
Sobre o tema da diversidade no uso das disciplinas de
comunicação pelos anunciantes e suas conseqüências sobre os
formatos e as linguagens utilizadas, bem como no emprego de

produtoras e fornecedores especializados, a reportagem de
About ouviu algumas das principais lideranças do mercado

publicitário, cujas opiniões sobre a evolução desses temas em
2006 estão reproduzidas a seguir.

"A diversidade foi a teoria de
2005 e será a prática de 2006
daqueles que pretenderem ser
realmente bem-sucedidos" -
Washington Olivetto,
presidente da W/Brasil

"A experimentação pelos clientes de novas disciplinas, estratégias
e instrumentos alternativos na tentativa de tornar mais efetivas
as suas ações de comunicação é um processo natural e deve
continuar em 2006. Os clientes, por outro lado, devem ficar
mais atentos para que nesses exercícios não haja desperdícios
ou perdas na otimização dos investimentos, quando tentam
acertar atirando para vários lados" - Sérgio Fiúza,
diretor-presidente da Slogan

"No mundo da luta por uma relação custo-benefício mais
adequada, do enxugamento dos investimentos, da concorrência
acirrada e dos briefings parecidos para marcas diferentes, há
que se mudar o mind set. Cada vez mais, nós, publicitários,
precisamos nos transformar em comunicadores, e não em
fazedores de comerciais e anúncios em mídias papai e mamãe.
Precisamos descobrir novas mídias, novos pontos de contato
com o consumidor, novas alternativas
viáveis e criativas que coloquem as
marcas para as quais trabalhamos no
coração e na mente dos
consumidores. E isso implica mais do
que adotar o discurso da
comunicação 360 graus. Implica
aplicações práticas desse conceito,
com aproveitamento de todas as
disciplinas da comunicação,
e uma reforma ampla na forma como
as agências estão operando" -Adriana
Cury, chairwoman e diretora de
chação-executiva da McCann-Erickson

"Cada vez mais, os nossos clientes, do presidente da empresa
aos gerentes de marca ou produto, manifestam o interesse
efetivo de diversificar as ferramentas de comunicação e
marketing, visando a mais eficiência e medição dos resultados
do budget investido nas ações. E, ainda melhor, estão se
interessando em conhecer o processo de ativação de marcas.
Estamos above, below e, principalmente, thru the line" -
Gui Bamberg, vice-presidente-executivo da The Marketing
Store Latin América

A diversidade de uso das disciplinas de
comunicação pelos anunciantes aumenta

de modo gradativo e inexorável, gerando
conseqüências transformadoras sobre os
formatos e-as linguagens utilizadas, bem

como no emprego de agências, produtoras
e fornecedores, integração é a palavra

de ordem, mas ela ainda permanece mais
no campo dos sonhos e das boas intenções

e distante da prática diária.

o princípio, havia a propaganda e a promoção.
Mais tarde, surgiu a atividade de relações públi-
cas e se descobriu que a embalagem era um ele-

mento importante da comunicação de marke-
ting. Além disso, havia poucas marcas disputando

mercados bastante homogêneos e divididos em segmen-
tos bem simples, como o famoso "mulheres casadas
acima de 28 anos". E a mídia acompanhava esse pano-
rama: poucos veículos falando com muita gente.

Tratava-se, pois, de uma equação simples, de primeiro
grau e direta. Qualquer complexidade era desnecessária.

Gradativamente, tudo foi se alterando. Para melhor, do
ponto de vista do consumidor, que passou a receber cada

vez mais por menos e a dar as cartas do jogo. Para pior,
sob o prisma das empresas, que passaram a ter que atuar
em um ambiente bem mais hostil; com um número maior

de concorrentes mais competentes e agressivos; em busca

de um consumidor mais consciente e mais refratário; dis-
putando participação em uma "cesta de consumo" mais
ampla e com menor presença relativa de cada categoria;
e, não menos relevante, um panorama de mídia muito
mais diversificado.

Ganhou-se eficiência, pois a equação passava a con-
siderar públicos mais focados e contava com disciplinas

de comunicação especializadas e mídias bem mais dire-
cionadas. Mas se perdeu eficácia, pois o volume de
investimento necessário passou a ser bem maior, o

poder de voz das marcas reduziu-se implacavelmente e
os retornos efetivamente gerados pela comunicação
entraram em processo de constante queda.

