
Dos assuntos em voga nos debates mundo

afora sobre a indústria da comunicação

comercial, um dos que mais têm mobiliza-
do a atenção dos teóricos é a produção de
conteúdo chancelado pelas marcas. Na

opinião de vários envolvidos com o tema, a
chamada "comunicação por conteúdo"

sempre existiu, mas mesmo os mais céticos
concordam que a prática vem ganhando

novos e crescentes espaços em toda a
extensão das estratégias de marketing -
independentemente de plataforma, meio
de comunicação ou tarefa a ser cumprida.

Mais ainda, existe uma forte crença
junto a muitos profissionais do ramo de

que se caminha para a "era da comunica-
ção por conteúdo". Nessa perspectiva, a
função de mídia poderá ganhar uma

importância que jamais teve, pois além de
se pensar no conteúdo, na fórmula e na

forma criativa, será essencial se definir
quais os canais, meios, veículos e formatos
de mídia que serão utilizados. Assim, a
tarefa inicial da comunicação passará a ser
identificar e conhecer os consumidores

potenciais de cada marca e rastrear os pos-
síveis pontos de contato deles com ela -
para selecionar a melhor estratégia e tática

de mídia.
Tendo em vista a forte relação que vem

sendo estabelecida pela área de mídia com
a comunicação por conteúdo, About pro-

moveu no mês passado, na sede da revista,
em São Paulo, um fórum de debates cen-

trado neste tema, para o qual convidou um

grupo dos principais mídias atuantes em
grandes agências brasileiras, além de repre-
sentantes de outras áreas das quais também
dependerá a evolução deste tema, como

criação e planejamento. Para completar a

mesa, especialistas que atuam fora das
agências de publicidade, mas que têm inti-

midade com o assunto.
Durante o fórum, todos se esforçaram

para apontar os novos caminhos abertos

pela comunicação por conteúdo e sua
influência no estabelecimento de um novo
patamar para a atividade de mídia, que está
no limiar de adquirir importância ainda

mais capital para toda a indústria da comu-
nicação — motivo pelo qual a síntese deste
debate ganha destaque nesta edição espe-

cial de About, que comemora a passagem
do Dia do Mídia em 2006.

Novo discurso
O conceito de comunicação por con-

teúdo pressupõe que o momento de en-
tretenimento deve servir de espaço para

consagrar determinadas marcas como prove-
doras de informações, por meio de produtos
que, alinhados com os preceitos editoriais
dos veículos, informem ou, simplesmente,
divirtam o seu público-alvo.

Apesar de alardeada como novidadeira
por muitos pensadores do marketing global,

a comunicação por conteúdo deixa em mui-
tos profissionais mais experientes a impres-
são de reprise. O diretor comercial da DPZ,

Daniel Barbará, abriu o Fórum About dei-
xando claro que, para ele, o que esta disci-
plina tem mostrado até agora a deixa muito
parecida com o que já se fazia no passado.

"Não mudou nada. Só mudaram os títulos
ou as gavetas. A propaganda continua sendo

uma mesa de quatro pés, onde a televisão, o
jornal, a revista e o rádio funcionam e o
resto faz espuma, sem acrescentar nada ao
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negócio da propaganda em si. Temos evo-

luído no sentido da conversa, mas na práti-

ca não vejo essa revolução. Mesmo a propa-

ganda tendo cruzado a linha abaixo dos

50% da distribuição de verbas dos anun-

ciantes, ela continua sendo preponderante

no sentido do ideário de tudo o que se faz

no nosso mercado. As outras disciplinas são

muito pulverizadas e, embora haja fatias

consideráveis, não vejo um conjunto que

acrescente ao nosso negócio, que exponha

resultados", provoca.

Apesar de jogar uma pá de cal no porte

da comunicação por conteúdo, Barbará

reconhece que a propaganda tradicional

está atrasada: "Este é ainda um negócio de

página dupla e filme de 30 segundos, não

tendo evoluído muito nos últimos 20 anos".

