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Para o especialista norte-americano em Comunicação Integrada de Marketing, Don Schultz, as 
empresas devem buscar integrar seus departamentos para obter uma melhor compreensão 
das necessidades do cliente 
 
 
Professor emérito da Northwestern University na cadeira de Comunicação Integrada de 
Marketing, Don Schultz é daqueles especialistas que todos querem ouvir. Entre os 13 livros em 
que aparece como autor ou co-autor, estão The New Marketing Paradigm, Integrated 
Marketing Communications, Sales Promition Management and Communicating Globally. Sua 
abordagem sobre a forma com que as empresas devem lidar com os desafios de se comunicar 
com o cliente o tornou um dos palestrantes internacionais de maior audiência; ele é também 
dono da consultoria Agora, Inc. Preparando-se para vir a São Paulo a convite da HSM para 
participar do Fórum Mundial de Marketing e Vendas, a ser realizado entre os dias 6 e 7 de 
junho, no Teatro Alfa, em São Paulo, Schultz falou com exclusividade à Forbes Brasil sobre o 
interessante momento que a comunicação integrada de marketing está vivendo ao redor do 
mundo.  
 
Como você definiria o momento atual do marketing?  
Eu diria que todos estão tentando criar relações duradouras com seus clientes. A diferença é 
que alguns o fazem com uma mentalidade mais atual e mais efetiva para o momento que 
vivemos hoje e outros se apegam a modelos que já não são mais efetivos. Originalmente, o 
marketing era uma forma de extrair dinheiro do consumidor. Isso gerou uma reação dos 
consumidores, que passaram a tentar combater as estratégias de marketing - ou, pelo menos, 
a reconhecê-las e resistir a elas. Hoje vivemos um momento que sugere uma evolução no 
relacionamento marketeiroconsumidor, que poderia ser definido como uma improvável 
parceria. Isso mesmo, uma parceria, que ocorre da seguinte maneira: o consumidor busca 
saber mais sobre a empresa que realiza as ações de marketing e, em contrapartida, a empresa 
se mostra mais transparente para que o consumidor tenha acesso ao seu jeito de fazer as 
coisas e a partir dessa "intimidade" se torne mais fiel.  
 
Algumas empresas, como a Electrolux e a Philips, estão mudando sua abordagem de 
marketing, no sentido de primeiro ouvir o consumidor para depois lançar produtos que 
atendam as suas expectativas. Isso seria um exemplo dessa "parceria" a que você se refere? 
 
Exatamente. Essas empresas e várias outras estão rompendo com a idéia tradicional de cadeia 
produtiva em que a empresa criava um produto e o marketing criava uma necessidade no 
consumidor. Hoje, várias empresas já se utilizam de pesquisas de mercado para estabelecer 
diretrizes para os seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento. A Dell Computers, por 
exemplo, criou uma situação de cadeia de demanda ao permitir que as pessoas 
encomendassem seus computadores "sob medida". No entanto, é preciso observar que um 
número ainda relativamente pequeno de empresas age dessa forma. Mas as que fizeram a 
mudança de paradigma têm obtido resultados muito positivos.  
 
Você acha que os consumidores já se deram conta dessa mudança? 
Estamos vivendo um momento de transição. Em mercados mais desenvolvidos como EUA, 
Reino Unido, Austrália e nos países escandinavos, existe uma percepção bastante sofisticada 
por parte dos consumidores em relação à sua força junto às empresas. Em países em rápido 
ritmo de desenvolvimento como China, Índia e Brasil, é mais difícil estabelecer com que 
rapidez esses mercados estão evoluindo. Por isso, estou tão entusiasmado em visitar o Brasil. 
Acho que só aí poderei ter uma percepção mais exata. Recentemente estive no Chile e percebi 
que a evolução de mentalidade lá tem sido rápida.  
 