Inevitavelmente, a equação da comunicação de marke-
ting ficou muito mais complexa e de solução cada vez mais
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difícil, seja pelos anunciantes de todos os setores e dimen-

sões, seja pelas agências e demais players desse mercado.

Houve um visível ganho de competência na gestão de

tarefas específicas, em alguns casos se atingindo pa-

drões excepcionalmente altos. Mas se perdeu a capaci-

dade de gestão do conjunto, seja pela sua diversidade,

seja pela ausência de habilidades integradores.

Múltiplas variáveis
Cada uma das três variáveis essenciais da comunicação

de marketing — consumidores, produtos e mídia — pas-

sou a ser múltipla e totalmente diversificada. Se conside-

rarmos o cruzamento das três, temos a potencialização

dessa multiplicidade de alternativas para se realizar a tare-

fa da comunicação mercadológica.

Ninguém duvida que os consumidores de hoje são muito

diferentes daqueles do passado, que estão reunidos em

grupos cada vez mais específicos e, por serem mais diferen-

tes nas muitas facetas e momentos de suas vidas, acabam

fazendo parte de uma grande quantidade de grupos.

O fato de uma determinada pessoa ter uma certa

conformação cultural, nível educacional e de renda não

a aproxima necessariamente de seus semelhantes. Esse

consumidor poderá estar simultaneamente em segmen-

tos tão diferentes como amantes de ópera e torcedores

de jogos de futebol, colecionadores de antigüidades e

pioneiros da tecnologia, compradores de insumos indus-

triais e aficionados da moda.

Não é apenas o fato de um consumidor ser diferente de

todos os demais, mas também o fato de ele ser diferente

dele mesmo ao longo das várias atividades e momentos de

sua vida.

Que todos os produtos e serviços estão comoditiza-

dos, ou em vias de, é outra variável da qual ninguém

duvida. Mesmo aqueles ultra-especializados e personali-

zados entraram na zona cinzenta da igualdade com seus

concorrentes diretos e na falta de diferenciais efetiva-

mente relevantes para a sangrenta competição que se

estabeleceu em praticamente todos os mercados.

Com isso, vivemos cada vez mais aquele jogo de falsas

expectativas, no qual a comunicação espera que um pro-

duto ofereça um diferencial para falar sobre ele e o pro-

duto conta com a comunicação para ter um diferencial.

Na variável mídia, a diversidade, a especialização e a cus-

tomização são fenômenos crescentes — que não se detêm

mesmo diante da evidente constatação de que os números

"Não acredito numa
evolução abrupta,
repentina, da diversidade no
uso das disciplinas de
comunicação. Mas dá para
perceber que as empresas
começam a investir mais, a
acreditar que é melhor estar
no lugar certo, na hora
certa, falando de forma
dirigida. A maior dificuldade
é que os anunciantes estão
acostumados e estruturados
para manter seu marketing
trabalhando com mídia de
massa. Por isso, a evolução
acontece gradativamente.

O anunciante deve saber que não pode fazer o que sempre fez,
o que 'sempre deu certo', porque o consumidor mudou muito,
hoje ele é multimeios, não vê TV com a mesma freqüência que
antigamente e é impactado por várias mídias" -
Alon Sochaczewski, sócio-diretor de criação da Euro RSCG 4D

"O mercado está se diversificando, e isto é muito bom para
todos. O problema é educarmos o cliente a reconhecer todos os
novos formatos, suas aplicações e como contratar para obter os
melhores resultados" - Maria Luiza Piccioli, diretora da Interact

"O caminho da diversificação é
óbvio e não existe volta. A agência
precisa se atualizar e dominar as
novas disciplinas que surgiram nos
últimos tempos. Afinal, o que ,
fazemos é criar conceitos,
construir marcas, comunicar com
eficiência, independentemente do
meio que se use, seja internet,
blog, sites, TV aberta ou a cabo,
seja com uma ação de marketing
direto, seja o que for. E está
claríssimo que a internet estará
cada vez mais presente nas nossas
vidas. Seja na vida pessoal, seja na
vida profissional" - Ruy
Lindenberg, vice-presidente de
criação da Leo Burnett