A chairwoman e diretora-executiva de

criação da McCann Erickson, Adriana

Cury, considerou que, embora o tema

ainda seja embrionário no Brasil, alguns

profissionais e empresas já estão absorven-

do um novo discurso. "O fato de existir um

desejo, significa que haverá uma movi-

mentação. A comunicação fora dos forma-

tos tradicionais é uma tendência que já se

instalou, uma realidade que está crescen-

do e irá se impor perante o anúncio de

página dupla e o comercial de 30 segun-

dos, que perderão peso." O próximo passo,

em sua análise, seria a descoberta de

maneiras estratégico-criativas para se

desenvolver conteúdos diferenciados. "As

nossas idéias acabam abrindo novas portas

de negociação entre os profissionais de

mídia e os veículos", conclui.

A vice-presidente nacional de mídia da

Publicis Brasil, Maria Lúcia Cucci, é da

opinião que as ferramentas da comunica-

ção por conteúdo são antigas, tendo ape-

nas ganhado nomes diferentes. "É fato que

os clientes querem todas as formas de

comunicação, mas isso não quer dizer que

eles não faziam isso antes." Todavia, Cucci

frisa que as novas pretensões da comunica-

ção por conteúdo precisam ser discutidas

seriamente. "Hoje, todo cliente quer ter

uma revista com a sua marca, embora

essas publicações, no geral, sejam malfei-

tas. Por outro lado, existem exemplos inte-

ressantes, como o programa da Oi veicula-

do no GNT. Outro problema é que se

todo mundo fizer um Skol Beats, essa fór-

mula vai se desgastar e virar o que o

comercial de 30 segundos é hoje", alerta.

Semântica do conceito
Pensar que um dia uma ação de comu-

nicação por conteúdo se tornará tão ou

mais importante que o tradicional filme

publicitário é um exercício que demanda

uma certa dose de imaginação fértil e uma

outra de irresponsabilidade, a se basear

nos dados do investimento publicitário no

Brasil, que atestam, a cada ano, maciços e

crescentes investimentos na televisão,

especialmente a aberta. Outra agravante

apontada pelo vice-presidente de pesquisa

e planejamento da Lew Lara, Paulo Levi,

é o fato de a realidade social brasileira não

ser terreno fértil para a quebra de hegemo-

nia da TV aberta. "Participei, no ano pas-

sado, do congresso do Account Planning

Group, em Chicago, e toda discussão esta-

va focada na comunicação por conteúdo.

Foi impressionante, urna febre, uma fixa-

ção no mais alto grau, como se não existis-
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se outro assunto importante na nossa área.

Saí de lá pensando que nós temos um

limitador natural em nosso mercado, que

vem da estrutura de classes sociais e de

renda do Brasil. Estamos falando de um

grande contingente da população que tem

acesso, basicamente, à televisão e pouca

coisa a mais. Estamos no rumo de um

apartheid de consumo de mídia. Enquanto

as classes mais altas consomem as mídias

segmentadas, com conteúdo específico, a

grande massa continua no papai-mamãe.

E isso vai demorar um pouco para mudar,

pois o problema está ligado ao nosso nível

de renda, escolaridade, acesso à informa-

ção", lamenta.

O Super Casas Bahia, uma ação nota-

damente popular, é, na opinião de Fábio

Freitas, diretor de mídia da MatosGrey,

um exemplo de comunicação por conteú-

do que desmistifica a posição de Levi.

"Apesar de ser um evento popular, havia

interação com show da Disney e filas

gigantescas para compra de cartões de cré-

dito do Bradesco. A marca Casas Bahia

tem franquia para falar com esse público.

Esta discussão sobre a comunicação por

conteúdo deixa muito claro que estamos

em um momento de transição, em que as

pessoas estão cada vez menos predispostas

a ouvir o volume de informação que rece-

bem. Ou seja, além de a marca ter fran-

quia para oferecer conteúdo, é preciso

pegar o consumidor em um momento de

entretenimento, que propicie a interação

dele com este conteúdo oferecido pelas

marcas", opinou Freitas, que citou, como

sendo outro bom exemplo desta prática, a

mais recente campanha da Nike. "É

impossível que alguém que goste de fute-

bol, da Seleção Brasileira, não esteja

acompanhando a campanha, mesmo que

seja um cliente da Adidas. Agora, o gan-

cho principal são os comerciais de 30

segundos, ou um minuto", salienta.

