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abordar esse tema aqui, hoje, com
certa propriedade.

Como ponto de partida vale a pena
ressaltar que desde que existe anun-
ciante ele só tem tido duas  preocu-
pações  básicas em termos de comu-
nicação: vender e criar uma imagem
favorável para a sua marca. Essa
preocupação atinge não somente os
grandes, mas os médios e pequenos
anunciantes, de maneira formal,
consciente, ou informal e intuitiva.

OS PRIMEIROS
SINAIS DE
MUDANÇA

Nesse sentido, são alvissareiros
alguns sinais vindos de parte das
agências que, ao que tudo indica,
talvez até mesmo por razões de
sobrevivência (o que não deixa de
ser um motivo mais do que justo),
indicam que realmente está havendo
uma tomada de consciência das
necessidades cada vez mais pre-

“COMO OS GRANDES ANUNCIANTES
BRASILEIROS VÊEM AS MUDANÇAS EM CURSO
NA MÍDIA E NA COMUNICAÇÃO EM GERAL”

O QUE PENSAM
OS ANUNCIANTES

P
ode parecer um tanto pretensioso
falar em nome dos grandes anun-
ciantes do Brasil, em particular com
relação a um tema tão rico e um
tanto polêmico como esse. Mas a
observação crítica permanente do
mercado, aliada à leitura atenta de
inúmeras pesquisas que abordam,
nem que seja lateralmente, o as-
sunto, acrescida da experiência pes-
soal durante muitos anos em uma
grande multinacional talvez for-
neçam uma base que me permita
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mentes e urgentes dos anunciantes
com relação à propaganda. No úl-
timo festival de Cannes, por exem-
plo, ao lado do interesse normal de
todos pelas premiações, começou-se
a ouvir falar muito em pertinência e
relevância na propaganda. Isso soa
para um anunciante, que vem pre-
gando, cobrando postura de suas
agências faz tempo, como uma
verdadeira música celestial. Porque,
como sempre repito, o objetivo
primordial da propaganda é vender
e criar imagem. Antes, quando o
mundo vivia a um ritmo mais com-
passado, essa equação era invertida.
E o anunciante aceitava. Ou seja,
procurava-se em criar uma imagem
positiva para a marca, que deveria
resultar em maiores vendas pos-
teriormente. Mas hoje já não temos
mais tempo para isso. Temos de
consertar o jumbo em pleno ar. E por
isso mesmo a tarefa das agências se
torna ainda mais desafiante. Porque
fazer propaganda que venda de
imediato pode até ser relativamente
“fácil”. Tanto mais que o anunciante,
naquele momento, normalmente
deverá estar feliz com os resultados.
Mas, como todos sabemos, produto
não é só produto. Ele é marca, expe-
riência, vivência, enfim, vida. E ca-
da marca tem uma personalidade,
que precisa ser coerente, bem cons-
truída. Criar uma marca leva anos,
mas destruí-la se faz muito rapida-
mente. Portanto, se trata agora de
vender, mas sem descuidar da marca.

Nesse momento mesmo, no mercado,
existe um grande anunciante que
está tendo bastante sucesso numa
abordagem basicamente focada em
vendas. Mas, como já assinalei, se
vender de imediato passou a ser uma
preocupação e uma necessidade

centrais, a construção da marca não
pode ficar de lado. Porque consertar
é mais penoso e caro do que criar.
Sua propaganda é intensiva. Mas-
sacrante, dirão outros. Resta saber que
tipo de personalidade esse anun-
ciante está criando para a sua marca.
Até que ponto ser considerada pelo
público como tendo uma publici-
dade massacrante pode ser negativo
ou não para a marca? Ou se aplicaria
aqui aquele ditado: “Falem mal, mas
falem de mim”? Aplicado no caso,
se tornaria: “Falem mal de minha
marca, mas comprem os meus
produtos”. É o que se verá no decorrer
dos próximos anos. Mas há indícios
de que esse mesmo anunciante já
começou a perceber alguns sinais de
deterioração subterrânea e silenciosa
da sua marca, enquanto parado-
xalmente ela “cresce”. Sim, cresce,

em vendas. Mas já se percebem
alguns movimentos no tabuleiro do
jogo da comunicação, indicando
que o próprio anunciante começa a
se dar conta desse fato e, certamen-
te, vai provocar algumas mudanças
com o tempo. Ele talvez dirá que
tudo isso já era previsto.  Mas aí já
é uma outra história...