"Estamos vivendo um momento de revolução no conceito de
comunicação: o uso integrado das disciplinas é uma realidade e
praticamente todas as agências de propaganda se estruturaram
para oferecer isso aos seus clientes. A evolução desse processo,
com certeza, fará com que os clientes ampliem sua visão
estratégica e passem a efetivamente contar e utilizar não só a
promoção como todas as ferramentas disponíveis em seus
planos de comunicação" -Antônio Carlos Farina,
sócio-diretor de operações da SD
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das audiências e as verbas dos anunciantes ficam cada vez

relativamente menores para o apetite de cada veículo.

Mesmo em países como o Brasil, onde alguns veícu-

los ainda mantêm uma presença que não se vê mais em

outros mercados, a onda da diversidade de mídia pros-

segue — ainda que em ritmo mais lento — e o futuro

será inevitavelmente esse.

Mas e novas necessidades
Não resta dúvida de que muitas novas necessidades fo-

ram criadas e se somaram às velhas (que na prática não

desapareceram), gerando esse panorama substancialmen-

te diferente daquele da época na qual foram estabelecidas

as raízes da atividade de comunicação comercial e, mes-

mo, dos seus principais momentos evolutivos, quando

foram "criadas" e consolidadas as suas diversas disciplinas.

No quadro matricial que publicamos na página 10,

enumerando as disciplinas de comunicação, de um lado,

e os diversos públicos das empresas, de outro, fica evi-

dente essa inevitável diversidade — considerando, adi-

cionalmente, as três tarefas essenciais da comunicação:

obter e gerir a franquia de marcas; estabelecer e gerir

relacionamento; e impulsionar negócios.

Na maioria das vezes, um determinado público não pode

ser atingido e motivado com o uso de apenas uma ou, até,

duas ou três disciplinas. É necessário o emprego combinado

de diversas delas para se alcançar os resultados objetivados.

Da mesma forma, cada uma das várias disciplinas terá

uma ou mais funções principais, para as quais ela repre-

senta a alternativa prioritária; mas a disciplina poderá ser

empregada para dar suporte e potencializar o efeito a

outras disciplinas em diversos outros casos.

Para fechar a complexidade da tarefa de comunica-

ção, vale destacar que em muitas organizações existe a

necessidade de estabelecê-la com diversos e até com

todos os públicos listados nesse quadro matricial. Mul-

tiplique-se, portanto, cada público com as disciplinas

mais adequadas a atingi-lo, some-se esse resultado de

todos os públicos e se chegará ao número de ações de

comunicação que a empresa tem de gerar regularmente

para se manter em estado competitivo.

Outros dois fenômenos têm sido gerados por esse

movimento transformador resultante de mais e mais

mensagens de disciplinas e mídias diferentes para aten-

der a produtos e consumidores que se multiplicam.

Um deles é a redução da eficácia dos formatos tradicio-

nais, de .cartazes de PDV a comerciais de televisão.

Nenhuma mensagem em nenhum formato funciona mais

hoje com a mesma eficácia que antes. Mesmo no caso

dos novos formatos que surgem — em sua ampla maio-

ria, aliás, mera alteração superficial de algo que já existia.

Isso não quer dizer que não se deve perseguir o desen-

volvimento de novos formatos. Mas, ao contrário, signifi-

"Ha um
amadurecimento no
uso de disciplinas
integradas. Hoje, usam-
se muitas disciplinas
com uma integração
duvidosa, pois poucos
integram de verdade
via processos multi-
step. A integração
tende a melhorar com
a utilização de
empresas
especializadas, que já
têm a integração como
core business e não
como um processo de

imposição do cliente. O grande desafio dos anunciantes
é integrar com propriedade. Nesse sentido, vejo-os
bastante sozinhos" - Luiz Buono, vice-presidente de
planejamento e atendimento da Fábrica
Comunicação Dirigida