Atuante em uma empresa especializada

em geração de comunicação por conteú-

dos, o vice-presidente de planejamento e

atendimento da Synapsys, Giovanni

Rivetti, ressalta que a discussão sobre a dis-

ciplina não pode se basear só no formato.

"Na verdade, pode-se fazer conteúdo no

formato que for. Brand content, geração

de conteúdo ou comunicação por conteú-

do não se resumem a uma propaganda

mais longa ou com mais texto. Parte do

princípio de se acreditar que a marca tem

franquia de conteúdo em sua relação com

o consumidor. O comercial do 'Caramelo'

(da AlmapBBDO para Twix) é um grande

case de conteúdo. E a partir da discrimina-

ção das plataformas de acesso, o consumi-

dor entra em contato com aquele conteú-

do do jeito que ele quiser", explica,

teorizando a disciplina: "Para se chegar à

comunicação por conteúdo será preciso

saber qual a imagem que o produto tem

no mercado, a fim de se certificar de sua

credibilidade; qual a expectativa do consu-

midor em relação ao tema sobre o qual

aquela marca pretende falar; e qual a pro-

priedade de causa' que o anunciante tem

para investir nesta área".

Reginaldo Ferrante, vice-presidente da

Sight Momentum, alerta para a confusão

entre a comunicação por conteúdo, de

fato, e ações que mesmo com essa preten-

são não passam de disfarces de ferramen-

tas antigas. "A comunicação por conteúdo

sobre a qual estamos falando nada mais é

que o valor extremamente associado a

marca, entregue de uma maneira diferen-

te do que foi feito até hoje pela publicida-

de. Entretanto, sem este valor identificado

com a marca, esta ação, mesmo que tenha

pretensão de ser geradora de conteúdo, se

transforma no velho merchandising de

sempre, vestido com outra roupa."

Bloqueio dos veículos
Ao menos num ponto houve conver-

gência entre as opiniões dos debatedores.

Para eles, por mais que surjam novas

idéias para formatos diferenciados, há inú-

meras barreiras que impedem a evolução

da comunicação por conteúdo. Ao analisa-

rem as causas disso, porém, os embates

retornam. Segundo Maria Lúcia Cucci,

da Publicis, um dos problemas é a questão

da legislação: "A Alemanha, por exemplo,

está questionando algumas ações de mer-

chandising. Até hoje não se pode fazer

vários tipos de merchandising na União

Européia, embora eles estejam se abrindo

para isso. No Brasil, também temos legis-

lação que bloqueia alguns formatos".
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Já para Adriana Cury, o bloqueio parte
muito mais dos veículos e de suas regras
internas. ''A Unilever é um cliente que

está avançadíssimo e acaba puxando as
agências. Eles já tentaram incluir conteú-

do na Globo, que não aceita. Ou seja,
muitos dos nossos veículos ainda não se

deram conta de que este é um caminho

inexorável", sustenta.
Giovanni Rivetti concorda: "O modelo

de comunicação por conteúdo gera mais
resistências em veículos, que no geral são
muito mais presos às suas tabelas e formatos

do que nas necessidades dos anunciantes.
Causa-me arrepios o pensamento de que os
veículos têm restrições à comunicação por

conteúdo. Nós temos de acreditar que Omo
tem franquia para gerar conteúdo. Quem
entende mais de limpeza ou da relação da
mulher com a lavagem de roupas: Omo ou

a revista Nova? E claro que é Omo".
Em via contrária, Fábio Freitas defende

a posição de que em alguns segmentos de
produtos essa teoria não funciona. "Hoje,
alguém falaria melhor de extrato de tomate

do que a Cica? Talvez sim. Algumas marcas
perderam a franquia por não terem feito

propaganda durante certo período", reflete.