Esses comentários vieram justamen-
te para reforçar a idéia exposta mais
acima de que a tarefa das agências
ficou ainda mais desafiadora. Porque
se trata agora de vender, sim, mas
cuidando, ao mesmo tempo, da mar-
ca. E o mais difícil é sentir até que
ponto a comunicação está sendo
benéfica para a marca. Isso leva
tempo, as medições feitas por pes-
quisas precisam ser muito finas, e
para isso devem ser realizadas por

Criar uma marca leva anos, mas destruí-la se faz muito rapidamente.
Portanto, se trata agora de vender, mas sem descuidar da marca.✲
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profissionais de alto gabarito. Uma
pesquisa mal feita, ou mesmo feita
mais ou menos, é pior do que não
fazer pesquisa. E muitas vezes nos
esquecemos disso. Basta fazer qual-
quer pesquisa, e pensamos que já
temos o carimbo de “aprovado”.
Mas, aqui, de novo, entramos em
outro assunto,  que talvez será trata-
do em outra oportunidade.

O fato importante é que há um mo-
vimento, uma preocupação maior
com a eficácia da comunicação.
Nesses dias mesmo em que escrevo
esse artigo, uma grande agência
nacional tomou uma decisão ou-
sada e, até certo ponto, revolu-
cionária, que só pode ser aplaudida.
Decidiu acabar com o seu setor de
atendimento. Na realidade não se
trata bem disso. Porque algumas
funções exercidas pelo dito aten-
dimento não podem simplesmente
sumir do mapa. Alguém terá que
exercê-las, ainda que sob outros

rótulos. O importante é o signi-
ficado dessa medida, que vai na
direção de se conseguir uma comu-
nicação mais eficaz. De de ma-
neira? Eliminando etapas. Ou seja,
a agência pretende que os seus
principais executivos e diretores de
criação tenham o contato direto
com o anunciante. Esse fato eli-
mina ruídos, intermediários, afina
a compreensão do que se deseja
comunicar, agiliza todo o processo.
Pessoalmente, mesmo com as estru-
turas atuais, sempre fiz questão de,
há mais de 20 anos, ter o contato
diretamente com o criativo, desde
a época do Washington na DPZ, até
o Percival e o Cebola na McCann.
Nada contra o atendimento. Pelo
contrário. O atendimento é peça-
chave na agência. É ele quem faz
as coisas acontecerem. Na reali-
dade, ele deveria desempenhar, e
alguns o fazem, mais um papel de
homem de marketing na agência do
que de publicitário. Não é por acaso

que os dois melhores homens de
atendimento que conheci traba-
lharam antes em marketing em
grandes anunciantes. Porque, vol-
tando ao que escrevi mais acima, a
coisa fundamental para o anunciante
é que ele seja bem entendido pela
agência, que a equipe da agência,
incluindo-se aí a criação, perceba o
que ele realmente deseja (eu sei que
muitas vezes os anunciantes são
acusados de não saberem bem o que
querem, o que também acontece),
que a comunicação seja pertinente
e relevante (duas palavrinhas apa-
rentemente simples, mas quão im-
portantes e vitais ...), que dessa
maneira ele consiga retorno do seu
investimento em propaganda através
das vendas e que, finalmente, cada
peça de comunicação contribua para
construir a catedral de sua marca.