"Nos últimos anos, vivenciamos o 'nascimento' de muitas
novas mídias e estratégias de comunicação a elas
relacionadas. Telefonia movei, web, inúmeros formatos
de equipamentos urbanos, buzz marketing, cada uma
delas necessitando de especialistas em suas linguagens
específicas, para traduzir corretamente os
posicionamentos das marcas. Com tantas possibilidades,
é fundamental se ter uma espécie de 'maestro da
marca', que coordene a escolha entre tantas opções e
supervisione o resultado dos materiais produzidos de
forma a garantir que, apesar de empregar formatos
distintos, os valores das marcas sejam preservados.
Agora, se o 'maestro' vai ser do cliente ou da agência, é
uma opção de cada empresa" - Gilberto Strunck,
sócio-diretor da Dia Comunicação
de Marketing

"A comunicação deve ser um processo integrado. Os
esforços, hoje, são cada vez mais 'multi'. As agências
têm de estar capacitadas para construir estratégias de
acordo com este cenário. Nas ações below the line, por
exemplo, nossa visão preconiza um esforço sistêmico.
Contemplando as diversas modalidades e ferramentas,
com uma única regência, é óbvio, sinergizando a
comunicação. Do comercial ao alô do telemarketing" -
Fernando Barras, presidente da Propeg
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"Esta interdisciplinaridade não pode perder de vista a idéia de
integração da mensagem, da promessa, da alma do cliente.
Sinto que os anunciantes estão querendo uma coordenação
forte dessas ferramentas que permita potencializá-las na
medida em que respeita as características de cada meio, mas
inclui a necessidade de integração de valores e
posicionamento único. É no sentido de aprimorar a
competência da inteligência que amarra tudo isso que as
agências vão ter de trabalhar" -
Carla Madeira, diretora de criação da Lápis Raro

"A orquestração deste
aumento no uso de
ferramentas estará nas mãos
de quem conseguir conduzir o
posicionamento e o conceito
da marca. As questões
relativas à matriz criativa,
linguagem, personalidade e
modelo de relação da marca,
no meu entendimento,
deverão ser desenhadas pela
agência. Entretanto, resta à
mesma ter conhecimento,
experiência e equipe
qualificada para realizar esta
tarefa" - João Satt Filho,
diretor-presidente e de
planejamento da Competence

"O cliente procura soluções,
está aberto a novos
formatos, novas
linguagens, quer ser
surpreendido todo o
tempo. Ele ja entendeu que
quem diz saber tudo não
entrega nada, por isso o
crescimento das agências
especializadas. Somos
todos profissionais de
comunicação; então é só
nos comunicarmos. É o
que o cliente espera" -
Wagner Zaratin, diretor de
atendimento da 360°
below the Une

"A publicidade está passando
por um caminho irreversível
na quebra dos formatos
tradicionais, amplamente
utilizados nas duas últimas
décadas. Novos produtores
de conteúdo publicitário
serão cada vez mais
utilizados, na mesma
velocidade em que irão surgir
novas tecnologias, novos
formatos e,
conseqüentemente, novos
fornecedores especializados"
- Daniel Araújo, diretor-
presidente da
D/AraújoLoducca

ca que eles devem ser buscados de forma insistente, com

o cuidado adicional de realmente se propor uma alterna-

tiva renovada e não uma cópia um pouco diferente do

que se fazia. A questão da diversidade e da alteração das

linguagens é outro fator essencial a ser considerado. Ela

tem de ser adequada a cada combinação de consumidor,

disciplina e mídia, considerando a especificidade do con-

teúdo, da mídia e da mensagem. Definitivamente, esta-

mos fora da era do "tamanho único" em comunicação.

Além dessa objetividade e pertinência a cada caso,

porém, há a determinação de que essas linguagens pre-
cisam evoluir, acompanhando não apenas o que se vê

pela mídia, mas aquilo que acontece na vida prática das

pessoas e na evolução da sintaxe e da gramática das

várias linguagens empregadas pela sociedade.

No final, isso significa que não apenas os anunciantes

precisam usar diferentes compostos de disciplinas de

comunicação, mas têm de usar de forma renovada e
diversa cada uma delas.

A demanda não é mais a mesma
Diante de tudo isso, é óbvio que a demanda dos

anunciantes, seja por executivos, seja por serviços espe-

cializados na área de comunicação, não é mais a mesma.

