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Histórico

origem histórica da mídia e
do negócio publicitário

1

historico atendimento

setembro/2015

Propaganda: uma indústria
É comum situar a propaganda como uma
ferramenta muito antiga: dos romanos até hoje
diversas culturas e civilizações a teriam feito –
até na pré história.

Os alemães gostam de situar esta indústria com
Guttemberg. Os franceses gostam de dizer que
o affiche francês do século XVIII é sua origem...

Propaganda: uma indústria
Balela:
da forma como entendemos a
Propaganda é uma indústria e, como tal,
muito recente, particularmente
localizada como negócio a partir dos
anos 1850 em diante, se consolidando
no final do século XIX.
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Publicidade: vinda da imprensa.
A indústria da publicidade com suas agências se formou
e consolidou a partir da relação simbiótica com a
imprensa no final do século XIX e início do século XX.
Em todo mundo a propaganda ganhou novo impulso
com o aumento dos leitores e facilidade de distribuição
de mensagem que este meio permitiu.
No entanto a indústria da propaganda, por mais que
os ingleses gostem de dizer também como uma
criação sua, é americana por excelência.

Independência Americana
Com a Independência os estados unidos se tornaram o
primeiro mercado consumidor moderno fora da Europa.
Como assim?
4 de julho de 1776 os EUA declaram independência de
uma longa guerra que começou por conta de impostos
e... Consumo! (Taxação do Chá).
Tá certo. Não foi só isso. Mas principalmente porque
as colônias tinham relações de obrigatoriedade com
suas metrópoles (colonizadores).
Um mercado consumidor moderno não.
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O fim da Pré História
Os Estados Unidos com isso criaram o palco para dois
eventos do século XIX que são considerados marcos
para o fim da pré História da publicidade: um jornal
de grande circulação e a criação de uma agência de
Propaganda.
Até Então só tínhamos corretores e eles prosperam
nos EUA do final do século XVIII e início do século
XIX por conta de um contexto que não existia em
nenhum outro lugar do mundo.

O cenário perfeito
Por que nos Estados Unidos?
Por que não na Europa que já tinha jornais mais
antigos?
Por que não na Inglaterra que tinha a economia mais
importante no período?
Por que não num país como a França, que tinha a
maior ascendência cultural da época?
Por que não na Alemanha, onde a imprensa nasceu?
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A américa do início do Século XIX

A américa do final do Século XIX
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O cenário perfeito
• Interiorização
• Estradas de Ferro
• Crescimento do consumo
• Necessidade de Anunciar
• América como “território hostil”
• Jornal e corretagem organizada
• Proximidade da Europa

Timeline – Mídia e Publicidade
1704 – Primeiro anúncio em jornal americano
1729 – Benjamin Franklin - Pennsylvania Gazette
1742 – Revista General Magazine de Benjamin
Franklin com os primeiros anúncios de Revista
1784 – Jornal Pennsylvania Packet & Daily Advertiser
Primeiro jornal diário de sucesso nos EUA
1833 – The Sun Primeiro Penny News Paper
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De Benjamin Day, ele é o pai do que

The Sun

seriam chamados Penny Newspapers:
alcança 30 mil exemplares e vira o
jornal com maior circulação no mundo
em seu tempo

Em 1841 a primeira Agência de Publicidade e
Propaganda foi criada por Volney Palmer em

Volney Palmer

Boston. A agência criada por Palmer também
foi a primeira a cobrar a comissão extra dos
jornais para vender espaço publicitário, o que
antes era feito apenas por corretores de
propaganda.
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Inventa a agência moderna que compra
espaço aberto em 1868. O

Francis Ayer

comissionamento aqui era feito em
qualquer jornal e o objetivo não era mais
comprar o espaço mais barato para
revender mais alto.

Histórico

O início da Indústria
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N W Ayer & Sons
Fundada na Filadélfia (Pensilvânia)
O Jovem Francis Ayer colocou o nome do pai na
empresa para dar maior credibilidade a firma
Conhecida por criar slogans históricos para
empresas como AT&T, De Beers e até para o
Exército americano.
Hoje seus espólios pertencem ao
grupo Publicis

Os Pioneiros
• 1877 - J W Thompson compra a Carlton &
Smith por US$ 1.300
• 1880 – John E Powers se torna o primeiro
redator contratado full time. (para uma loja
de departamentos)
• 1882 – Campanha do “Ivory Soap” para a
Procter & Gamble – com o surpreendente
orçamento de mais de US$ 11 mil
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A agência moderna, com departamentos,
criada para vender e criar anúncios, no

J W Thompson

entanto, foi criada pelo Comodoro
Thompson, como era conhecido. De olhos
azuis e modos suaves ele inventou a figura
do executivo de contas e escritórios em
diversas cidades americanas.

Feita de sabão
A clássica campanha do Sabão Ivory é um
marco da publicidade moderna. Em 1882,
uma campanha publicitária para meios
impressos e exteriores foi feita com apenas
US$ 11 mil.
“99,44% puro: ele flutua” com este slogan, pela
primeira vez, a ideia de diferencial perceptivo
vence e ganha o mercado graças a uma
campanha publicitária nacional nos EUA.
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Em 1883, Cirrus H K Curtis lança o que
seria o primeiro jornal segmentado de

Cirrus H K Curtis

sucesso: o “Ladies Journal”. Para
completar coloca sua esposa para ser a
editora da nova publicação. Um dos
primeiros anunciantes? O Sabão Ivory!

Ladies Journal
Louise Knapp Curtis era a mulher deste
pioneiro do mercado americano – além de
editora e responsável por este sucesso
editorial que – pasmem – existe até hoje.
Para a mídia seria revolucionário começar a
pensar o público não apenas numa dimensão
quantitativa, mas sobretudo por perfil de
gênero. Portanto aqui começa-se a falar de
segmentação e perfil de público editorial.
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Os Pioneiros
• 1887 – É fundada a Associação Americana
de Jornais
• 1893 – Munsey´s Magazine
• 1898 – Uneeda Biscuit
• 1899 – O Comodoro abre o primeiro
escritório da JWT em Londres se tornando
a primeira agência internacional

A Munsey Magazine inventa a assinatura
moderna, criando uma cadeia nativa de

Frank Munsey

leitores e evitando os atropelos das bancas.
Por apenas US$ 1 o assinante receberia em
casa o exemplar da revista em 1893. Uma
revolução para a mídia que angariou
grandes anunciantes da época.
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Você precisa de um biscoito.
Uneeda Biscuit: uma brincadeira sonora com
“You need a Biscuit” viria a ser um grande
sucesso e o primeiro produto a ter uma verba
de US$ 1 milhão de dólares, o que era um valor
impensável para a época (1898)
O slogan (Lest you forget, we say it yet, Uneeda
Biscuit) foi marco da época onde os biscoitos
eram vendidos a granel e não embalados como
hoje. Uma invenção da Nabisco.

O novo Século
• 1906 – A Kellog lança um produto então novo e
desconhecido: o Corn Flakes em campanha nacional de
US$ 1 milhão e muda o café da manhã americano.
• 1911 – Harrison K McCann Funda sua agência, ao mesmo
tempo que a P&G decide que hora de parar de fazer
propaganda internamente e contrata a JWT.
• 1914 – Surge o Audit Bureau of Circulations para
padronizar o setor editorial de jornais e revistas, definindo
o que é circulação paga e efetiva, entre outras questões
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O novo Século
• 1916 – Stanley Resor assume a presidência da JWT, e
o comodoro se aposenta, recebendo, por sua parte, a
bagatela de US$ 500 mil de seus sócios.
• 1916-17 – Surge o National Outdoor Advertising Bureau
para controlar e padronizar a mídia exterior, detendo 75%
dos espaços publicitários da época nos EUA.
• 1914 – 111 agências se reúnem e formam a American
Association of Advertising Agencies.

A KDKA, de Pittsburgh, se torna a primeira
estação de radio Americana “comercial”. A

1920

invenção do formato para custear este
meio com anúncios faz deste um marco
para a publicidade mundial e um novo
fenômeno para ser trabalhado pela
indústria americana de publicidade.
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Westinghouse e os rádios encalhados
Ao fim da primeira Guerra, a companhia americana
westinghouse ficou com uma grande quantidade de
aparelhos encalhados que eram vendidos para as forças
militares americanas.
Para desencalhar os aparelhos, a Westinghouse colocou uma
antena em sua fábrica e botou a KDKA para operar conteúdo
para sua vizinhança. A novidade fez muito sucesso e o rádio
iniciou sua era como o primeiro veículo de massas eletrônico.

Consolidação do Rádio
• 1922 – A emissora WEAF em Nova York (pertencente

a At&T) sedimenta a venda de espaço: qualquer um
que tivesse US$ 100 poderia ter dez minutos na
grade de programação à sua disposição.
• 1926 – Surge a primeira “rede” de rádio com 19 emissoras
nos EUA – a National Broadcasting Co.
• 1929 – Crack da bolsa de Nova York
• 1930 – Início da Grande Depressão
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que tivesse US$ 100 poderia ter dez minutos na
grade de programação à sua disposição.
• 1926 – Surge a primeira “rede” de rádio com 19 emissoras
nos EUA – a National Broadcasting Co.
• 1929 – Crack da bolsa de Nova York
• 1930 – Início da Grande Depressão

Antes da era de ouro: fatos marcantes
• 1932 – George Gallup cria o departamento de

pesquisa da Young & Rubican – ali desenvolve o
conceito moderno de pesquisas de opinião
estatísticas.
• 1938 – O rádio ultrapassa a mídia impressa (revistas) em
volume de investimentos.
• 1939 – Início da II Guerra Mundial
• 1939 – Início dos testes de transmissão de TV pela NBC
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A era de Ouro: os criativos que viram atendimento
• 1935: Mesmo antes da era de ouro, Leo Burnett monta
sua agência.
• 1941: Com apenas 7500 aparelhos, nasce a televisão: um
veículo que foi criado pela publicidade para a publicidade.
Em Nova Iorque a WNBT/NBC (que existe até hoje) criou
um veículo para abonados e formadores de opinião que
iria ser sustentado e sustentar a indústria da publicidade.
• O primeiro anunciante é a marca de relógios BULOVA

Leo Burnett
A criatividade passa a ser um produto com Leo Burnett.
Graças a ele os publicitários criativos da era de ouro
foram capazes de se inspirar para fazer diferente. Ele era
capaz de reveintar e humanizar produtos, algo que não
era comum para a indústria da publicidade da época.
• Busca pelo “drama do produto”
• MARLBORO MAN
• Tony – the tiger
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A era criativa
1942: EUA entram na Guerra
1948: Hewitt, Ogilvy, Benson & Mather .
1949: Doyle Dane Bernbach.
1955: Campanha Marlboro Man
1960: Campanha VW “think Small”
1962: Confissões de um Publicitário

David Olgilvy e Bill Bernbach
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ATENDIMENTO
PUBLICITÁRIO
Engenharia Memética
Aplicada ao atendimento
Prof. Rodrigo Duguay

UNICAP

Eficiência Publicitária
Elementos Comuns às campanhas
eficientes:
– Ser Original
– Ser Oportuno
– Ser Persuasivo
– Ser Persistente
– Ter Motivação
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Questionamento
– O que nos leva a ter certeza que
administrar os elementos da
eficiência publicitária vai nos dar
resultados concretos?

– Quais são os elementos que nos dão
certeza dos resultados

UNICAP

Ponto de Partida
– Domínio do método
– O técnico através da análise de
resultados
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Porque o Método?

Primeira Questão: é possível gerir algo
sem saber como funciona?
• Dirigir um carro
• Programar um Videocassete
• Descongelar o almoço no microondas

UNICAP

Porque?
• Comunicação depende uma
variável que não controlamos: a
mente humana e sua percepção
• Entender percepção é
fundamental para a gerenciar a
informação na comunicação
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Percepção da Informação
• Informação nada mais é que um
acontecimento físico-químico em
nosso cérebro

UNICAP

• Como percebemos o mundo
influencia em nossa maneira de
gerar informações

Estrutura da Propaganda
Como informação a ser percebida

•Propaganda
•matéria prima: Informação
•produto final: Informação
reprocessada
•O último processamento não está
sob nosso controle: o público
•Propaganda é Meme
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Meme?