O FUTURO JÁ
COMEÇOU A CHEGAR

Até aqui falei de uma aparente volta
ao passado, do ponto de vista do
anunciante, em função da “recu-
peração” dos conceitos de pertinência
e relevância. Mas esse aparente
passado, na realidade, é o “novo”, o
futuro que se faz presente. De novo.
Como já dito, um anunciante não
comunica somente por comunicar, por
arte. Para mim, por mais surpreendente
que possa parecer, essas são as principais
mudanças que sinto acontecer no nosso
mercado. Porque elas vão ao âmago
do negócio, à essência, ao foco.

Mas o título desta matéria sugere
mais mudanças, em particular na
mídia. É verdade que nos últimos
anos essas mudanças têm se ace-
lerado e sempre existirão na mídia.

Mas já se percebem alguns movimentos no tabuleiro do jogo da
comunicação, indicando que o próprio anunciante começa a se dar conta
desse fato e certamente vai provocar algumas mudanças com o tempo.

✲
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Há uma tendência nesse caso de se
criar uma grande excitação em torno
dessas mudanças e com isso se per-
der o foco do que é fundamental.
Desde que trabalho em marketing e
propaganda sempre ouvi falar, vivi e
incorporei algumas dessas mudanças.
Mas nunca se deve esquecer que o
mais importante é a “mensagem”. O
“meio” vem em seguida. Por outro
lado, não existe mensagem sem um
meio, um veículo que a canalize,
que a encaminhe ao público com o
qual se quer comunicar.

Nesse sentido, duas atitudes são
perigosas para o homem de marke-
ting e de agência: achar que nada
muda, que “já viu isso antes”, que
nada vai acontecer e, por aí afora.
Esses correm, seriamente, o risco de
perder o bonde que passa na sua fren-
te e ficar a ver navios, falando para
quase ninguém. A outra atitude é
achar que agora tudo é diferente, que
temos de ser “modernos”, que a mídia
dita clássica “já era” e que o negó-
cio, agora, são as “novas mídias”. Es-
ses correm o risco de jogar o seu di-
nheiro fora, de transformarem inves-
timento em despesas, sem retorno.
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Os latinos diziam: “Virtus in medio”.

Na realidade, pessoalmente nunca
me preocupei com qualquer cor-
rente, modismo ou futurologia. Em
termos de comunicação, que vive do
dia-a-dia, que precisa vender todos
os dias, o futuro é aquilo que está
nos abraçando nesse momento, que
está chegando, que é inexorável, que
está, de fato, se tornando presente.
Já não se poderia dizer o mesmo, por
exemplo, quando se trata de fazer
previsão de vendas de leite em pó,
em qual caso o futuro deve ser

buscado 10 anos depois. Porque é
necessário, na maioria das vezes,
fomentar a criação de bacias leiteiras
inexistentes, fazê-las se desenvolver
e finalmente construir a fábrica que
vai suportar as vendas. Logo, cada
atividade tem uma dimensão dife-
rente do seu futuro. Esse atalho
simplesmente para lembrar que, em
comunicação, não se deve ficar

demasiado excitado com as diversas
idéias sobre o futuro. É bem verdade
que em torno da propaganda existem
outros negócios; há os que vivem
de livros, consultorias, palestras... E
o futuro sempre fascina os homens.

Mas voltando à terra firme, o anun-
ciante é, sobretudo, um ser prag-
mático. Ele precisa vender, ganhar

Mas o título desta matéria sugere mais mudanças, em particular na
mídia. É verdade que nos últimos anos essas mudanças têm se
acelerado e sempre existirão na mídia.

✲
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dinheiro, fazer crescer o seu negó-
cio, um crescimento sustentável. E
para isso ele investe. E se ele investe,
ele necessita retorno. E ele não
precisa assumir riscos nesse investi-
mento, investindo naquilo que é
incerto. Investir por quê? Para estar
na onda? Não é disso que se trata.