De um modo geral, as empresas precisam de gestores

mais generalistas e de executores mais especializados.

A demanda por executivos experimenta um movimen-

to de intensa busca por quadros mais bem qualificados

— dentro da mencionada perspectiva generalista/espe-

cialista —, mas tem a contrapartida da redução numéri-

ca dos quadros, devido a estruturas mais enxutas e a uma

elevada "taxa de desilusão" para com a competência dos
profissionais com formação e postura tradicional.

Como sabemos, isso se reflete em um intenso turnover

no campo dos anunciantes, por uma importante quantida-

de de desempregados e por uma constante "experimenta-

ção" por parte das empresas — tudo resultando em um
momento de elevada instabilidade nesse particular.

O papel das tradicionais agências de propaganda, pro-

moção e de outras especialidades também se encontra

em xeque. Há tanto a busca como a proposição de agên-

cias mais generalistas e integradoras, por um lado, e de

alta especialização, de outro. (Na matéria específica sobre

esse tema aprofundaremos a análise desse particular.)

Da mesma forma, já se modificou e ainda se modifi-

cará o papel das produtoras e dos fornecedores especia-

lizados — neste caso, pela derivação dos fenômenos

acima descritos combinados com a revolução tecnológi-

ca, fazendo com que plataformas inteiras, que eram a
base de alguns setores, desaparecessem em alguns

anos, substituídas por alternativas mais modernas.

O que se solicita hoje de uma produtora ou fornece-

dor e o que estas organizações podem oferecer aos
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anunciantes é uma lista em constante transformação,

que determina uma verdadeira obrigação dessas empre-

sas viverem um processo de constante atualização de

seu portfolio de serviços e do modo de executá-lo.

Mas a direção é a mesma que puxa anunciantes,

agências e mídia: a da diversificação contínua do traba-

lho que se solicita.

O sonho da integração
Todo mundo sabe da importância da integração das

ações e mensagens de cada disciplina dentro do esforço

geral de cada público — e da relevância, também, da

integração entre todas as atividades de comunicação

voltadas a esses diferentes públicos de cada empresa.

Mesmo com altíssimo nível de consciência e de "dese-

jabilidade", essa integração é muito mais falada, pensa-

da e sonhada que executada. Pesquisas recentes feitas

pela ABA no Brasil e pela ANA nos Estados Unidos indi-

cam que praticamente todos os anunciantes consideram

a integração essencial e que quase todos, no entanto,

não acreditam que estejam cuidando dela como deve-

riam — e até duvidam que teriam condições de cuidar.
Isso gera um círculo vicioso que precisa urgentemen-

te ser quebrado, pois não se pode abrir mão — diante

das circunstâncias adversas do presente e futuro que se
desenham — do ganho de eficiência e eficácia que a

integração proporciona; pela redução dos desperdícios e

dos conflitos autofágicos, por um lado, e pela sinergia

catalizadora que a integração gera, por outro lado.

A dificuldade de obter a integração é grande, no entan-
to, a começar pela estrutura e cultura pouco integrativas

das empresas anunciantes, pelos constantes conflitos polí-
ticos que as sacodem, pela freqüente troca de liderança e

de orientação e pela simples falta de competências ade-

quadas para se exigir, fazer e gerir essa integração.

Experiências diversas não faltam, é evidente, pela lógica

da grande importância da questão. Mas, até o momento,
acham-se registrados mais erros que acertos e não se

encontrou — e talvez jamais se encontre — um único ou

mesmo alguns poucos modelos válidos para todos os casos.

Provavelmente, a solução à qual se chegará pelo pen-

samento lógico propositivo, experimentação empírica e

avaliação dos resultados obtidos, será a de uma série de

sistemas e procedimentos capazes de serem adaptados
a cada circunstância específica.

Isso tudo abre duas perspectivas opostas para empresas

e profissionais — de todas as áreas do universo da comu-

nicação: aqueles capazes de conviver com um mínimo de

eficácia nesse ambiente de complexa diversidade serão os

sobreviventes e vencedores de amanhã; enquanto aqueles

apegados aos bons dias da simplicidade uniforme do pas-

sado estarão nas primeiras filas dos abatidos pela transfor-

mação que toma conta de toda a atividade. ®
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