Voltando ao assunto da rejeição por
parte dos veículos quanto a algumas estra-

tégias da comunicação por conteúdo,
Maria Lúcia Cucci pondera que os veícu-
los estão certos ao zelarem pela qualidade

do que exibem. "Quando o cliente chega

com algo muito inovador, todos ficam
com um pé atrás. Nos veículos pode acon-
tecer a mesma coisa, caso não haja um
padrão de qualidade que eles exigem. A
novela Belíssima, por exemplo, não deixa
de ser um conteúdo para a Lycra." Adriana
Cury rebate: "O merchandising em nove-

las não é nada novo. E, geralmente, este é

um conteúdo com a cara da emissora. O

difícil é sair do formato controlado pelo
veículo. A novidade é o anunciante entrar
na grade de programação com um conteú-
do produzido por ele".

O diretor-geral de mídia da Almap

BBDO, Paulo Camossa, entra na discus-
são salientando que é muito difícil con-
quistar a audiência do público, e, a partir
daí, não é fácil para os veículos arriscarem
uma mudança. Além disso, ele sugere que

para viabilizar esta mudança será preciso

que anunciantes e agências apresentem
uma proposta comercial muito boa. "O
Carga Pesada, por exemplo, teve vários de
seus episódios desenvolvidos em cima da
publicidade dos caminhões da Volkswa-

gen", exemplifica, para provar que é pos-
sível conseguir espaços até mesmo na

grade da Rede Globo.

Fechando este assunto, Reginaldo
Ferrante resumiu a situação, ao lembrar
que a "disponibilidade do veículo é inver-

samente proporcional à ocupação conven-
cional do seu espaço".

Filho da propaganda
Como se vê, ainda há muito espaço

para discussões acerca dos formatos que
irão materializar a comunicação por con-
teúdo, e corno esta disciplina será tratada
por veículos, agências, anunciantes e for-

necedores especializados brasileiros.
Apesar de uma corrente apostar que o

cross-media e o cross-content serão as duas
vertentes centrais desta nova era, também

é possível que, devido às peculiaridades do
mercado brasileiro, outros modelos práti-
cos sejam mais viáveis no País. "Eu não

consigo enxergar um padrão. Vejam que o
negócio de ring tone no Brasil responde
hoje por mais de um terço das vendas
fonográficas via internet. Estão surgindo
novas formas de as pessoas interagirem

com as marcas. Neste novo cenário, se

destacará a marca que tiver franquia para
conversar com o consumidor de alguma
forma. A mágica é descobrir o que o con-
sumidor quer", aponta Fábio Freitas.

Para Reginaldo Ferrante, independente-
mente dos caminhos que seguirá a comu-
nicação por conteúdo, para poder desfrutar

desta nova disciplina as marcas terão de,

invariavelmente, passar antes pela propa-
ganda clássica. "A pulverização, com o sur-
gimento de outras maneiras de se transmi-

tir uma mensagem, é a consagração
extrema da propaganda clássica. Na verda-

de, a propaganda constrói determinados
valores para determinadas marcas que,

muitas vezes, diante deles o próprio produ-
to ou serviço torna-se pequeno. Esse pro-
cesso começa na propaganda clássica e só
atinge a plenitude se pulverizar suas for-
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mas de entregar valor, por meio de eventos,

promoções etc. Toda a construção por con-

teúdo é alusiva à propaganda comercial, e

só se justifica porque ela construiu valores

tão poderosos", sustenta. Giovanni Rivetti

concorda: "O conteúdo é filho da propa-

ganda e parte da premissa de que marcas

que foram construídas pela publicidade

tradicional podem gerar pacotes de infor-

mação, entretenimento ou serviços". E

Paulo Levi engrossa o coro: "Somente pas-

sando pela propaganda de massa a marca

poderá chegar à geração de conteúdo".

Ferrante vê um campo propício para a

evolução da comunicação por conteúdo

na constatação de que o mundo tem sede

por valores perenes. "As pessoas estão

sedentas por valores. E, por incrível que

pareça, as fontes seguras são as marcas,

que substituem as instituições. Não dá pa-

ra confiar no bispo, mas em Omo dá. No

fundo, a discussão sobre a comunicação

por conteúdo deve ser a de como entregar

valor às pessoas", opina.

Rivetti retoma a palavra para afirmar

que a agência tradicional não é um ter-

reno fértil para esta nova manifestação.