INVERTENDO O
PROCESSO DA
COMUNICAÇÃO

O que ele não pode, já disse, é per-
der o bonde, é deixar escapar as
oportunidades, perder de vista o seu
público-alvo, onde quer que ele
esteja. E a melhor maneira de fazer
isso, de estar seguro que o seu
investimento está bem canalizado,
dirigido, é inverter o processo da
comunicação. Como assim? Par-
tindo justamente daquilo que mais

se mexe hoje em dia, que mais
muda, justamente a mídia. A es-
sência da propaganda é aquilo que
se diz, são os argumentos de ven-
das; em síntese, a comunicação
como um todo. E isso é imutável.
As necessidades e motivações
humanas, em particular as básicas,
são permanentes. O que sempre
mudou, e continuará mudando, por-
que está ligado à evolução tec-
nológica, são os meios de co-
municação com as pessoas. Nesse
contexto, não faz muito sentido,
como temos feito até o momento,
primeiro “criar” o que se pretende
comunicar e, somente depois se
definir através de que meios essa
comunicação será dirigida. Sobre-
tudo que o marketing e a propa-
ganda modernos são contempo-
râneos, inicialmente do rádio, e em
seguida, até agora, da televisão,
quando esses veículos atingiram o

seu apogeu. E com isso também se
criaram hábitos e técnicas mais vol-
tados ao meio televisão. E o que
resultou desse fato, da preeminência
da TV sobre os outros meios? Toda
uma geração se habituou a criar para
a televisão, os prêmios eram, até
bem pouco tempo atrás, destinados
à TV, e as verbas idem. Não é sur-
preendente, portanto, que o briefing
que é passado pelo anunciante à
agência se transforme quase que,
mecânica e automaticamente, em
roteiro para um comercial de TV. E
depois se fazem as “adaptações”
necessárias a um ou outro meio. Sem
falar, além disso, que, normalmente,
a propaganda via TV é a que dá mais
prestígio ao criativo, à agência,
além de maior retorno financeiro. E
a propaganda em TV, dominante,
com uma pitada de rádio e revista,
se tornou a mídia “clássica”. O resto
virou mídia “alternativa” ou pior
ainda, “below the line”. E tudo que
chegou depois disso virou assunto
de curiosidade, interesse acadêmico
e sobretudo objeto da maioria de
eventos sobre propaganda no
mundo. E aí, sim, se fala do “futuro”
da comunicação.

Na realidade, o fenômeno da inver-
são de que falei mais acima con-
sistiria em quê? Justamente em in-
verter todo esse processo. Ou seja,
todo o processo de comunicação
deverá começar pelo público-alvo.
Para justamente verificar que tipo
de meio o atinge, a que tipo de meio
ele está mais exposto. É a essas
pessoas, de carne e osso (e não este-
reotipados critérios socio-demo-
gráficos) a quem quero me dirigir,
com quem eu preciso me comunicar,
a quem eu quero vender algo. Quan-
do eu souber, exatamente, quais os

Mas quem vai colocar o guizo no gato? No momento serão
os anunciantes. E alguns já estão começando a pensar nisso.✲
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melhores meios de chegar a elas, aí
sim eu definirei como me comunicar
com elas. Porque cada meio tem a
sua especificidade, a sua linguagem
própria. A maneira como eu me
comunico a alguém pelo rádio, pelo
outdoor, pela revista, pelo jornal, pela
placa de rua, pela internet, pelo orkut,
pelos blogs, certamente não é a
mesma. E agindo assim, todos os
falsos problemas das “novas mídias”
se evaporam. Não se tratará mais de
ser “conservador”, quadrado ou
“moderno”. Se tratará de falar da
maneira mais focada e econômica
possível com o meu público-alvo, e
logo de maximizar e otimizar o meu
investimento, buscando o seu maior
retorno. Nesse momento desapa-
recem também, por inúteis, os
arcaicos e mofados conceitos de
mídia alternativa, “below the line” e
quejandos. Nesse momento também
só existirá uma mídia, aquela que
melhor atinge o meu consumidor. E
com vantagem. Porque ela estará
sempre atualizada. Porque estará
naturalmente incorporada pelo meu
público, qualquer que seja sua idade
ou classe social. Tudo isso à con-
dição, obviamente, que eu esteja
atento e sempre auscultando, pesqui-
sando os hábitos de mídia do meu
público potencial.