UNICAP

Memética / Lógica
• Memética é a ciência que estuda o meme
• Animais tem centros de informação isolados,
geralmente
• fome, sede, geográfico, comunicação, etc...
• Em algum momento um primata enlouqueceu e
começou a cruzar os dados destes centros de
informação em todos os níveis
• Informação deixou de ser sensível para ser
perceptível. Como organizamos e usamos a
informação passou a ser mais importante do que
somente a informação
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Memética / Fundamentos
•Histórico: O termo Meme surge em 1976 no livro
“The selfish gene” (o gene egoísta) de Richard
Dawkins (zoólogo).
Assim como o gene é a parte mais básica da
composição de um corpo, o meme é a unidade
mais elementar da idéia
Os memes se espalham, se recombinam e se
reproduzem
A melhor definição para meme é a de que ele
consiste em uma espécie de Vírus de Memória.

UNICAP

Funcionamento do Meme
•Idéias que, como vírus, tem objetivo de se replicar
•Hospedeiro: a mente humana
•Método de contaminação: cargas imperativas (Ganchos
ou Hooks)
•Estimulam o hospedeiro a aceitar o meme
•Fazem o hospedeiro espalhá-lo
•Analogia biológica:
•Simulam o comportamento evolucionista dos seres
vivos
•Meta-meme: meme que deu origem a memética.
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Funcionamento do Meme
Idéias que,
como vírus,
tem
objetivo de
se replicar.
Você
Conhece
um Vírus?

UNICAP

O que um Virus Faz?
Virus não são
maus ou bons,
só querem se
reproduzir.
Só que eles
não fazem isso
sozinhos.
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Exemplos de Meme
•correntes de carta e e-mail
•religiões
•lendas urbanas
•bordões e frases de efeito
•Marcas
•Publicidade
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Comunicação & Meme
• Boa Propaganda
•aquela que convence, que atinge
seus objetivos

•Boa Estratégia de Comunicação
•aquela que é capaz de se replicar na
mente do público para o qual foi
desenvolvida

• Uma boa peça de comunicação é,
necessariamente, um bom meme.

UNICAP

Como fazer um bom meme
•Com informação
•matéria prima da comunicação – informação
(memes)
•Produto final da comunicação – informação
processada (novos memes)
•Comunicação Integrada é essência do conceito de
memes:
•recombina memes para criar um novo
•Cria novos memes cujo objetivo é reforçar outro
meme (marca)
Testando sua capacidade de replicar (comprovação)
•Capacidade de replicação real
•Maior problema da fabricação de um
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Replicação de um meme
•A parte que menos controlamos.
•Como melhorar o efeito?
a) mídia
b) entender o veículo
c) impacto
•Estímulos positivo / negativo
a) Um ou outro
b) Um e outro
•Originalidade
•Vida útil (validade) do efeito do meme

FedEx First & Goal – CAMPANHA DE FIDELIDADE
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Oldsmobile “Aurora” - Pós-Venda

Case: Rose Taxis

Solução:
adesivos no
fundo dos
copos em
boates, com o
texto “Quando
este número
aparecer três
vezes, ligue 725
3333. Rose
Taxi”.
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Pontobrand: Vai comer manga?
Não esqueça o fio dental Johnson.

Old But Gold
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Unicap

Jeremias, RP e sites de fofoca

Jeremias e Axe
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Engenharia Memética
O conceito de memes foi exposto ao
público pela primeira vez em 1976, no livro
The Selfish Gene de Richard Dawkins.
Naquele momento, nascia a memética,
uma das teorias científicas mais
revolucionárias das últimas décadas, que
propunha uma nova forma de entender e
estudar o comportamento humano, a arte,
religião e mitologia e terminou por
influenciar desde Grant Morrison, autor da
HQ Os Invisíveis, até o escritor beat
William Burroughs .
Mas o que exatamente são os memes?
Assim como os genes são a parte mais
básica da composição biológica de um
corpo, os memes são a unidade mais
elementar das idéias. Eles se espalham e
se recombinam, contaminando as mentes
humanas, preenchendo-as, e carregando
consigo cargas imperativas, chamadas de
"ganchos" (hooks, no inglês) que
estimulam os hospedeiros a aceitarem o
meme e se espalharem. São idéias que
simulam o comportamento de seres vivos,
numa espécie de evolucionismo dos
conceitos. Memes se apresentam em
diversas formas: alguns sào religiões,
como o cristianismo ou o discordianismo,
outros são lendas urbanas, como a
história da loira do banheiro, ou frases de
efeito, como os outrora populares "Uh-têrê-rê" e "Ah, eu tô maluco!" Padrões
culturais, como a forma de se dar um nó
na gravata, a linguagem, ou até crenças
pessoais, também são reflexos dos
memes. Porém, não importando a forma,
todos os memes tem o mesmo objetivo: se
espalharem, contaminando o maior
número
de
mentes
possível.
Muitos estudos sobre os memes já foram
feitos, no que vem se chamando de
Engenharia Memética, ou a ciência de
compreender as estruturas dos memes e
manipulá-los. Muita polêmica também foi
levantada. Alguns cientistas discordam da
idéia do "contágio de pensamento",

dizendo que é impossível analisar
empiricamente tal efeito dos memes.
Outros desacreditam as tentativas de
aproximar a memética da genética, ou a
forma como alguns memeticistas tentam
inferir que todo tipo de ação é resultado
de um meme ligado à ela. Polêmicas à
parte, a cada dia novos estudos sobre
assunto surgem aqui e ali. É o meme da
memética se reproduzindo.
A popularidade de um meme se deve a
muitos fatores. Ron Hale-Evans, no ensaio
entitulado
"Memetics:
A
systems
Mmetabiology"
enumerou
vários
"ganchos" apontando que eles tendem a
se reunir em dois grupos: os que
oferecem uma recompensa por serem
espalhados, seja ela real ou não, e os que
ameaçam seus hospedeiros com uma
punição, se não os espalhar. Na verdade,
em grande parte das vezes, um meme
pode pertencer aos dois grupos ao
mesmo tempo. O exemplo clássico são as
correntes postais: a maioria delas oferece
grandes recompensas se você as
continuar propagando (continue essa
corrente e grande sorte cairá sobre você)
e, ao mesmo tempo, apresenta casos
terríveis que aconteceram com quem
quebrou a corrente, tentando convencer o
hospedeiro a não fazer o mesmo (João
Fulano quebrou a corrente e dois dias
depois teve um colapso nervoso, por
exemplo). Religião segue um padrão
parecido: siga a religião e você vai para o
céu, não siga e você vai queimar no
inferno.
O objetivo, como já foi dito, é garantir a
propagação do meme. Essa disputa pelo
nicho ecológico pode ser sangrenta, às
vezes. Os memes das religiões, por
exemplo, apresentam uma aparente
intolerância entre si. É por isso que um
cristão não pode ser também um
muçulmano: os memes do cristianismo e
do islamismo são auto-excludentes,
carregando consigo contra-memes para
deter
a
contaminação
de
seus
hospedeiros pelos memes concorrentes.
Talvez esses contra-memes tenham sido
1
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os responsáveis pelas Cruzadas, e pelo
recorrente desapreço, no Ocidente, pelos
habitantes do Oriente Médio, tidos todos
como possíveis terroristas.
Nem todos os memes tentam se destruir.
Adaptabilidade é um requisito básico da
sobrevivência. Muitos memes se ajeitaram
bem à Internet. Boatos espalhados por email (leite Omega-3 causa câncer ,
cuidado com o vírus da semana) são um
clássico dos tempos modernos. Mas
existem outras formas de adptação sutil.
Eestrangeirismos na língua são um
exemplo. Em um mundo onde o contato
entre diferentes povos, de diferentes
linguagens é cada vez maior, o meme da
língua portuguesa tenta encampar
terminologia gerada pelo meme de outras
línguas, no caso o meme da língua
inglesa,
garantindo
assim
sua
flexibilidade e sobrevivência. Lagartos
não podem absorver as melhores
característicos de seus predadadores
para sobreviver, mas os memes podem.
Na verdade, embora originalmente fossem
comparados com estruturas biológicas,
os memes são muito mais resistentes.
Mesmo os memes que duraram por um
tempo limitado, como o meme que fez a
humanidade brincar com aquelas molas
coloridas imbecis que não faziam nada de
útil, a não ser descer escadas sozinhas,
mesmo esses memes possuem uma
capacidade de infecção extremamente
alta, apesar de seus períodos de vida
curtos. São como cepas de vírus da gripe,
capazes de infeccionar várias pessoas,
mas por apenas dois meses, em
contraposição
com
memes
mais
duradouros, mas de rejeição maior, como
rituais canônicos, que perduram por
séculos,
mas
sofrem
objeções
constantes.
Mas qual é o sentido disso tudo, afinal? O
que se pode aprender com os memes?
Bom, além de serem uma forma
razoavelmente
eficaz
para
análise
comportamental, memes são o material do
qual sua mente é feita. E sua mente está
mais do que pronta para receber e e

absorver novos memes. Alguém capaz de
produzir um meme em laboratório, por
assim dizer, teria grande capacidade de
controle sobre multidões. Aí, as
possibilidades se estendem ao infinito.
Imagine uma campanha publicitária que
atingisse
os
mesmos
níveis
de
contaminação
que
a
expressão
"popozuda", ou uma obra de arte com uma
carga memética capaz de gerar o sucesso
de Pokémon com a longevidade da Mona
Lisa. Usos mais obscuros para os memes
também existem. Além do controle mental
da população, no mesmo nível que os
nazistas
conseguiram
aplicar
na
Alemanha, os memes são uma arma
biológica mortal. Para que se preocupar
com mísseis, quando um conjunto de
memes incluídos cuidadosamente em
uma população pode levá-los ao suicídio
coletivo? Você duvida? O caso dos
cultistas que se mataram na passagem do
cometa Hale-Bopp, e os massacres
religiosos que aconteceram numa vila do
Acre, são bons exemplos do que pode
acontecer quando os memes fogem do
controle.
Nesse momento, você também foi
contaminado por um meme. Eele é
chamado de Meta-meme, o meme que
propõe o estudo da engenharia memética.
Ele oferece como recompensa a
compreensão da mente humana e
informação sobre uma tendência da
contra-cultura científica. Até onde eu sei,
não existe uma ameaça, desde que você
não comece a pensar em coisas como
"memes
são
monstros
alieníginas
escravizando mentes humanas e nos
usando como meros hospedeiros para
garantir sua sobrevivência", como Kyle
Griffith fez no livro War In Heaven. De
qualquer jeito, se você quiser propagar
sua infecção de forma mais eficiente, eu
listei abaixo endereços na Internet que
possuem vários artigos sobre o assunto,
servindo como focos de contaminação.
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As Marcas Escolhem Você

MARKETING É O QUE SE TEM DE FAZER PARA
QUE ALGO SEJA COMPRADO.