"Os grandes grupos de comunicação estão

investindo em áreas especializadas em

geração de conteúdo. A partir daí, a agên-

cia levanta a bola, estabelece os valores da

marca, que é a função dela, e a área de

conteúdo faz a entrega. Esta é uma nova

disciplina, que não 6 acachapante. Ela

terá um pedaço da verba do anunciante,

como tem o rádio, a promoção", compara.

Também apontando erros cometidos

pelo mercado promocional, Ferrante acre-

dita que, no futuro, o trabalho das agên-

cias terá de ser menos braçal e mais estra-

tégico. "Ao longo do tempo, juntamos a

elaboração com a execução. Não pode-

mos elaborar um projeto começando pela

execução. Por outro lado, a entrega terá de

ser menos tarefeira e mais estratégica.

Dentro do mundo dos eventos, normal-

mente temos um ciclo de três a cinco

anos: no primeiro ele acontece, no segun-

do faz sucesso, no terceiro se sustenta e no

quarto morre por problemas de produção,

porque a entrega não é estratégica. Pre-

cisamos primeiro de um núcleo com visão

generalista, para, depois, contar com uma

entrega que seja menos braçal e mais inte-

ligente", sugere.

Mídia no centro
Os debatedores se dividiram entre os

que enxergam maiores e menores impac-

tos para suas áreas de atuação diante dos

novos desafios impostos pela comunicação

por conteúdo, entretanto, todos concor-

dam que a função de mídia ganhará espe-

cial importância. "A mídia está deixando

de ser um trabalho burocrático para se

transformar em um trabalho intelectual e

de planejamento", opina Adriana Cury.

Também defendendo sua função,

Paulo Camossa concorda que a mídia está

assumindo um papel muito mais estratégi-

co: "Quando eu comecei na área de

mídia, era tudo mais técnico. Com o

tempo, a mídia absorveu os conceitos de

planejamento e criação e hoje tem uma

fundamentação estratégica muito forte.

De certa forma, a mídia se incorporou às

outras áreas. Não sei se é muita pretensão,

mas essa área é hoje o centro da história

toda", posiciona-se, salientando ainda que,

do ponto de vista do conjunto da agência

de publicidade, deve-se esperar que ela

tenha o conhecimento necessário para

coordenar as ações de comunicação dos

clientes, mesmo que a execução esteja nas

mãos de terceiros. -

Adrian Ferguson, diretor de mídia da

África, reforça a corrente que vê o trabalho

da área ramificado por toda a agência. "A

sensação que tenho é a de que essa separa-

ção entre as áreas de uma agência não

existe mais. Vejo os profissionais trafegan-

do com muita liberdade. Neste sentido, o

profissional de mídia saiu de um modelo

mais baseado em números para, definitiva-

mente, ajudar a legitimar a marca perante

os consumidores. O profissional de mídia

hoje é mais bem equipado e remunerado.

Por outro lado, é preciso considerar que

este não é um movimento mundial. No

mercado europeu, por exemplo, há profis-

sionais de mídia que só pensam em mídia.

Aqui no Brasil, temos a oportunidade de

discutir com o pessoal de criação e de pla-

nejamento, de desenvolvimento de inter-

net, mobile marketing, justamente para

que a comunicação consiga ser relevante
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para o cliente", salienta, aproveitando

para defender o modelo brasileiro — que

mantém mídia e criação embaixo do

mesmo teto.

As agências de mídia que proliferam no

exterior são, na opinião de Maria Lúcia

Cucci, prejudiciais tanto para a mídia

quanto para a criação. "Se compararmos a

situação brasileira com o que ocorre lá

fora, veremos que nossa evolução é muito

lenta. E, talvez por isso, não passaremos

pelas agências de mídia. Para nós, o futuro

da mídia será o de continuar trabalhando

com a criação, porque podemos pensar

milhões de estratégias, mas o conteúdo, o

cerne do negócio, vem da cabeça dos cria-

tivos. Podemos descobrir várias formas de

comunicação, entretanto, se não houver

uma mensagem, um conteúdo relevante

para preencher esta forma, não há sentido

nesta descoberta", reconhece.

