




MODERNO - O SEU TRABALHO DIZ RESPEITO A GESTAO DE

courNTANPS: VOCE PODE FME R SOBRE O CEruANIO DNS MARCAs NESTA

DE coNECTIVIDADE E MOBILIDADE? HA ALGUMA DIFERENqA REAL ENTBE

esrRarEoa nruAl PARA As MARcAS E A DE clNco ou DEz ANos

- ALGUNS ESPECIALISTAS E CONSUITORES DEFENDEM QUE ESTAMOS

uM "EsflLo DEvtDA DtctrAf: EssAAFIRMAqAo ECoRRETA?sE FoR,

sAo As cARActERisttcAs,oessE coNcElro? glg esrA nrucPNADoAo
DOS MILLENNIALS E DA

MILLENNIALS, UM GRUPO DE NOVOS

QUE DEIXAMAS EMPRESAS DESCONTORTAVEIS. POR QUE?

ESUO VOTIVOS PARA A5 EMPRESAS TERE M M EDO DOS M I LLEN N IALS - TANTO

TRABALHADORES QUANTO COMOCONSTJM!DOREs? EIES

- HA CENCA OE 30ANOS, A PEPSI FEZ UM ENORME SUCESSO COM A CAM

EScoLHA DE UMA NOVA GERAEAO,: RECEBEU PREMIOS, CHAMOU ATENqAO

ATE MEsMo AUMENTOU VENDAS (AO MESMO TEMPO EM QUE A COCA-COIA
sEU MAIOR ERRO COM A "NEW COKE',). MAS COM OS OLHOS DO NOSSO
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ANOS, NAO IREMOS

PENSAR NISSO

COMO UM'ESTILO DE

UIDA DIGITAI. SERA

APENAS O JEITO OUE

UIVEM(lS''

Denise Lee Yohn - Se por marketing tradicional voc€ quer dizer estrat6gias e programas que
simplesmente promovem uma imagem ou enviam uma mensagem, ent5o, sim. Essas atitudes

15 n5o s5o mais eficientes para engajar clientes. As pessoas se tornaram mais interessadas
nas empresas com quem fazem negocios e querem apoiar aquelas que se alinham aos
seus valores, que geralmente incluem causar um impacto socialou cultural positivo. Elas

tamb6m s5o capazes de enxergarem al6m da apar6ncia, entSo o que uma empresa faz 6 mais

importante do que o que ela diz.

Mas anIncios bem trabalhados, mensagens humoristicas e promoqSo de produtos ainda
sio importantes para atrair atengSo e se destacar. Essas tdticas precisam estar integradas e

alinhadas com o jeito que a empresa atua, os produtos e servigos que oferece e a verdadeira
exoeri6ncia ao cliente oue ela entrega.
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Denise Lee Yohn - Embora pareqa um clich6 para uma pessoa de marcas como eu admirar
o Starbucks, eu tenho que falar sobre eles porque est5o fazendo um trabalho incrivel com o

digital e obtendo retorno significativo disso.

Por meio de um habilidoso marketing de conteLido e engajamento do cliente, a empresa atraiu
cerca de 50 milhoes de pessoas que se uniram )s suas comunidades nas redes sociais, incluindo
Facebook, YouTube, Twitter, Google+ e Instagram. No tiltimo outono, por exemplo, a Starbucks
gerou muito barulho em torno da bebida Pumpkin Spice Latte com uma campanha no Twitter
com a hashtag #spotthespice, lanqando um jogo no Tumblr com um quadro para dar aos fis
acesso ) bebida e criando seu pr6prio Instagram PSL, Twitter e Tumblr.

Cerca de 2I"/o dastransag6es s5o feitas com o app mobile da empresa e uma funcionalidade
disponivel globalmente permite aos consumidores pedirem itens do carddpio com
pagamento adiantado. Como o pagamento mobile acelera a transaqio e geralmente facilita
pedidos maiores, essa inovaq5o aumentou consideravelmente as vendas. O app tamb6m
conta com o Starbucks Coffee Passport, que permite is pessoas explorarem seleg6es de

caf6s, aprenderem sobre os diferentes tipos e cole-cionarem "selos" sobre caf6 ao redor do
mundo. E nos EUA, o app agora inclui uma experi€ncia musical em parceria com o Spotify.

O site MyStarbucksldea.com convida as pessoas a contribuirem com ideias e opini6es
sobre como a empresa pode melhorar. E foi o que fizeram 500 mil pessoas. Nas cafeterias,
oferece Wi-Fi e em algumas lojas hd carregadores wireless para os dispositivos. O uso que o

Starbucks faz do digital 6 realmente impressionante.

Denise Lee Yohn - Eu vou inspirar e ensinar as pessoas a construirem grandes marcas. Eu

sei, a partir das minhas pesquisas, como estd o mercado brasileiro e que o Pais est5 em um
momento economico desafiador. Esse panorama torna necessirio pensar em curto prazo - e
torna os orgamentos justos - as empresas que est6o dispostas a correr riscos, perseguir a

inovagSo e serem excelentes em criar intimidade com o cliente e oferecer experi6ncia a ele,
podem realmente assumir uma posigSo de lideranqa neste ambiente. Agora nio 6 o momento
de recuar ou frear. Nio percam a oportunidade, escolham ser 6timosl
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