Artigo recomendado / Exame

Clemente Nóbrega

"POR QUE ALGUMAS MARCAS EXERCEM UM
FASCÍNIO PERENE SOBRE NÓS? ESQUEÇA O
PRODUTO. É TUDO UMA QUESTÃO DE MENTE. A
GRANDE MARCA OCUPA A NOSSA MENTE. NÃO
SOMOS NÓS QUE A ESCOLHEMOS. É ELA QUE
NOS ESCOLHE".
" Propaganda que manipula você
fazendo-o acreditar que você é o tal,
Que pode fazer
o que nunca foi feito...
Que pode vencer
o que nunca foi
vencido...
Enquanto isso, a vida
lá fora passa
por você."
Bob Dylan
Em "It´s alright Ma
(I'm only bleeding) "
"Há alguém dentro da
minha cabeça,
mas não sou eu..."
Pink Floyd
Em "Brain Damage"

Dizem que Marketing são 4Ps: Produto,
Preço, Promoção e Ponto (ou canal) de venda.
Isso pode ter sido verdade um dia, mas, hoje,
marketing, cada vez mais, se escreve só com o P de
percepção. Peter Drucker disse uma vez:
"— Marketing e inovação são as únicas funções
básicas em business. Marketing e inovação produzem
resultados, todo o resto são custos".
Isso foi, é, e creio que será sempre verdade. Porém,
marketing não significa mais o que significava e é vital
entender a exata dimensão da coisa. Temos de nos
acostumar a perceber, por outro ângulo, a mais central
das atividades de qualquer empresa.
A matéria-prima do marketing é a mente. Quer
fazer marketing? Esqueça o "produto" e comece pela
mente humana. Lições instigantes seguem-se daí, e a
mais intrigante delas é sobre o conceito de marca: —
a boa marca não é aquela que você escolhe; é ela, a
marca, que escolhe você. Não é jogo de palavras, é
apenas uma das noções que temos de aprender a
reperceber. Quem pode explicar a coisa não é Freud,
Drucker nem nenhum marketeiro genial — é Charles
Darwin, o verdadeiro patrono do marketing.

Esse "algo" pode ser um produto, uma idéia,
um político... Qualquer coisa. Pode ser até você
mesmo.
Não há por que complicar uma definição
simples.
É tão simples, vale para tantas coisas, aplicase a uma variedade tão grande de circunstâncias
que... bem... dá a impressão de não servir para nada.
Mas se a definição é simples, fazer acontecer não é.
Nosso desafio é chegar a um entendimento da coisa
que seja útil e que inspire. Honestamente, não gosto
do que leio por aí sobre isso, e vou tentar contribuir
para o debate. Este artigo é sobre isso.
Em Exame de 24.02.1999, Peter Drucker diz:
"— O marketing ensina que são necessários esforços
organizados para levar uma compreensão do
ambiente externo — da sociedade, da economia e do
cliente — para o interior da organização...”.
Tudo bem. Trata-se de uma definição
acadêmica. Os cursos de marketing sempre começam
com esse tipo de papo; ninguém discorda. O mais
problemático (e até perigoso) vem a seguir:
"No entanto, o marketing raramente
desempenhou essa tarefa grandiosa. Em lugar disso
transformou-se numa ferramenta de apoio às vendas.
Ele não começa perguntando: "Quem é o cliente?",
mas sim: — "O que queremos vender?". É direcionado
a conseguir que as pessoas comprem as coisas que
você quer produzir. Isso significa virar as coisas pelo
avesso. Foi assim que a indústria americana perdeu o
ramo dos aparelhos de fax. A pergunta deveria ser:
"como poderemos produzir as coisas que os
consumidores querem comprar?"
Por que perigoso? É que da maneira como a
coisa está colocada, dá a impressão de que: ou o
cliente sabe o que quer comprar, ou de que há algum
meio de se descobrir isso a priori. Não sei se o leitor
concorda, mas se é isso mesmo o que Drucker quer
dizer, hummm... não sei não.
Não quero provocar polêmicas tolas, muito menos ser
desrespeitoso, mas acho essa questão essencial para
o entendimento do mundo das empresas. Será que se
pode realmente implementar isso de: "entender o que
o cliente quer, e agir de acordo"? O mestre me
reprovaria, pois estou convicto de que isso não é
possível. Inventar algo e dar um jeito do cliente querer
esse "algo" talvez seja a essência da coisa. Marketing
se resume a esse "dar um jeito".
Não há um único caso relevante de produto
revolucionário (nem o aparelho de fax que Drucker
tanto gosta) que tenha sido fruto de investigação
distanciada (focus group, pesquisa de mercado…)
para detectar desejos e necessidades.
O cliente, em todos os casos que interessam
na prática, não tem a menor idéia do que quer
comprar. Se for perguntado, não sai da lengalenga
habitual: — "Quero o melhor produto do mundo pelo
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menor preço". Isto é: primeira classe a preço de classe
econômica. Como você sabe leitor, Papai Noel não
existe em business.
Se houvesse uma forma sistemática de se
responder à pergunta: "como produzir as coisas que
os consumidores querem comprar?" — todas as
empresas do mundo a estariam usando. Dizendo o
que disse, Drucker não ajuda a mudar a situação que
critica. Ele não gosta do marketing como "apoio a
vendas", mas como, concretamente, ir além disso?
Numa cena do filme "A vida é bela" (que Peter
Drucker não deve ter gostado), Guido, o personagem
principal interpretado pelo ator Roberto Benigni, dá
uma aula sobre a velha arte de vender. Guido é o
garçom, já é tarde e o restaurante está prestes a
fechar. Chega um figurão querendo jantar mas só há
um prato disponível. Guido assume o papel do
vendedor classico e aborda o cliente com uma
conversa mais ou menos assim: "O que o Senhor
prefere? Carne de porco imersa em gordura, frango de
anteontem com amêndoas duras ou um excepcional
salmão fresco com batatas…?"
Desejos e necessidades do cliente? Não, o
cliente induzido a escolher de acordo com a minha
necessidade. Chame de manipulação se quiser, eu
prefiro chamar de persuasão. É preciso talento para
fazer o cliente comprar o que eu tenho para vender e
ficar feliz com isso; eu não minimizaria "apoio a
vendas". Não duvide: um vendedor como o Guido do
filme teria lugar em qualquer empresa.
MARKETING É SOBRE A NATUREZA HUMANA
Há outro lado. Sim, manipulação no pior
sentido também existe. A propaganda é culpada, sem
dúvida, por criar desejos supérfluos, mas a coisa é
muito mais sutil do que pode parecer. Na sociedade
pós-industrial globalizada de hoje, não há quem possa
definir o que é supérfluo. Aliás, nunca foi possível. O
supérfluo logo se transforma em necessidade. Há 60
anos refrigeradores e telefones eram luxos. Para o
governo americano, 93% das pessoas oficialmente
classificadas como pobres tem TV a cores, e 60%
delas têm vídeo cassete e forno de microondas. Não
se fazem mais pobres como antigamente.
Não há leis de Newton no mundo das
empresas, por isso é perigoso fazer afirmações que se
pretendam definitivas. É comum passarmos a repetir
conceitos e idéias das quais, à primeira vista, ninguém
discordaria, mas que são: ou triviais ("ouça o cliente")
ou enganosas ("pergunte o que o cliente quer") ou
simplesmente suicidas ("faça o que o cliente quer").
Al Ries — um de meus marketeiros favoritos
— chama a atenção para isso lembrando uma cena do
filme Patton. O general (representado pelo ator
George C. Scott), falando para seus comandados
antes de uma batalha importante, diz:
"Lembrem-se de que nunca nenhum bastardo
jamais ganhou qualquer guerra morrendo pelo seu

país. Guerras são ganhas fazendo os idiotas do outro
lado morrerem pelo país deles."
Perfeito, mas é precisamente o inverso do discurso
usual.
Veja outra: dizem que o sucesso está dentro
de você, que se você acreditar em você ele virá. Mas
o sucesso realmente está é fora de você. Alguém, que
não você, tem de acreditar, se não caro leitor, você
será um perdedor, mesmo que tenha uma fé granítica
em si mesmo. Lá fora há milhares de pessoas infelizes
comprando livros de auto-ajuda e deixando cada vez
mais felizes os autores desses livros. Eles, autores,
são um sucesso, as pessoas que compram seus livros
não. É irrelevante se os autores acreditam ou não
neles mesmos, o importante é que outros acreditem,
não é lógico?
Da mesma forma, há milhões de empresas
que, acreditando "ter o melhor produto", ficam
tentando convencer as pessoas a comprar delas
porque, afinal, bem... elas sabem que têm o "melhor
produto". Todas são ou serão perdedoras. É o cliente
que tem de achar isso. Outra opinião não conta nada
aqui.
Em administração é fácil comprar gato por
lebre, porém, se não há leis de Newton, há verdades
eternas aqui também, e uma delas é sobre a natureza
do marketing. Administração é cada vez mais
marketing; só marketing; nada mais do que marketing.
Há quem ache que são finanças, controles,
otimizações, reengenharias… Discordo. Se já foi (e
tenho minhas dúvidas), não é mais.
De uns tempos para cá passou-se a valorizar
o executivo que enxuga, corta custos, demite, otimiza,
racionaliza... Paga-se milhões por isso, mas não é
preciso ter qualquer talento especial para cortar.
Qualquer um corta. Qualquer dona de casa domina o
básico de "controles". Esse lado da administração é
pouco mais que prendas domésticas. Ok, ok, deixa eu
ir devagar. Prometi a mim mesmo não exagerar:
housekeeping soa melhor? Parece mais digno mas é
a mesma coisa. Prendas domésticas.
Marketing é que exige talento. Marketing é sobre
clientes.
Não. Errado. Marketing é sobre pessoas. É sobre a
natureza humana.
Desculpe se soa muito bombástico, mas é isso
mesmo.
Marketing, para mim, é sim, o que você tem que fazer
para que o cliente compre seu produto hoje, e
inovação, o outro pilar da saúde empresarial, é o que
garante que eles vão continuar comprando de você
amanhã. Portanto, rigorosamente, o que conta, hoje e
amanhã, é marketing. Inovação é pré-condição para
que você continue no jogo. Tudo é Marketing.
É O PRODUTO QUE CRIA A NECESSIDADE
Se você der um "replay" (de alguns milhões de
anos) na fita da evolução tecnológica, vai chegar a um
único "artefato", a partir do qual todos os demais
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evoluíram: o cérebro, ou melhor, a mente humana. É
essa a matéria-prima do marketing como veremos. E
mais: vai ver que, da machadinha de pedra lascada ao
microchip, a mente não cria com base em
necessidade, cria com base em alguma outra coisa. O
que seria? Dou uma pista: o ser humano adora o
supérfluo.
Em "The Evolution of Technology" — (Cambridge
University Press,1988) — um livro que todo
pretendente a marketeiro devia ler — George Basalla
diz o seguinte:
“Tecnologia não é necessidade para o animal
humano. O filósofo José Ortega y Gasset, define
tecnologia como a produção do supérfluo, e ela foi tão
supérflua na idade da pedra como é hoje. Como todo
o resto do reino animal, nós também poderíamos viver
sem fogo ou ferramentas. Cultivar o solo e cozinhar
alimentos não são pré-condições para a sobrevivência
humana, só são necessidades porque decidimos
definir nosso bem-estar de modo que os incluísse.
(...) Começamos a cultivar a tecnologia e, no processo,
inventamos o que acabou sendo conhecido como vida
humana, (...) ou bem estar. A idéia de "bem-estar"
certamente engloba a de necessidade, mas essas
necessidades estão constantemente mudando. Houve
um tempo em que necessidade levou à construção de
pirâmides e templos, em outro significou movimentarse em veículos auto-propulsores pela superfície da
Terra, depois foi a destruição de cidades por
incineração e irradiação e as viagens espaciais…
Cultivamos tecnologia para satisfazer às nossas
necessidades percebidas, não a um conjunto universal
de necessidades determinadas pela natureza. De
acordo com o filósofo francês Gaston Bachelard, a
conquista do supérfluo nos dá mais estímulo espiritual
que a conquista do necessário, porque os humanos
são criação do desejo, não da necessidade”.
O automóvel não surgiu da necessidade de
nos locomovermos com mais praticidade e rapidez.
Nos primeiros dez anos, entre 1895 e 1905, carros
eram brinquedos para ricos. Não havia necessidade
alguma deles. Necessidade só surgiu depois que o
produto já estava lá (a 10 anos!). E esse não é um caso
isolado, é o caso geral.
A regra é: o produto é que inventa a
necessidade!
Mesmo as histórias clássicas de inovação
tecnológica trazem essa verdade suprema embutida:
não pergunte ao cliente porque ele não sabe, e como
você também não sabe, faça o que acha que deve e
fique atento à maneira como seu produto vai sendo
percebido. Modifique-o se necessário, e vá em frente.
Quer dizer: integre o cliente ao processo de desenhar
o produto. Aprenda junto com o cliente.
Os grandes inventores muitas vezes não
sabem exatamente para que fins as pessoas vão usar
aquilo que estão inventando. Inventam por instinto.
Curiosidade. Fantasia. Brincadeira. Thomas Edson

não sabia o que o fonógrafo iria se tornar quando o
inventou em 1877. Para ele seu uso deveria ser, pela
ordem: "registrar ordens sem ajuda de estenógrafo;
fornecer "livros falados" para os cegos; ensinar a falar
em público; reproduzir música; registrar as últimas
palavras dos moribundos" e por aí vai… Reproduzir
música era sua quarta prioridade, pois ele achava que
isso seria uma coisa muito trivial para se fazer com sua
máquina. Mesmo quando entrou no negócio de
fonógrafos, ele resistia a usá-los para reproduzir
gravações, preferia que eles fossem máquinas de
ditar.
Claro que isso inverte totalmente certas
noções e exige que tenhamos talento para reperceber
muitas coisas que achávamos que sabíamos, mas não
é esse precisamente o desafio maior dos tempos em
que vivemos?