Guerra por poder
Uma pequena palavra de três letras e

muitos significados que, segundo as más

línguas, costuma acompanhar o profissio-

nal de criação desde quando ele acorda

até o adormecer pode ser um contratempo

ao País das Maravilhas em que todos

seriam unidos e trabalhariam em prol de

uma causa comum. De modo mais claro e

direto, a indagação feita aos participantes

do fórum é se a criação e seu ego aceita-

riam dividir o poder com a mídia.

Para o bem-humorado Daniel Barbará,

isso não irá ocorrer. "O ego dos criativos

não vai se submeter à mídia. A criação

quer fazer um comercial que seja tratado

como conteúdo editorial no Jornal

Nacional, o que é impossível. A julgar

pelo que existe nos EUA e Europa, a

mídia está mais próxima do planejamento

que da criação. E, na minha opinião, não

está havendo um entendimento muito

claro entre essas duas funções no Brasil. O

planejamento é o grande próximo passo

do nosso negócio, desde que se entenda

com a mídia", sugere.

Falando em nome dos criativos, Adria-

na Cury tem outra opinião. "A criação

aceita tudo num mundo multidisciplinar,

e para que este estágio seja alcançado, não

pode existir essa guerra. E preciso que haja

equilíbrio entre as áreas da agência, e as

pessoas estejam completamente integra-

das, para evitar essa guerra por poder. Essa

é a pior barreira para um trabalho multi-

disciplinar. Se sentam juntos todos os pro-

fissionais vindos de diversas áreas para

pensar um projeto, não pode existir aque-

le que manda mais. O que existe é o que

contribui e o que não contribui. Enquanto

não destruirmos esse muro de segmenta-

ção dentro da agência, para que as áreas se

tornem um grande bloco, um núcleo pen-

sante, não vamos evoluir. As agências pre-

cisam encontrar uma estrutura capaz de

unir essas pessoas", pondera, acrescentan-

do que, a seu ver, no futuro, as agências

terão um grande núcleo de pensadores,

independentemente das atividades que

exerçam, e uma área de execução.

Por seu turno, Fábio Freitas reitera a

necessidade da existência de especialistas

nesse caldo. "O mídia, como função, não

pode perder a base técnica para avaliar se

há público ou não para cada veiculação."

No seu ponto de vista, a união é funda-

mental para dar vazão às grandes idéias:

"Quando a idéia explode, ela é maior do

que tudo e não há o que a segure. Ela faz

o sucesso da história. Se isto se aliar à

mídia, está aí a grande mágica. Já a contra-

partida não é verdadeira. Não há mídia

que salve uma criação ruim".

Troca de idéias
Uma outra fronteira também cercada

de campos minados é a que divide o gla-

mouroso país dos veículos de comunica-

ção da mais modesta terra dos mídias.

Fundamental para a viabilização de pro-

dutos de comunicação por conteúdo, essa

relação não funcionou bem cm muitos

casos. Entretanto, a análise geral dos parti-

cipantes do fórum é a de que, de uns tem-

pos para cá, o contato com os dirigentes

dos veículos, inclusive da área editorial,

que antes era intocável, ficou muito mais

fácil para os profissionais de agências.

"Os grandes veículos nos ouvem e nos

respeitam. Existe uma abertura grande

que já propicia uma boa troca de idéias. As

áreas de mídia conquistaram um espaço

diferenciado", comemora Maria Lúcia

Cucci, que, no entanto, faz uma autocríti-
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ca: "Para continuar assim, os mídias tam-
bém precisam se controlar, porque se a
cada dia pedirmos um formato diferente,
eles não irão mais nos atender".

Adrian Ferguson cita um exemplo em
que as boas relações se transformaram em
conteúdo: "No carnaval deste ano, eu esta-

va, às três da manhã de domingo, dentro
de um caminhão do SBT, ao lado do dire-

tor de jornalismo, fazendo a transmissão

do Camarote da Brahma. Naquele mo-

mento, nosso projeto deixou de ser comer-
cial e se transformou em uma produção
para a televisão".