E quem se beneficia mais com um ritmo de evolução mais acelerado? O consumidor ou as 
empresas? 
Espera-se que todos ganhem. Os consumidores porque terão suas necessidades melhor 
satisfeitas e as empresas porque atingirão melhores resultados. Perde aqueles que 



deliberadamente fecharem os olhos para as mudanças na relação com o consumidor e para a 
velocidade com que elas ocorrem.  
 
O desafio é fazer com que os profissionais de marketing superem 50 anos de treinamento 
dizendo que atender aos 4 Ps é suficiente  
 
 
Como esse novo momento se traduz na organização interna das empresas? 
Com o fim dos silos de conhecimento. Tradicionalmente, as empresas organizam- se em 
departamentos que não se comunicam entre si, como grandes silos que guardam muito 
conhecimento mas que afastam esse conhecimento de outros silos. Assim, há o silo de 
marketing, o financeiro, o administrativo, o de pesquisa e desenvolvimento. Todos se 
comunicando o mínimo possível com os outros. Isso não funciona mais. É preciso que todos os 
departamentos funcionem de forma horizontal, cooperando entre si. As empresas mais bem-
sucedidas são as que integram melhor os departamentos em cada projeto. É o que eu chamo 
de alinhamento de pensamento.  
 
Geralmente a palavra alinhamento traz uma série de coisas positivas com ela, mas, quando é 
associada à palavra global, ela tende a gerar desconfiança e desconforto. Qual é a sua análise? 
Sem dúvida, há organizações que temem o alinhamento global porque o percebem como 
insensível às peculiaridades culturais de cada mercado. Todas as empresas pensam que são 
únicas e que seu pessoal também é - o que em certa medida é verdade - , mas há muito em 
comum na dinâmica dos mercados, a despeito de diferenças culturais, que justificam os 
projetos de alinhamento global. Além disso, há uma busca por maior eficiência, que passa pelo 
alinhamento global. Na verdade, a globalização, em alguma medida, é dirigida pelos 
consumidores. Portanto, meu conselho para as empresas é que continuem a integrar e alinhar 
suas ope- rações.  
 
No seu trabalho de consultor, você tem oportunidade de ver de perto o funcionamento das 
empresas. Você percebe esse conceito de parceria com freqüência? 
, Ainda há muitas organizações que têm muitos consumidores mas não os conhece. As 
empresas ainda estão com seu foco nos custos. Isso eles sabem perfeitamente. Mas, quando 
pergunto quem são seus dez maiores clientes, a maioria não sabe citar além do terceiro. Isso 
revela que sua filosofia de marketing está desatualizada. Mas já há muitas empresas que 
percebem a necessidade de reorientar seus esforços. Hoje, boa parte do marketing é focada 
externamente, quando na verdade a percepção de uma marca não vem da propaganda, vem 
de dentro da empresa, do compromisso dos funcionários com a filosofia da empresa. A 
Starbucks, por exemplo, busca transformar cada funcionário num embaixador da marca. Isso 
significa investir mais no processo de seleção de pessoal, em melhor treinamento, melhores 
salários e mais benefícios. Isso exige um compromisso da alta gerência, mas compensa porque 
cria a tal parceria com o consumidor. A Starbucks é um bom exemplo porque eles não 
investem em publicidade, no entanto, sua marca tem grande prestígio junto ao público. A 
marca sempre será o resultado da cultura interna da empresa. Isso é o que geralmente é mal 
compreendido sobre branding.  
 
Qual é o grande desafio de hoje?  
É fazer os profissionais de marketing superarem 50 anos de treinamento dizendo que 
marketing é sobre os 4 Ps (produto, preço, "placement", promoção). Eles têm de entender que 
o produto não é o mais importante, o que gera lucro é o consumidor. O problema é que todo o 
sistema contábil é baseado em ativos tangíveis e as pessoas devem perceber que existe muito 
mais a ser "contabilizado". É preciso ver que o que funcionou no passado já não funciona mais 
e que é preciso mudar os paradigmas das empresas porque a sociedade já mudou os seus. 
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