— No final do século passado, quem observasse a
paisagem dos grandes centros urbanos nos
Estados Unidos veria carroças, cavalos e estrume.
Não havia estradas decentes; não havia postos da
gasolina, sinais de trânsito, indústria de autopeças, asfalto... O que havia era um forte mau
cheiro no ar.
Já tinham inventado uma engenhoca motorizada a
que chamavam automóvel, mas ninguém sabia
direito como essa "coisa" iria ser, nem se as
pessoas
iriam
comprá-la.
Provavelmente,
pensava-se, iria se tornar uma espécie de
brinquedo para os ricos. Algo para se manter na
garagem e dar uma volta no quarteirão no fim de
semana.
Então, aparece um engenheiro chamado Henry
Ford e declara:
"Vou fabricar automóveis para o homem comum
não para os ricos. Vou produzi-los em grandes
quantidades segundo um "molde" definido e
preciso. Meu método de produção vai torná-lo
barato o suficiente para que qualquer pessoa que
tenha um salário decente possa ter um. Todo
mundo vai poder desfrutar, com sua família, das
"bençãos de horas de lazer nos grandes campos
abertos de Deus".
O sonho da liberdade a preço baixo. Em 1908, o
Modelo T custava 850 US$ e foram vendidas 5.986
carros. Em 1916 o preço caíra para 360 US$ e foram
vendidos 577.036 carros. Em 1925 a maioria das
famílias americanas tinha um carro Ford Modelo T.
O Ford Bigode. Ford não inventara a tecnologia,
inventara o conceito (exatamente o que Steve Jobs
faria oitenta anos depois com o computador
pessoal). A idéia de Henry Ford infectou as mentes
de milhões e milhões de pessoas. Começava a era
do automóvel.
Fonte: The History of Mass Marketing of America
(A História do Marketing de Massas nos Estados
Unidos, Richard Tdlow, Basic Books, 1990)
5

Texto de Apoio
Atendimento em PUP
UM MITO PERIGOSO. CUIDADO!
A figura do inventor genial, aquele que tira
coisas revolucionárias da cartola, não existe no mundo
real. Nem Thomas Edson fez isso, nem niguém. Pode
apostar: há sempre um artefato mais primitivo que
serve de embrião para o mais complexo. Até a roda
surgiu por evolução de um design que já estava lá
antes. O que Ford fez foi reconfigurar um produto que
já existia, apelando para uma fantasia eterna — a da
liberdade.
O mito do inventor genial é pernicioso para
quem se interessa por marketing pois leva diretamente
a outro que atrapalha demais as empresas: o mito do
marketeiro genial — aquele que inventa produtos e
estratégias revolucionárias que quase sempre passam
em branco, mas que sempre produzem um rombo no
bolso de quem os contrata. Deplorável. Voltaremos a
esse personagem.
Já houve um tempo em que a empresa podia
ser vista como uma entidade "lá fora" — separada do
mercado. Ela investigava objetivamente, coletava
informações e entendia o que o tal "mercado" queria.
Isso acabou. Uma das características do futuro é que
não há como manter essa separação. A empresa tem
que aprender junto com o cliente. O produto é
projetado em conjunto pela empresa e pelo cliente, e
vai tomando forma, passo a passo, à medida que
ambas aprendem. Co-evoluem. É impossível fazer
diferente. É impossível saber antes e, mais que isso,
eu diria que é um enorme equívoco perder tempo
tentando chegar antes a algum tipo de certeza. As
razões para isso já foram mais que dissecadas: o
processo em que estamos envolvidos tem uma
dinâmica que não nos permite mais isso. O cliente não
sabe o que quer e a empresa tem que experimentar,
até entender, junto com ele, seus desejos e
necessidades. Desejos e necessidades emergem no
processo, não são pré-definidos.
Drucker gosta do aparelho de fax, mas essa
máquina não foi o primeiro artefato tecnológico
inventado por americanos e posto em uso pelos
japoneses. Muito mais dramático foi o caso do
transistor cuja patente foi comprada por quase nada à
Western Eletric americana, por uma empresinha
japonesa chamada Tokyo Tele Communications, que,
no pós-guerra, fabricava pequenos fogões elétricos
para cozinhar arroz. Com o transistor na mão
fabricaram em 1955, o primeiro receptor de rádio
pocket size, e mudaram o nome da empresa para
Sony. O rádio Sony não foi o primeiro rádio miniatura
transistorizado — fora a empresa americana Regency
que fizera isso, mas foram os japoneses que
mostraram ao mundo o que poderia ser feito com o
produto que os americanos tinham inventado.
Além do mais, desculpe perguntar, qual a
importância de aparelhos de fax em sí? Pode ser que
eu esteja falando besteira, mas aparelhos em geral, no
final do século XX, não são big deal. A economia hoje
não é sobre comunicação. A economia é

comunicação. O importante é a comunicação que o fax
possibilita; a participação numa rede. O preço de
aparelhos de fax (e as margens correspondentes) não
param de cair, mas o valor que se obtém por se estar
em rede com outros aparelhos não pára de aumentar.
Acontece com tudo o que tem a ver com comunicação,
como telefones e computadores. O que importa não
são os aparelhos, é a rede da qual eles são os nós.
Aparelhos, sejam faxes, telefones ou antenas de TV
por satélite, deveriam ser de graça e provavelmente
acabarão sendo. Como diz Kevin Kelly: — "Quando
você compra um aparelho de fax, não está meramente
comprando uma caixa de 200 US$, você está
comprando a rede constituída por todos os outros
aparelhos de fax do mundo, e isso vale muito mais que
200 US$". Em outras palavras: a grande oportunidade
de marketing está em entender e explorar a dinâmica
da rede com todas as suas (enormes) potencialidades,
não no produto que viabiliza a conexão. Modens são
aparelhos "fáceis"; conectar-se é simples, mas a
dinâmica dos negócios na Internet é difícil.
Aí é que está o desafio.
Outra regra geral de marketing no futuro que
já chegou é: para vender seu produto, você não pode
por seu foco nas qualidades intrínsecas dele. O
produto já era.
O FIM DE UMA IDÉIA: O PRODUTO MORREU
Foco no produto é totalmente equivocado
porque todo mundo hoje tem o "melhor produto". Se
você não inventar aquela droga milagrosa que elimina
calvície em 24 horas, ou o Viagra, ou a máquina do
tempo, pode esquecer. Foco no produto é coisa da era
da chaminé. Até computador já era. Computador
isolado — stand alone — virou liquidificador. Preços e
margens caindo. Uma mercadoria banal. De novo: o
que tem valor é o computador conectado a outros
computadores.
Henry Ford não inventou o produto automóvel,
inventou um conceito para algo a que chamavam
automóvel. Depois foi atropelado pelas idiossincrasias
da mente humana, porque seu "automóvel" deixou de
ser importante.
Quando aparelhos, e "coisas" em geral, deixam de ser
importantes, o que passa a contar é alguma outra
coisa. O que seria ?
— Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, os
números da Ford Motor Company eram
assombrosos. Henry Ford inventara um conceito.
Porém, marketing — essa coisa de fazer as
pessoas comprarem o que você tem para vender
— tinha sido praticamente inexistente para a
empresa. O conceito de Henry Ford se
concentrava no apelo do preço. Qual seria o limite
mínimo a que a Ford poderia chegar? Em 1924 seu
lucro fora de mais de 82 milhões de dólares, mas
desse total só cerca de quatro milhões estavam
vindo da venda de carros novos, o resto vinha de
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peças de reposição e acessórios. Sabe qual era o
lucro da Ford por carro novo vendido? 2 dólares!
Pense um pouco no que você sabe, ou ouviu falar
sobre Marketing.
Em vez de começar com o consumidor e produzir
o carro que ele desejava, Ford bolou um carro que
pudesse ser produzido por um preço acessível à
maioria. De fato Henry Ford padronizara o
consumidor. Todo mundo tinha de querer aquele
carro. "Eis aqui o que eu tenho. Compre! "Ouvir o
consumidor? Eu, hein!
A Ford achava que o seu negócio era produzir
Modelos T. Sua cultura de empresa, seus hábitos,
suas enormes fábricas, tudo era para produzir
Modelos T. A GM, ao contrário, foi campeã em
marketing. Definiu, de modo inverso, o papel do
consumidor (como o general Patton, lembra?)
Ford padronizara o consumidor. Sloan, o chefão
da GM, acabou com isso. Introduziu a idéia de um
carro para "cada bolso e cada finalidade".
Mudou os modelos dos carros todo ano! Sloan
percebera que, naquela época, as pessoas não
tinham realmente motivo para comprar carro novo,
tinham de ser induzidas a isso. Era preciso apelar
de outra forma para a fantasia do consumidor, e a
GM fez isso introduzindo variedade em modelos,
preços, cores e estilos que mudavam todo ano.
Alfred Sloan, o idealizador da coisa contou depois:
"O problema dos estilos dos carros era delicado.
As mudanças teriam que ser tão atrativas que
criassem demanda pelos novos modelos, gerando,
por assim dizer, uma certa insatisfação com os
modelos antigos por comparação com os novos.
Cada linha de carros da GM teria que ter uma
identidade na aparência, de modo que se
distinguisse à primeira vista um Chevrolet, um
Pontiac, um Buick, ou um Cadillac".
Durante os anos vinte, a GM ultrapassou a Ford
tanto em parcela de mercado como em lucro. Por
falar em lucro, o seu foi initerruptamente maior que
o da Ford de 1925 a 1986 — todos os anos.
Fonte: The History of Mass Marketing of America
(A História do Marketing de Massas nos Estados
Unidos, Richard Tdlow, Basic Books, 1990)
Alguns poderão achar que Sloan "detectou"
desejos e necessidades. Não. Ele inventou desejos e
necessidades. Marketing cria supérfluos que acabam
se tornando essenciais.
O carro, reinventado conceitualmente, agora pela GM,
não era mais um objeto, era outra dimensão de
fantasia. O negócio não tinha mais nada a ver com
automóveis, mas com moda. Fashion. Claro que
ninguém realmente precisa de carros vermelhos ou
amarelos, mas leitor, esse "realmente" não tem
qualquer sentido em marketing. Desejos e
necessidades são limitados apenas pela imaginação
humana, isto é: não têm limites. Ford dera uma falsa
impressão: no fundo ele nada entendia de marketing.
Henry Ford era um homem de produção.

