




meu rádio está sempre sintonizado
no estilo de música que aprecio.
Esse é o tipo de experiência per-
sonalizada que faz com que eu e
milhares de outras pessoas voltemos
ao hotel -e estejamos dispostos a
pagar mais por isso.

E importante ter em mente que
o manifesto de marketing se aplica
a todos os negócios, não apenas aos
produtos de consumo e serviços.
Também o business-to-business (B2B)
e organizações de serviços profissio-
nais podem valer-se dele.

Mesmo as empresas de tecno-
logia da informação (TI) precisam
entender sua marca e controlar
o diálogo com seus clientes. Re-
centemente, um fornecedor de
serviços de TI para terceiros sentiu
a necessidade de contar com uma
consultoria sobre posicionamento
de marca e de mercado. Os exe-
cutivos entenderam que estavam
perdendo o caminho de sua marca
e os concorrentes se aproveitavam
da oportunidade, tentando posicio-

estava competindo na arena de
serviços puramente de TI.

A partir desses dados, a reco-
mendação foi a seguinte:
• Controlar o diálogo com os con-
sumidores. Posicionar-se em relação
à concorrência. Não deixá-la chegar
primeiro.
• Usar a essência básica de sua mar-
ca e depois renová-la. Posicionar-se
no setor e conta por conta.
• Criar uma mensagem unificada.

0 que você faz e o que você é
Para começar a criar seu manifes-

to de marketing, você precisa saber,
o mais rapidamente possível, onde
está a empresa e como chegou até
esse ponto. Para isso, você e todos a
seu redor devem entender que exis-
te uma grande diferença entre o que
sua empresa é e o que ela faz.

Veja o caso da Starbucks. Você
pode pensar que é uma rede de ca-
fés, e o que ela faz é servir café para as
pessoas. Não. Como diz o presidente
da companhia, Howard Schultz:

fornecedores. O fato é que a empre-
sa não havia entendido as necessi-
dades dos consumidores. Ela estava
fabricando um produto que poucas
pessoas queriam. Quando isso se
tornou claro, conseguiu mudar de
direção, passando a fazer produtos
que os consumidores queriam e
necessitavam.

Para elaborar seu manifesto
de marketing, você também vai
precisar de uma visão completa de
seus concorrentes. Você sabe quem
eles são? Tem certeza? Você mudou
sua abordagem para enfrentar os
desafios deles? Em caso afirmativo,
como? E seus concorrentes: eles
mudaram as abordagens para en-
frentar seus desafios? Finalmente,
que forças de mudança poderiam
afetar tanto você como seus concor-
rentes no futuro próximo?

Acredite se quiser, muitas em-
presas não têm ideia de quem são
seus concorrentes. Veja o caso das
grandes redes de TV norte-ame-
ricanas. Por um longo tempo, a

Para começar a criar seu manifesto de marketing,
você precisa saber, o mais rapidamente possível, onde está
a empresa e como chegou a esse ponto

nar a companhia de maneira que as
pessoas acreditassem que ela não
era inovadora, apresentava insta-
bilidade financeira e falta de dire-
ção. Nada disso era verdade, mas,
quando a concorrência assumir o
controle do posicionamento de sua
empresa, será necessária uma forte
estratégia de marketing para mudar
a cabeça dos clientes.

A boa notícia é que a empresa
tinha muitas coisas positivas a seu
favor. Era muito mais internacional
que seus concorrentes e não com-
petia com fornecedores de hardware
como a Hewlett-Packard ou a IBM;

"Nós não estamos no ramo de café,
servindo as pessoas, mas sim no ramo
de pessoas, servindo café".

Então, comece por entender a
diferença entre o que você faz e
quem você é. Isso o ajudará a iden-
tificar os obstáculos que bloqueiam
seu caminho e os comportamentos
que você precisa mudar.

Uma grande mineradora se
concentrou sempre em tocar suas
instalações de mineração e refino
a plena capacidade ou quase. A
abordagem funcionou por um
tempo, mas depois vários clientes
começaram a mudar para outros

ABC, a CBS e a NBC pensavam que
competiam entre si pelos telespec-
tadores do telejornal noturno; a
CNN e a Fox nem estavam em seus
radares. Entretanto, no fim, as três
grandes tiveram de admitir que as
duas redes novatas eram as concor-
rentes reais.

Alguém poderia pensar que elas
aprenderam a lição. Contudo, hoje,
todas essas cinco redes de TV estão
cometendo um erro parecido. Não
perceberam que a concorrência
agora inclui os siles de notícias. E
um grande erro, do tipo que você
não pode cometer em seu manifes-
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O próximo passo na criação de seu manifesto
de marketing é descobrir onde você quer estar
-e como chegará lá

to de marketing. Ao estar ciente de
sua concorrência e das prováveis
mudanças em seu mercado, você
conseguirá planejar sua resposta.

Aonde você quer chegar
O próximo passo na criação

de seu manifesto de marketing é
descobrir onde você quer estar -e
como você chegará lá. É aqui que
muitos altos executivos enfren-
tam problemas. Eles recorrem a
chavões como: "Bem, nós sempre
fizemos assim" ou "Fulano toma
conta daquele departamento há
22 anos".

Tire esses pensamentos de sua
cabeça. As estratégias e táticas que
levaram você até onde está hoje não
o levarão ao lugar aonde quer chegar.
Se tivesse esse poder, você já estaria
lá. Então, coloque todas as coisas na
mesa e submeta-as a mudanças, pois
quem não muda não petisca: pessoas,
políticas, hábitos, o modo como seu
negócio é estruturado -talvez você até
precise de uma mesa nova!

E lembre-se: seja razoável. O
fato de uma coisa estar na mesa não
significa que você tem de mudá-la. É
possível que muitos aspectos de seu
negócio funcionem bem. O lance é

manter o que funciona e jogar fora
o que não funciona.

Ao criar o manifesto de marke-
ting, lembre-se de que uma empresa
não é uma democracia. A visão de-
lineada no manifesto de marketing
tem de ser fundamentalmente a
sua. Você deve receber informações
de outras pessoas, mas quem não
estiver em sintonia tem de sair. •
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