Acredito que o leitor não vai dis-
cordar dessa afirmação. Ela parece
óbvia. E por quê então ela não é
praticada? Por várias razões. O mer-
cado não está estruturado para tanto.
E as mentes ainda menos. As pes-
quisas são “monogâmicas”. Elas
refletem e descrevem, razoavelmente
bem, o meio que elas pretendem
estudar. Elas me dizem tudo sobre a
audiência dos diversos programas de
televisão, de todos os canais, em quase

todo o país, a cada minuto, por
exemplo. Mas, fazendo isso, elas
partem do meio ou veículo estudado
e não do indivíduo. É necessário,
também aqui, inverter o processo, sem
abandonar porém as medições atuais
que continuarão a ter sua utilidade, em
particular para os veículos. É necessário
criar-se um estudo mais “compre-
hensive”, como dizem os americanos.
Que isolem o público desejado e
“track” o seu hábito dos diversos
meios, ao longo de um dia. Nesse mo-
mento, saberemos, de fato, o que ele
consome de meios.

Mas quem vai colocar o guizo no
gato? No momento serão os anun-
ciantes. E alguns já estão começan-
do a pensar nisso. Já fizeram alguns
ensaios. Mas nem sempre consis-
tentes. Porque é preciso, também,
mudar “corações e mentes”. Existe
aí um campo fértil para uma grande
empresa de pesquisa, que se adi-
vinha facilmente quem seria. Mas
ninguém vai se aventurar a investir
nesse campo, se não houver desejo,
“necessidade” do mercado. Como
tudo na vida, será um processo
dinâmico, de vaivém. Mas que
chegará, necessariamente.

O FUTURO
JÁ CHEGOU

Ou seja, o futuro já chegou, ele es-
tá batendo às nossas portas. Nós é
que não estamos ouvindo bem, ou
interpretando mal os seus toques. E
nos pomos a procurar “midi à
quatorze heures” (meio-dia às ca-
torze horas) , como dizem os fran-
ceses. Ou como na piada do
homem, que procurava à noite um
anel, não embaixo do poste onde

havia perdido, mas embaixo do
poste que lhe parecia iluminar
melhor... Ou seja, na vida somos às
vezes cegos, ou míopes. Ou então
procuramos fazer o que é mais
tradicional, mais fácil, sem nos
darmos conta de que nem sempre o
mais fácil, o óbvio é o melhor.

Assim sendo, e em conclusão: não
existe revolução de mídia, mas uma
evolução natural e constante, mais
acelerada nos últimos cinco anos.
As necessidades e motivações  bá-
sicas dos homens por sua vez são
constantes, são ontológicas. A verda-
deira revolução da comunicação
deverá se dar na inversão dos pro-
cessos: partir do indivíduo, para
chegar aos meios e daí à linguagem
mais adequada da comunicação.
Comunicação que, por sua vez, terá
sempre como objetivo precípuo e
máximo: ser pertinente ao tema e
relevante ao público-alvo, de modo
a obter a resposta desejada que é a
venda, gerando fidelidade à marca,
porque o produto correspondeu ao
que foi anunciado e a marca cres-
ceu em estima entre todos os con-
sumidores que compraram e mesmo
entre aqueles que dela não neces-
sitavam naquele momento. Esse é
o segredo da propaganda, esse é o
segredo do marketing, é isso que
deseja todo anunciante.
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