OS DESCONTENTES DO MARKETING
Marketing se implementa partindo da mente
humana, não brigando com ela. Já perdi a conta das
vezes em que sou interpelado por alguém que
discorda" dessa visão cínica e manipulativa" do
marketing, que eu, supostamente, estaria defendendo.
Bem, você é que julga, leitor. Marketing de fato, em
geral, não é "politicamente correto". Atividades
promocionais são quase sempre invasivas. Os
anunciantes estão brigando pela sua atenção. Você é
puxado, agarrado, por mensagens chatas, sem
imaginação, desrespeitosas até. Se você é como eu,
deve achar a maioria uma boa droga. Mas vamos
entender as coisas direito. Outros profissionais são
pagos para tentar mudar a alma humana, você,
marketeiro, não. Você só tem de vender para elas. A
alma humana é formada por noções muitas vezes
tolas e contraditórias; caprichos, superficialidades,
instintos de imitação nada racionais. Tudo 100%
humano, entende?
Veja o caso de certos produtos identificados
com a classe AA. Qual a regra geral dos marketeiros?
Quem não é rico adoraria ser. Pesquise e todos vão
negar. Não acredite, as pessoas mentem muito, sabe?
Um carro de luxo por exemplo. Qual o apelo?
"Se os ricos compram deve ser bom, vou juntar
dinheiro e comprar um também". Certo? Não. Errado.
Os ricos devem ser imitados pelo que fizeram antes de
ser ricos, como Al Ries continua a nos lembrar. Há
pouco ou nada a se aprender com eles depois que
enriquecem, portanto deixe esse Mercedes para lá e
vá se virar. Volte só depois que ficar rico.
É claro que não é isso que ocorre. Os
marketeiros trabalham em cima de nossas
contradições, mas não são eles que as criam, eles
apenas as exploram.
Marketing é pragmático. É uma atividade
comercial que, despida de todas as lantejoulas
verbais, se resume a: "compre meu produto". Nada há
além disso. Os campeões de marketing não são
campeões porque fizeram grandes planejamentos,
nem porque inventaram grandes produtos, ou porque
são "criativos". Não. Campeões são aqueles que
fazem o que é necessário para que comprem o
produto que eles têm para vender.
Seu produto não pode mais ser projetado por
você em isolamento, ele tem que ser experimentado,
jogado na rua para ver o que acontece. Se o mundo
não disser coisas boas sobre ele tente convencer o
mundo. Se não conseguir, arranje outro produto, mude
de emprego ou mude de mundo.
— Em 1937, a Philip Morris lançou um cigarro para
mulheres chamado Marlboro. A propaganda dizia
coisas supostamente femininas: "Suave como o
mês de maio". Dezessete anos depois a marca
tinha menos de 0.1% do mercado. Isto é: não
existia. Aí, em 1954, foi chamado um publicitário
7

Texto de Apoio
Atendimento em PUP
de Chicago, Leo Burnett, que fez uma cirurgia de
mudança de sexo na marca. Marlboro passaria a
ser um cigarro para homens.
O primeiro anúncio mostrava um cowboy, apesar
de pesquisas terem revelado que na época havia
pouquíssimos cowboys nos EUA. A campanha
funcionou. No primeiro ano o novo Marlboro tinha
2% do mercado; 4% no segundo. De lá para cá, a
participação do Marlboro só fez aumentar, até 1976
quando se tornou a marca mais vendida nos EUA
e no mundo.
A maioria dos publicitários, deslumbrada com o
sucesso eterno do Marlboro, passa a vida tentando
replicá-lo sem saber direito em que ele se baseia.
Ninguém sabe porque a mente humana se deixa
invadir assim por certas coisas, que acabam se
replicando, invadindo mentes e pulando de mente
para mente como parasitas.
Fonte: Focus — The Future of Your Company
Depends on it! (Foco — O Futuro da Sua Empresa
Depende Disso, Al Ries, Harper Bussiness, 1996)
Pegue seu produto e não (nunca!) pergunte
antes se as pessoas vão querer comprá-lo. Faça-o ter
apelo à mente. Não é o valor intrínseco de nada que
decide a compra, é a cabeça. Marketing é subjetivo,
não objetivo.
Quem conhece um Macintosh não pode ter
dúvida: dá de dez, como produto, nos PCs WindowsIntel. Mas o Mac é perdedor, tem menos de 5% de um
mercado em que os PCs "Wintel" tem mais de 80%.
O padrão Betamax para fitas de videocassete
era melhor, objetivamente, que o VHS. Perdeu e
sumiu.
O teclado de seu computador é tipo QWERTY
(as 5 primeiras letras em cima, da esquerda para a
direita). Esse padrão é reconhecidamente ineficiente,
o padrão de teclados DVORAK é que é o tal. Nunca
ouviu falar? Duvido que ainda venha a ouvir. O
ergonômico (!?) teclado DVORAK também é perdedor.

"A QUEM JÁ TEM, MAIS SERÁ DADO".
Em marketing, quem bota o pé na porta e abre
uma frestazinha primeiro, tem muito mais chance de
se dar bem a longo prazo, principalmente em produtos
high-tech.
Al Ries diz: "Em marketing é muito mais
importante ser o primeiro do que ser o melhor, e é
muito mais importante ser o primeiro a ocupar a mente
do que o primeiro a entrar no mercado."
Certíssimo, adiante explico por quê.
Enquanto não chegamos lá, veja outro P: preço.
A era do soft é comunicação, virtualidade,
símbolo, intangível. É nessa era que já estamos
vivendo, mas nossas cabeças foram formadas pelo
oposto disso. O que fez nossas cabeças foram

objetos, "ativos", posses, coisas, recursos. Na
empresa todo o discurso é em torno do "recurso". Tudo
é recurso, inclusive gente. Bobagem.
A mentalidade da era industrial baseia-se na
lógica de que o escasso é que tem valor. É assim:
quanto mais você usa menos resta para ser usado.
Minério, petróleo, matérias-primas em geral. A
escassez (ou o controle dos tais recursos por parte de
poucos) gera aumento de preços, tensões políticas,
guerras frias e quentes. Mas na era do intangível, o
que conta é informação: o software, a mídia, a
comunicação, o entretenimento... quanto mais se usa
essas "coisas", mais valor elas adquirem; o sucesso
reforça o sucesso. A lógica econômica disso é
precisamente a oposta daquela da era da chaminé. "A
quem já tem, mais será dado". Esse é o mandamento
número 1 da bíblia da nova economia. O Windows é
um exemplo: quanto mais gente "usa", mais valor o
produto adquire e mais ricos ficam os acionistas da
Microsoft. Os estúdios de Hollywood idem. Os bares e
parques temáticos idem. É isso o que Kevin Kelly
chama de "nova economia". É a abundância que
produz a riqueza. Uma riqueza gerada de forma muito
diferente daquela produzida por coisas que, por serem
feitas de matéria-prima escassa, eram vendidas cada
vez mais caro.
Aqui a lógica é tão esquisita que muita "coisa"
(desculpe a forma de falar) é dada de graça, para fazer
a rede de usuários atingir uma massa crítica, e depois,
sim, cobrar por upgrades e outras coisas que facilitam
e amplificam o uso.
É fácil entender por quê. A primeira cópia de
um software novo, um Windows qualquer desses aí,
custa caro para a Microsoft pois envolve os milhões
gastos em desenvolvimento; mas, a partir da segunda
cópia, é só o custo do disquete (ou CD-ROM).
Quanto? 10-15 US$ no máximo. Tudo o que é
intensivo em tecnologia é assim.
Chamamos isso de economia de "retornos
crescentes", para diferençar da idéia tradicional —
retornos decrescentes que dizia que quanto mais se
usa, mais se esgota a matéria-prima, mais caro fica
produzir e vender. Aqui é: quanto mais se usa, mais se
tem e mais barato fica ter.
Se você só sabe competir com base em preço, você
está morto. Preço baixo (promoções, descontos...) é
estratégia válida num mundo de "mercadorias", mas
esse mundo está sendo rapidamente invadido pelo
soft, pelo intangível, pela comunicação. Não importa o
setor, (mesmo que você esteja em siderurgia,
mineração, o que for...) o futuro que já chegou é soft
não hard.
Há também o fato de que preço alto pode ser ótima
estratégia, mesmo para produtos segunda onda. Há
um perfume (Joy) que se anuncia como o perfume
mais caro do mundo. O que as pessoas pensam? "Se
é o mais caro deve ser o melhor". É outra variante
daquilo: "Se os ricos compram, eles devem saber,
afinal são ricos".
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Ah, a alma humana... O cliente paga não pela
coisa, mas pelo símbolo. Aqui está o marketing
explorando mais uma fraqueza nossa. Você acha
realmente que alguém compra um relógio Rolex
porque ele marca o tempo com mais precisão que um
Timex? Bobagem. Pode negar, mas você compra um
Rolex para todo mundo ver que você tem um Rolex.
Alfred Sloan sabia das coisas.
Preço também é percepção. Não tem nada a
ver com custo. Você compra gravatas Hermés
(aquelas que o Collor popularizou) por 100-120
dólares, mas duvido que custem mais que 20 ou 30
para produzir; tudo incluído. Que margem, hein?
Porque as pessoas pagam? Porque acham que vale à
pena pagar.

PERCEPÇÃO DE VALOR: QUE COISA MAIS
ESTÚPIDA!
Você vai dizer que há uma certa futilidade na
minha argumentação, que ela se baseia num tipo de
raciocínio circular, estúpido mesmo: em marketing o
que faz sucesso é o que as pessoas compram porque
faz sucesso. Certo. Absolutamente certo. É estúpido
mas é assim que funciona.
O poder está no símbolo. Moda (isto é:
imitação) conta. Vá tirando as cascas da (pseudo)
erudição e academicismo dessa coisa e, lá no fundo,
você vai encontrar seres humanos inseguros imitando
a outros idem. Nada tem valor intrínseco em
marketing. Percepção de valor é uma noção arbitrária
e essa é uma das coisas mais difíceis das pessoas
entenderem. A mente humana associa sucesso a
mérito. Se está fazendo sucesso é por que deve ter
algum mérito. Eu digo: se está fazendo sucesso e
porque é bom em fazer sucesso. E o que é preciso
para isso? Ter apelo para a mente humana. Ponto.
Desista porque você nunca vai conseguir
puxar o fio dessa meada.
E esses sucessos de marketing que se apoiam
em métodos para os quais muitos torcem o nariz (mas
que são comprovadamente eficazes)? Vendedores,
que vendem para vendedores, que vendem para
vendedores, que vendem... Bem, dizem que é o outro
P (de ponto), ou canal de distribuição, que faz a
diferença.
Eu insisto: é a mente.
A Amway por exemplo.
Tudo bem: o produto é correto e o preço é
adequado. Mas quem é o cliente da Amway? É outro
vendedor da Amway, e o outro P (Promoção) nada tem
a ver com o produto físico que se está vendendo: o
que se "promove" é o sonho de se tornar um vencedor.
O discurso é o seguinte: "Você nasceu para ser
vitorioso, não precisa mais ser perdedor. Você não tem
que aceitar que o mundo faça isso com você. Não é
justo. Veja quanto você pode ganhar. Você tem garra.
Olhe o caso do Manoel, aos quarenta e cinco anos

vivia duro, hoje tem casa em Angra e BMW na
garagem. Você pode ser como ele…"
Reuniões altamente emocionais; depoimentos e
testemunhos arrebatadores. Lágrimas e hinos à
vontade. Como resistir? O cliente é o vendedor que
vende para outro vendedor, que vende para outro,
para outro…
É o produto? O preço? O ponto? Não, é o
apelo à mente… do vendedor / comprador / vendedor
/ comprador...
Normalmente não nos sentimos bem com
essas coisas assim tão destituídas de "valor
intrínseco". Nenhum marketeiro gosta de admitir isso.
Pergunte e ele vai dizer que acredita mesmo que o
produto que está promovendo é realmente o melhor,
que ele jamais aceitaria falar bem de um produto em
que não acreditasse de fato blá, blá, blá... Mas não
existe esse negócio de qualidade intrínseca. Isso é
lenda. O animal humano vive mergulhado num oceano
de percepções. Nós somos o que percebemos, e isso
quer dizer que todos vivemos num mundo virtual, um
mundo de nossa própria fabricação. Para o marketeiro
não tem sentido falar em realidade "real"; toda
realidade é virtual para ele. Tudo é percepção, e estar
consciente disso é o melhor que podemos fazer para
não sermos manipulados.
Marketing em si é neutro. Pode levar ao céu
ou ao inferno, depende de quem faz.
VEJAM OS POLÍTICOS…
Desde que John Kennedy triturou Richard
Nixon na TV num debate pré-eleições, em 1960, o
marketeiro político está em alta. Não é de se
estranhar. Eleições se prestam perfeitamente ao tipo
de abordagem na qual marketeiros são especialistas.
Se para a empresa o que interessa é "compre meu
produto", para o político é: "vote em mim".
Mas e o conteúdo intrínseco da mensagem do
candidato? A democracia se baseia no livre debate de
idéias, portanto, o conteúdo delas deve ser essencial.
Ora, nesses tempos pós-ideológicos de Tiazinhas,
Ratinhos, e pagodeiros, há alguém realmente
interessado em conteúdo?
Marketeiros políticos, ou melhor, marketeiros de
políticos, percebem bem isso, e ganham seus suados
milhões dando aos candidatos aqueles conselhos
profundíssimos:
— " Vamos trocar esses óculos por outros de
aros
mais
leves,
Dr.
Paulo"
— "Não seja tão carrancudo, sorria mais na TV
,Dr.
Mário"
— "Precisamos aparar um pouco esse bigode,
Dr.
Olívio."
— "As donas de casa gostam do seu topete
desse
ângulo,
Dr.Itamar"
— " O senhor está muito velho Dr. Miguel,
milagre não dá. Podemos tentar mas vai
custar
mais
caro."
— " Professor Fernando, use umas palavras
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em inglês no discurso, ninguém entende nada
mas o povo gosta, reforça sua imagem de
intelectual, entende…?"
Você, um cara consciente, que participou de
passeatas e lutou pelas diretas, se desespera: "E o
conteúdo? Cadê o conteúdo?"
Mas o processo democrático não diz nada
sobre conteúdo. Eleições diretas não garantem que o
melhor vai vencer, elas garantem apenas que quem
tem mais votos vai vencer.
Os marketeiros se deliciam.
"Compre meu produto" aqui é "vote em mim".
DEPOIS DE PETER DRUCKER….TIAZINHA
Às vezes reclamam porque dou muitos
exemplos "de fora" — alguns consideram-me meio
estrangeiro. Ok, vamos ver dois produtos brasileiros
recentes de grandes sucesso.
Comecemos com Tiazinha. Que tal?
Não creio que nenhum leitor discordará de que
os atributos que a tornaram um sucesso são
inquestionavelmente,
exuberantemente,
avassaladoramente…EXTRÍNSECOS, certo? Não há
nada mais simples que entender o sucesso de
Tiazinha.
Será que algo pode atrapalhá-lo? Sim, duas
coisas: a velhice e aquele personagem a quem já me
referi, o "marketeiro genial".
Velhice ainda demora, mas cuidado, há um
"marketeiro genial" espreitando em cada esquina. O
que ele diz?
— "Tiazinha, as pessoas precisam descobrir agora a
sua beleza interior; sua força de vontade, seu lado
espiritual que é tão lindo…Grave discos para crianças.
Lance livros. Faça filmes inocentes. Mostre sua
preocupação com os menores abandonados... dê
conselhos..."
Essas "extensões de linha" são um perigo em
marketing. Tiazinha é um produto, não uma marca. Ela
entrou na mente como fantasia sadomasô-dominatrix.
Querer estender esse sucesso para outros domínios
para faturar mais é arriscadíssimo. Se você tentar
forçar seu produto para dentro da mente usando
referências conflitantes, a mente vai expulsá-las junto
com o produto. A mente humana se confunde fácil.
Sadomasoquismo junto com inocência infantil é
esquisito, não acha? Além do mais, a concorrência,
quando se entra por esse lado, digamos, mais
espiritual, é grande (Dom Paulo Evaristo Arns, o
Papa..). Você tem de concorrer até com mortos (frei
Damião, padre Cícero, madre Tereza de Calcutá...).
Filmes para crianças já tem dono: Xuxa, Renato
Aragão e Angélica são os campeões da beleza interior
para consumo infantil.
Se ouvir o conselho e resolver chicotear o bom
senso de marketing, Tiazinha arrisca-se a,
rapidamente, ter que fazer performances em
churrascarias de subúrbio para ganhar a vida. Mas se,

ao contrário, mantiver o foco onde é boa (sem duplo
sentido) e ficar no extrínseco mesmo, vai viver em lua
de mel com seu público até que a celulite os separe…
NÃO CAIA EM TENTAÇÃO SEU PADRE…
Um outro case brasileiro — esse, mais vestido
— e de batina, pra contrabalançar.
A posição de marketing do padre Marcelo
Rossi é melhor que a de Tiazinha porque ele entrou na
mente, de saída, com dois temas de grande apelo:
religiosidade e música. Dois elementos que se
reforçam. Além disso é jovem e simpático, o que
também não atrapalha. Pode virar uma marca muito
mais facilmente. Mas, seu padre, se o senhor me
permite, não caia em tentação. Soube que o
convidaram para o desfile de escolas de samba este
ano. Parabéns por não ter ido. Não vá nunca. O senhor
nada tem a ganhar. A concorrência é com jovens
atores seminus e atrizes idem, empenhadas naquelas
exibições
de
contorcionismo
genital
que,
convenhamos, não vão ficar bem para o senhor. Não
se trata de moralismo. É a mente humana, padre. Ela
não aceita mensagens que, segundo a sua lógica, são
conflitantes. Padre rima com música e pode rimar
também com juventude e alegria, mas não rima com
samba e mulher nua. Fique no rebanho "extracarnavalesco" mesmo. O senhor já ocupou uma bela
posição na mente. Reforce-a. Fuja do "marketeiro
genial" e cuidado com a "síndrome de Tiazinha". Vão
dizer: "Que tal ampliar o alcance de sua imagem
aparecendo numa novela?".
Xô, satanás! Nada disso. O enredo (que
imaginação!) vai exigir que o senhor se envolva num
triângulo amoroso, ou que apareça de sunga em
alguma cena, porque, afinal, aumenta a audiência e
não tem nada de mais.
Mas a punição por esse pecado de marketing
virá logo: os milhões que hoje fatura para a Igreja vão
virar fumaça e, logo, logo, padre Marcelo será visto de
novo recolhendo donativos durante a missa. Depois de
ter subido tão alto, realmente é uma pena...
PARASITANDO SUA MENTE
Marketing é cada vez mais uma batalha de
percepções. É o ser humano no centro. Qualquer
curso de marketing ou administração deveria começar
daí, em minha opinião.
Às vezes me pedem recomendações sobre
bibliografia para quem quer se iniciar na profissão.
Minhas dicas nada tem a ver com essas coisas de 4Ps,
logísticas, pesquisas de mercado, orçamentos, ou
técnicas. A competência do bom marketeiro está em
outras áreas. Está basicamente naquelas áreas que
tem a ver com comportamento humano.
O primeiro livro que recomendo é de um
biólogo inglês chamado Richard Dawkins — "O Gene
Egoísta" — ("The selfish gene"; Oxford University
Press,1989). O livro é uma delícia, traz uma tese hoje
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altamente influente em ciência, mas é para o leitor
comum, não para o especialista. Nesse livro encontrei
respaldo para uma idéia que me perseguia há tempos,
e que eu achava pura maluquice, nunca tivera
coragem de comentá-la com ninguém. Eu sempre fora
fascinado pelas grandes marcas. Para mim, marcas
vencedoras têm vida própria; perpetuam-se a si
mesmas; sozinhas. Têm a capacidade de infectar de
alguma forma; são assim como uma espécie de vírus
da mente...
— Mais ou menos pela mesma época em que Henry
Ford iniciava a produção daquilo que, em sua
cabeça, ele definira que seria o automóvel, um
refrigerante chamado Coca-Cola começava a cair
no gosto dos americanos. Ele tinha sido inventada
para curar enxaqueca e seu sabor era... bem... era
sabor de Coca-Cola. Era vendido numa garrafinha
simpática e começou a se propagar pelos EUA e
pelo mundo através da propaganda.
A tal bebida com o tempo deixou de ser apenas
uma bebida. Era um conjunto de significados —
um poderoso conceito — associado à mística da
fórmula secreta, do sabor, da maneira de escrever
o nome, da embalagem, da linguagem da
propaganda. Ao longo dos anos houve centenas
de tentativas de imitar seu sabor. Nenhuma
"pegou". Tentaram imitar-lhe o nome, não deu
certo. Coca-Cola é que era a "real thing". Mas o que
era realmente a "coisa real"?
Por favor, leitor, por favor...
A Coca-Cola transcendeu a categoria de produto.
Virou um símbolo, ou melhor, um conceito repleto
de significados. Esse conceito não tinha a ver só
com o gosto da bebida, ou com a linguagem da
propaganda. Era algo maior que tudo isso tomado
separadamente. Algo "que encontrou ressonância
nos corações e mentes dos americanos de uma
forma profunda e original". A habilidade da
empresa em manter a liderança através da não
mudança é notável, e é igualmente notável a
surpresa com que seus próprios executivos
perceberam a importância do conceito que tinham
nas mãos.
O ex-presidente da empresa — Roberto Goizuetta
— disse em 1988:
"Não existe outra empresa no mundo como a
Coca-Cola. Nenhuma.
Não estou dizendo que somos melhores. Não
estou dizendo que somos piores. Estou dizendo
que não há outra igual. Se quiserem uma prova,
tudo o que há a fazer é voltar ao verão de 1985...
foi então que nós entendemos que é o consumidor
americano que é o dono da Coca-Cola, não seus
acionistas, não seus executivos"
O que ocorreu no verão de1985? A empresa quis
alterar o sabor original da Coca-Cola. Pesquisas
haviam mostrado que havia um sabor "melhor".
A nova Coca-Cola, batizada New Coke, foi um dos
maiores desastres de lançamento de produto em

todos os tempos. O maior erro de avaliação nos 99
anos da Coca-Cola. O resultado foi uma
tempestade de protestos tão intensa que em três
meses o sabor original estava de volta.
Um comentarista escreveu:
"A empresa não tinha idéia do grau de
comprometimento emocional que as pessoas
tinham com a Coca-Cola..... alguns consumidores
"enlouqueceram",
era
quase
um
abalo
psicológico".
É possível vencer um "produto" assim?
A Coca Cola se entranhou nos corações e mentes
do mundo inteiro. É o brand name mais valioso do
mundo. Se um dia colonizarem a Lua, você pode
estar certo que a primeira coisa que vai encontrar
lá será um outdoor: "Beba Coca-Cola".
Se Darwin vivesse hoje ele entenderia porquê.
Fonte: The History of Mass Marketing in America
(A História do Marketing de Massa nos Estados
Unidos, Richard Tedlow, Basic Books, 1990)

Marcas campeãs como Coca-Cola penetram
nos cérebros e tomam conta deles como parasitas.
Pulam de uma mente para outra.
Quem quiser entender marketing precisa
entender de parasitismo cerebral.
PARA QUE SERVEM OS VÍRUS?
Coca-Cola é a marca mais valiosa do mundo
pela sua capacidade de ocupar mentes. Não é o sabor
que conta (não repito mais). Marcas andam por aí
cavalgando mensagens publicitárias, à procura de
mentes parasitáveis para infectar. São mesmo como
vírus.
O que é um vírus?
Richard Dawkins diz:
"(...)Vírus, como tudo o mais na natureza, não
tem qualquer interesse em nós humanos, seja positivo
ou negativo. Vírus são instruções de um programa que
diz: "copie-me e espalhe-me"... Isso é tudo. Isso é o
mais perto que você vai chegar de uma resposta à
pergunta "para que servem os vírus?". Parece uma
finalidade que não é finalidade alguma, e é
precisamente isso que eu quero enfatizar agora
através da analogia com os vírus de computador...”.
O que é um vírus de computador?
É um programa, escrito na linguagem que o
computador entende, que diz uma coisa só: "copieme". Copie-me para o seu disco rígido. Vírus de
computador se escondem em disquetes que pegamos
emprestado, em programas que alguém coloca na
Internet, em qualquer lugar de onde possam ter
acesso a um disco rígido. Para que servem? Para se
duplicar. Qual sua finalidade? Duplicar-se.
E eles se duplicam, porque se duplicam,
porque se duplicam. Porque sua natureza, sua
verdade, seu propósito estão contidos por completo na
ordem que o define e o esgota: "copie-me".
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Toda vez que essa ordem é encontrada, ela é
executada. De quebra, pode haver algum efeito
colateral, como o próprio disco ser apagado, ficar tão
cheio de cópias do vírus que deixa de funcionar, ou
aparecer uma mensagem aterrorizante na tela. É o
mesmo que acontece quando algum vírus biológico
faz você espirrar ou ficar com o nariz entupido; é um
efeito colateral. O essencial é "copie-me!". É isso o que
o vírus "quer".
— Em 1973, um comissário de bordo da Canadian
Airways, jovem e bonitão, começou a freqüentar
certos centros de comportamento mais livre — em
Nova York, São Francisco, Los Angeles e Toronto
durante os intervalos dos seus vôos. O rapaz era
gay e não tinha dificuldades em conseguir
encontros sexuais com uma enorme quantidade
de parceiros. Em 1980, começaram a circular
notícias de que centenas de homossexuais em
vários pontos dos Estados Unidos estavam
morrendo, vitimados por um tipo estranho de
câncer de pele ou em decorrência de debilidade
profunda causada por pneumonia. A doença, de lá
para cá, já vitimou milhões e milhões de pessoas
no mundo inteiro. O vírus da Aids começara a
assombrar o mundo. Como todo vírus "de
sucesso" ele muda suas características, engana e
dissimula e vem zombando das tentativas de
eliminá-lo.
Moralistas acham que o vírus da AIDS é uma praga
que surgiu para fazer os devassos pagarem por
sua lascívia, mas estão errados; é o processo que
Charles Darwin descobriu a quase 150 anos, que
explica a razão de ser de um vírus como o da AIDS,
ou qualquer outro.

Sei que você continua desconfortável com
alguma coisa cuja única razão de ser é se fazer copiar.
É o que eu disse: a mente humana não
consegue conviver com a falta de propósito. Tem que
haver finalidade; tem que haver mérito.
Mas teria mesmo?
DARWIN, O PATRONO DO MARKETING.
Toda a cultura humana é um processo de
replicação de idéias, hábitos, crenças, conceitos,
práticas — maneiras de se comportar no mundo.
Coisas que se propagam e exercem uma enorme
influência sobre o que nós somos, por que há um meio
que facilita essa propagação: o cérebro humano.
A tese é a seguinte: em algum momento no
passado distante, nossos genes deixaram de ser os
ditadores únicos de nossos destinos e tiveram de
passar a dividir o poder com outro tipo de replicador
(replicador é tudo o que existe com a única finalidade
de se fazer copiar).
Os genes que formam nossos corpos — nosso
hardware — tiveram de dividir o controle com algo que

se apropriou dos cérebros que eles, genes, tinham
criado e infectou esses cérebros.
Nossos cérebros foram seqüestrados.
O seqüestro foi obra disso que genericamente
podemos chamar cultura. Toda a herança cultural que
se transmite de geração em geração é uma coleção de
replicadores assim.
Mas que replicadores são esses?
São idéias, conceitos, slogans, cerimônias,
rituais, arte, tecnologia, arquitetura... Todos esses
padrões culturais evoluem — replicam-se — num ritmo
muito, muito mais intenso que o da evolução biológica,
e constituem uma força nova na modelagem do que é
o ser humano.
Richard Dawkins criou um termo para designar os
replicadores que adotam a mente como seu habitat
natural: memes.
Genes são copiados, replicados, de pais para
filhos, de geração para geração; um meme por
analogia, é qualquer coisa que se replica, de cérebro
para cérebro, através de qualquer meio disponível
para isso.
"Há razões para considerarmos a espécie
humana única? Acredito que sim. Penso que um novo
tipo de replicador emergiu neste nosso planeta. Está
nos encarando de frente. Está ainda em sua infância,
ainda se movendo desajeitadamente em sua "sopa
primordial", mas já está submetido à mudança
evolucionária numa taxa que deixa o velho gene muito
para trás.
A nova sopa é a sopa da cultura humana. Nós
precisamos de um nome para o novo replicador. Eu
quero um nome... que soe um pouco como "gene".
MEME
Exemplos de memes são melodias, idéias,
slogans, moda, maneiras de fabricar potes e construir
arcos... Assim como genes se propagam... saltando de
corpo para corpo, memes se propagam... saltando de
cérebro para cérebro, através de um processo que em
sentido amplo pode se chamar imitação".
Se um vírus é alguma coisa que se apropria de algo
que já existe e põe esse "algo" para trabalhar fazendo
cópias de si mesmo, então... somos quase forçados a
concluir que o cérebro humano é um terreno fértil, um
caldo de cultura espetacular, para certo tipo de "vírus"
que parasita a mente.
A evolução darwiniana — aquela da sobrevivência dos
mais aptos em sobreviver — ao chegar ao Homo
sapiens, mudou de escala. O cérebro consciente, a
mente humana, revelou-se um meio extremamente
adequado para a replicação de uma nova entidade
que, ao parasitá-la, coloca-a a serviço de seus
próprios fins: os memes.
Esse processo quando aplicado ao marketing se
formula assim:
Marcas ou produtos competem por espaço
dentro de sua cabeça. Os vencedores enchem sua
mente de cópias deles próprios. O número de cópias
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dessa "coisa" dentro da mente, é que determina a
marca vencedora. Qualquer fator que faça minha
marca aparecer, dentro da mente, com mais cópias
que a marca concorrente, me dá vantagem.
Note bem: memes não apenas pulam de mente
para mente por imitação, eles também multiplicamse e competem dentro de nossas mentes.
Marketing é a arte de conseguir isso. Arte não
ciência.
Lamento, mas não há — pelo menos por
enquanto — regras para lhe ensinar como fazer isso.
Quando e se houver, um dia, os marketeiros estarão
desempregados. Por enquanto, agindo com base em
pura intuição, eles continuam a reinar absolutos.
As grandes marcas — Coca-Colas, IBMs,
Xeroxs. — replicam-se de mente em mente, via um
processo análogo ao dos vírus.
Vírus, sejam de computador sejam biológicos,
podem ser — e são — totalmente sem mérito
intrínseco, mas ainda assim se espalham. Há
certamente algo de fútil nisso, mas e daí?
É ridículo e fútil, mas se replica. Se você é usuário da
Internet, já terá recebido pelo correio eletrônico uma
mensagem com instruções para que seja reenviada a
outras tantas pessoas, se não, "coisas terríveis
acontecerão com você".
É uma mensagem extremamente ridícula e
corre o mundo sem finalidade alguma, apenas pelo
prazer de se replicar. Mas há um estímulo embutido
(nesse caso, uma ameaça) que ajuda muito na
replicação da mensagem.
Com estímulos adequados (coisa em que os
marketeiros são mestres) nossas mentes também se
tornam um meio muito apropriado para a proliferação
de um certo tipo de vírus...
Você pode pensar que a evolução via seleção natural
só se aplica a coisas vivas, mas não, basta que uma
idéia entre em competição com outra pelo privilégio de
"infectar" você, que entra em cena a seleção
darwiniana.
Marcas são memes.

IDÉIAS QUE ESCOLHEM VOCÊ
Geórgia, Geórgia...
o dia inteiro, uma doce e antiga canção
mantém a Geórgia em minha mente
"Georgia on my mind" , a linda canção de Ray
Charles, por coincidência é sobre um meme a terra
natal dele — a Georgia — que não sai de sua mente.
Eu vivo cantarolando essa canção. Fui infectado por
um meme (a canção) que fala de outro meme (a
Geórgia).
Às vezes, não se sabe por que, uma palavra
ou melodia é escolhida pela mente, e, uma vez lá
dentro é duro expulsá-la.

Já
me
peguei
cantarolando
—insistentemente e contra minha vontade —
marchinhas banais, jingles de propaganda, e até
(perdão leitor) refrões de musiquinhas pornográficas
que — não sei porque — insistiam em me voltar à
memória, quase quarenta anos depois de eu ter
aprendido o "original", na escola, na década de
sessenta.
Aposto que acontece com você também.
Há memes que podemos chamar de "bons";
memes que permitimos com prazer que tomem conta
de nossas mentes porque tem efeitos agradáveis,
digamos assim. Há memes que se instalam
independentemente de nossa permissão e que são
chatos, mas inofensivos, como a tal musiquinha
pornográfica. Outros, como o fanatismo religioso, são
perigosos pelo potencial de desgraças que trazem
consigo.
Memes são os vírus da mente.
Não é preciso haver motivo profundo algum
para as coisas se replicarem.
Pense, por exemplo, no hábito de se usar
boné com a aba voltada para trás. Qual a razão de ser
desse meme? Em benefício de quê ele se propaga? E
modismos como ioiô, bambolê, a dança da macarena
(arghhh...), a moda de atletas rasparem a cabeça?
As pessoas fazem porque todo mundo está
fazendo. O hábito salta de mente para mente. São
vírus; vírus inofensivos, mas parasitas de qualquer
maneira. Geralmente duram pouco.
Publicitários criam memes que se reforçam na
construção de outro meme mais importante — a
marca.
Quer dizer, eles ganham a vida fazendo com
que marcas se amplifiquem e se tornem resistentes,
via memes de reforço como o homem de Marlboro, o
rapaz do Bombril, o jingle do refrigerante, o slogan da
cerveja, o camelo do Camel... Eles querem que as
marcas repliquem-se, repliquem-se... Entende leitor?
E como marketing é pragmático, eles,
publicitários, se justificam pela lógica do vírus: sou um
sucesso porque os memes que crio são bons em se
replicar. Ponto.
A mente virgem, aquela que não foi ocupada
ainda por nenhum meme, é a melhor coisa que pode
acontecer em marketing. Claro, não há competição
dentro de uma mente virgem. Você estará sozinho lá.
É por isso que Al Ries e Jack Trout insistem em que a
primeira lei do marketing é:
"...é mais importante ser o primeiro na mente do que o
primeiro a entrar no mercado".
Ocupando a mente você ganha a batalha que
interessa. A vitória no mercado é conseqüência do que
acontece na mente.
Ei, por favor, não estou dizendo que vale tudo
nesse jogo; não estou dizendo que não se deva ter
preocupações morais, estou dizendo o que é
marketing.
A percepção é que é a realidade. Moldando a
percepção, você cria a realidade.
13

Texto de Apoio
Atendimento em PUP
Memes não tem compromisso com nada (nem
com os cérebros que eles parasitam) eles só tem
compromisso com sua própria replicação.
Esse é um ponto muito sutil e crucialmente
importante.
Daniel Dennett, um filósofo moderno e
cognitive scientist da Tufts University, chama a
atenção:
"O porto seguro do qual todos os memes dependem é
a
mente
humana...
Enquanto alguns memes definitivamente nos
manipulam para colaborar com sua replicação,
independente do fato de nós os julgarmos
imprestáveis, ou feios ou mesmo prejudiciais à saúde
e bem-estar, muitos outros memes — a maioria se nós
tivermos sorte — replicam-se não só com nossa
aprovação, mas por causa da nossa estima por eles."
É isso mesmo: o meme ciência é um deles;
música, educação também são. Segundo a
argumentação de Dennett, há outros memes,
controversos, que são mais difíceis de julgar quanto
aos seus efeitos sobre nós — propaganda seria um
deles. Outros são francamente perniciosos, mas
extremamente difíceis de erradicar: racismo,
seqüestro de aviões, fanatismo...
A mente humana é estranha.
— Em 1924 um desocupado com pretensões de se
tornar artista e arquiteto, é preso por iniciar um
conflito numa taberna na Alemanha. Na prisão
durante os nove meses seguintes, escreve um
livro em que expõe sua insatisfação com a vida e
o mundo e apresenta seus planos para modificálos. Nove anos depois ele tem controle total sobre
o governo alemão. Nos treze anos seguintes seu
exercício do poder leva trinta milhões de pessoas
à morte em dois continentes.
— Em meados de 1970 um ministro religiosos
carismático chamado Jim Jones começou a atrair
uma grande quantidade de seguidores entre os
pobres e desassistidos do nordeste da Califórnia.
Jones professava uma crença que misturava
socialismo, maoísmo, religião e boas doses de
pura maluquice. Quando começou a chamar
atenção, mudou-se com seus seguidores e acabou
numa cidadezinha isolada nas selvas de
Johanestown na Guiana Inglesa, América do Sul.
Isolados de qualquer contato com o mundo, as
idéias de Jones encontraram um meio ultrafavorável para se amplificar dentro do grupo. E o
fizeram explosivamente: 910 pessoas, incluindo
crianças, foram encontradas mortas por suicídio
em novembro de 1978.
Há várias modalidades de parasitismo cerebral.
Fé cega, fanática — como diz Richard
Dawkins — pode justificar qualquer coisa: assassinato
de fiéis "concorrentes" de outras seitas, automutilação, até suicídio em massa, que é um caso típico

de memes destruindo aquilo que seria necessário à
sua própria sobrevivência.
A ausência de evidência às vezes é
justamente a força em que o meme se apóia para se
propagar. O discurso é mais ou menos o seguinte:
"Crer diante da evidência é fácil, é o contrário que
identifica a fé verdadeira". É isso que fazem esses
pregadores religiosos (um sucesso de marketing) com
a multidão de desassistidos que os procuram: "se você
é pobre, é justamente por isso que você deve
contribuir com dinheiro para a obra do Senhor, se você
fosse rico não teria valor". Memes desse tipo trazem
embutidos os mecanismos que garantem sua
replicação no apelo psicológico contido na maneira
como são formulados.
Memes podem replicar-se simplesmente
porque é do seu próprio interesse fazê-lo. Dito assim,
dá a impressão de que eles têm vida própria; parece
que podemos considerá-los entidades autônomas, e
de certa forma, é isso mesmo.
Memes vão além da metáfora; são algo mais.
São entidades cuja origem é muitas vezes obscura,
como é a origem de todos os replicadores. Seu mérito
é sua competência em entrar em ressonância com a
mente humana, manipulá-la em seu próprio benefício,
e assim garantir sua replicação.
O maior patrimônio que se pode ter em
Marketing (uma boa marca) é um meme.
Um meme não é uma idéia que você tem, é
uma idéia que tem você. A boa marca não é aquela
que você escolhe, é ela que escolhe você.
SERÁ QUE O MOCINHO PODE VENCER NO
FINAL?
Ok. Talvez você tenha achado a coisa toda
meio sombria.
Haveria esperança? Daniel Dennett diz :
"Eu não sei quanto a você, mas eu não me
sinto atraído pela idéia de que meu cérebro é uma
espécie de monte de estrume no qual as larvas das
idéias de outros se renovam antes de enviar cópias
delas mesmas por aí. Isso parece roubar a importância
da minha mente. De acordo com essa visão quem é
que manda — nós ou nossos memes?"
Richard Dawkins encerra o capítulo em que apresenta
a idéia dos memes em "The Selfish Gene" dizendo o
seguinte:
"Somos construídos como máquinas criadas
para passar nosso genes adiante. Mas esse nosso
aspecto será esquecido em três gerações. Seus filhos
e, talvez seus netos, podem guardar alguma
semelhança com você; talvez em traços faciais,
talento para a música, ou na cor dos cabelos. Mas, a
cada geração que passa, a contribuição dos seus
genes nelas fica reduzida à metade. Não demorará
muito para atingir proporções negligíveis.
Não devemos buscar a imortalidade através
da reprodução. Mas se você contribuir de alguma
forma para a cultura do mundo, se você tiver uma boa
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idéia — compuser uma melodia, inventar a tomada
elétrica, escrever um poema — isso poderá sobreviver
intacto por muito tempo depois de seus genes terem
se dissolvido. Mesmo se nós olharmos para o nosso
lado sombrio e assumirmos que o indivíduo é
fundamentalmente egoísta, nosso pensamento
consciente — nossa capacidade de simular o futuro
em imaginação — pode nos salvar dos piores
excessos dos replicadores cegos.
Nós temos o poder de desafiar os genes
egoístas com que nascemos e, se necessário, os
memes egoístas com que nos doutrinaram. Nós
nascemos como máquinas de genes e somos criados
como máquinas de memes, mas temos o poder de nos
voltar contra nossos criadores.
Só nós sobre a Terra podemos nos rebelar contra a
tirania dos replicadores egoístas.“.
Começamos com marketing, terminemos com
marketing.
Há esperança, sim. O mecanismo darwiniano
de replicação exige que existam mentes infectáveis
para poder operar. Mentes padronizadas, mentes que
reajam "igual", são uma tentação para os marketeiros.
Os "vírus" que eles criam, ocupam e saltam facilmente
de uma mente para outra. Mas não culpe os
marketeiros, havendo um "mercado de massas",
haverá esse tipo de infecção; também não me
interessa discutir quem criou o mercado de massas;
só sei que havendo comportamento padronizado,
uniformidade
de
expectativas,
mentes
sem
imaginação que só se sentem felizes fazendo parte
"da massa", haverá parasitismo mental.
O que seria necessário para não haver? Algo
que
estimulasse
o
contrário
disso
tudo:
individualidade, pluralidade, diversidade. Algo que não
se deixasse seduzir por apelos padrão, e que tivesse
força para vencer esses apelos. Um novo meio em que
pessoas (não consumidores padronizados) possam,
se quiserem, ser singulares; únicas. Algo que permita
e estimule diferentes expressões. Um milagre que vire
pelo avesso os pressupostos comerciais da sociedade
que conhecemos; aquela sociedade de Henry Ford, da
mídia, da Coca-Cola, do Jornal Nacional e da novela
da oito…
A Internet pode ser esse meio.
Claro que ela não foi criada por marketeiros
(ela é o pesadelo deles); ela não foi criada por
ninguém. A Internet é de fato a manifestação cultural
mais interessante que já houve, e, para mim,
exatamente pelo seu poder de subverter os
pressupostos do único modelo mental que
conhecemos: o da sociedade de massas.
Há três anos escrevi:
— “O pessoal de marketing tem apanhado um bocado
para desvendar os segredos e o potencial da Internet.
É veículo para expor mensagens e gerar "recall"? É
oportunidade para qualificar prospects e gerar
'indicações' de venda? É meio para venda direta? O
que ela é em termos de marketing???

Muitas bobagens têm sido feitas na Web por causa do
habitual simplismo com que as chamadas análises de
mercado são realizadas.
A Internet é a manifestação mais espetacular
da lógica do futuro que já chegou. Ninguém
medianamente informado nega seu potencial para
alterar fundamentalmente... tudo. Pense na turma que
mexe com propaganda, por exemplo. Qual a atitude
deles quando viram brotar assim, do "nada, um meio
que
abria
possibilidades
de
"comunicação"
instantânea com milhões de pessoas no mundo todo;
barato; simples. A reação não podia ter sido outra:
"ôba, vou anunciar meu produto aqui!".
Resultado? Muito dinheiro jogado fora e
incontáveis histórias de fracasso. Até hoje não se sabe
direito em que vai dar esse experimento; só se sabe
que a Internet veio para ficar. Mas o que fazer com ela
hoje? Pouca gente
sabe. Ainda não deu tempo de aprendermos.
Por que é tão difícil fazer diferença em termos
de marketing usando a Internet?
Marketing não é ciência. É uma questão de
sensibilidade para usar linguagens certas. Isto é,
linguagens que provoquem respostas. Convites ao
diálogo que sejam aceitos. Apelos à mente humana.
E a Internet o que é? Bem, se você pensa que
ela é só uma super rede de comunicações, está
enganado. Ela não é uma "coisa"; não é uma nova
mídia convencional. Não é para ser usada como se
usa a TV ou outdoors. Não é lugar para exibições. Ela
é a emergência surpreendente de um "algo" que
ninguém conseguiu ainda capturar nem definir direito.
Uma virtualidade, se você me permite, que superpõe
uma nova dimensão da realidade à nossa experiência
quotidiana.
Num artigo na Fortune, de 7 de dezembro de
1998 "The E-Corporation", Gary Hamel e Jeff Sampler
comentam algumas coisas para as quais deveríamos
estar atentos:
— "A rede (Internet) não é apenas um novo meio", eles
dizem, "é uma experiência profundamente diferente. A
rede é sobre escolha, liberdade, e controle. É um lugar
para onde se pode escapar, pelo menos
temporariamente, da interrupção desses "vendedores"
cujos produtos são todos mais ou menos
indistinguíveis, a não ser pela propaganda. A Internet
é a fundação de uma nova ordem industrial."
Isso tem a ver com quem nunca pensou que
podia ter as coisas a seu modo. My place. My time. Eu,
consumidor, quero poder escolher, comparar,
pensar... não me peça para "comprar agora" nem para
"ligar agora". Não me venha com "ofertas especiais".
Eu, como 99% da humanidade, sou inseguro, só que
antes não tinha opção. Vivia preso naquele falso
mundo manipulativo da propaganda tradicional, que,
ao exibir aquelas mulheres maravilhosas, aqueles
carrões
maravilhosos,
aqueles
milionários
espertíssimos, riquíssimos, lindíssimos, me lembrava
a todo instante: "Você é um fracasso". Não. Aqui eu
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me sinto no controle, sinto que conto. Compro ou não
compro do meu jeito. A rede é para os comuns.
A Internet é uma experiência que valoriza
profundamente a humanidade de cada um. Ela
permite e estimula você a ser você. Coloca você no
centro, não mais esses modelitos publicitários sem
correspondência no mundo real. Sem truques; sem
manipulações. Funciona mesmo como um "lugar para
escapar" da artificialidade e manipulação usuais.
Quem tem dado certo na Internet nada tem a ver com
o marketeiro tradicional. Quem dará certo nela é quem
entender e dominar a profunda subversão que
representa o simples fato de que quem manda nela é
o ser humano normal: feinho, sozinho, chatinho, sem
glamour ou charme especiais. A rede o valoriza e
aplaude. Ela é para ele, e ele adora.
Pela primeira vez, o consumidor tem o controle
e é isso que mete medo nos marketeiros tradicionais.
Não tem nada a ver com "desejos e necessidades" no
sentido de ontem, é uma dimensão nova de marketing
baseada em trust, não em truque. Ninguém previu
isso, ninguém controla isso e ninguém entende isso
direito ainda.
Dizem que mais de 20% das vendas da GM já
incluem a Internet como parte do processo. É ótimo,
mas será que a GM sabe quantos visitantes de seu
site passam por lá e acabam comprando Ford? Pode
estar certo de que isso acontece. Esse poder solitário,
individual e discreto está mudando as coisas.
Em sua edição de 22 de Junho de 1998 a
revista Business Week dizia que a Dell Computers já
estava vendendo "on line" mais de 5 milhões de US$
ao dia em hardware. Qual é o segredo? Uma vocação
absoluta para satisfazer a escolha individual, coisa
que concorrentes maiores e mais tradicionais não
conseguem. A Dell vende computadores sob medida.
É o indivíduo percebendo as coisas a seu modo:
individualista, idiossincrático, irracional. Nunca
prestaram atenção nele, ele nunca teve poder de
barganha, agora está se vingando.
Vou até o site www.amazon.com, outro sucesso de
vendas "on line" — Amazon Books, a livraria virtual.
Pela natureza da minha consulta e registros de
compras passadas, um software da NetPerceptions
me reconhece e avisa que saiu um livro novo sobre
memes que deve me interessar: "The meme machine
" — de Susan Blackmore e Richard Dawkins.
Já comprei. Sou um bobo. Me sinto o máximo quando
me reconhecem.
O que não vai mudar é o princípio do qual
partimos.
Vai dar certo na Internet quem entender que
nela, mais do que em qualquer outro "lugar" (e como
sempre) marketing se escreverá só com M de mente
ou, o que dá no mesmo, com P de percepção.
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