Daniel Barbará sabe bem quais são os
motivos para esta mudança de tratamento
dos veículos em relação aos mídias de
agências: "Do Plano Real para cá, precisa-

ríamos fazer um esforço para lembrar de
uma empresa de mídia que não tenha que-
brado. Algumas agências, se quebraram foi
por outras razões, não por essa euforia de

acreditar no inacreditável. Na média,
fomos mais sábios. Portanto, a partir daí, se

reconstruiu uma relação com menos auto-
ritarismo, porque os veículos, ao quebra-
rem, ficaram muito dependentes dos
anúncios que os mídias podem viabilizar.
E as agências, tirando um caso ou outro,

não passaram por esse processo de má

interpretação do cenário futuro".
Numa relação que há mais de dez anos

c marcada por bandeiras brancas acenadas

de lado a lado, planejamento e mídia têm
integrado suas funções, trazendo bons fru-
tos ao mercado de comunicação por con-

teúdo. Paulo Levi afirma não ver grandes
necessidades de mudanças no horizonte

dos profissionais de sua área, citando alguns
cases de sucesso. "A interação do planeja-
mento com os departamentos de criação e
mídia é fundamental. Na Lew Lara, temos
uma área específica de conteúdo, o Hub,

com a qual também temos muita intera-

ção. E antes mesmo do surgimento do
Hub, desenvolvemos aqui no Brasil, dentro
da Lew Lara, o Nokia Trends, hoje um
evento que acontece em vários países da
América Latina e da Europa", lembra.

Overdose controlada
Com a tarefa primeira passando a ser

identificar e conhecer os consumidores

potenciais de cada marca e rastrear os pos-
síveis pontos de contato deles com ela -
para selecionar a melhor estratégia e tática

de mídia em seguida —, a comunicação

corre o sério risco de atravessar a linha do
bom senso e causar sérios problemas aos
consumidores, que poderiam ser alvos de

abordagens infindáveis, muitas delas não
identificadas como mensagens comerciais.

O conteúdo, por ter um caráter mais

leve e menos apelativo, poderia surgir

como uma das maneiras de enfrentamen-
to a este mundo dos exageros. No entanto,

na opinião geral dos participantes do
Fórum About, o Brasil está longe de atin-
gir a cstafa, afinal, conforme disse Paulo

Camossa, da AlmapBBDO, as pessoas até
reclamam quando recebem revistas finas,

com poucos anúncios.
"Temos uma situação privilegiada no

Brasil, porque ainda conservamos um
grau muito alto de aceitação de comuni-
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cação comercial pelas pessoas. No geral,
elas não são refratárias e até apreciam a
qualidade criativa", afirma Paulo Levi,
lembrando ser esta uma situação muito

diferente do que se vê em outros países.

"Na Áustria, por exemplo, as caixas de
cartas que ficam nas portas das casas tra-
zem um aviso: 'Não coloque comunica-
ção comercial aqui'. À medida que, no

Brasil, temos pessoas interessadas em ver
conteúdo numa comunicação comercial

claramente identificada como tal, esta-
mos em uma situação de vantagem consi-
derável", compara.

Daniel Barbará completa, garantindo
que todas as pesquisas indicam serem os
horários comerciais da televisão brasileira

os mais valorizados do inundo, graças à

publicidade interessante, criativa e atraen-
te. "No Brasil, o intervalo comercial é uma
atração. E os telespectadores não conside-
ram os comerciais como uma produção
aquém dos programas televisivos", frisa.

A criatividade é apontada como fator
diferencial também por Adriana Cury:

"Está nas mãos da criação o enorme desa-
fio de encontrar maneiras de não deixar
esse termômetro da overdose estourar.
Quando existe uma idéia forte, o potencial

criativo é um divisor de águas", analisa.
Concordando com a tese, Reginaldo

Ferrante afirma que a overdose está na
propaganda ruim, e amplia a análise
dizendo que o poder da marca também é
uma arma contra o excesso. "Se uma
marca consegue se identificar com deter-

minado valor, ela pode se apropriar de um
universo, como o de limpeza, no caso de

Omo, e prestar um serviço para o consu-
midor. Se ele quiser saber alguma coisa
sobre limpeza, é mais fácil procurar por
Orno que por qualquer outra fonte. Essa

overdose pode significar uma grande
oportunidade para as marcas, que são

referência para o consumidor e poderão
ser o caminho para poupá-lo desta quanti-

dade de estímulos que recebe, oferecendo
um acervo sobre o tema que ninguém
tem. A oportunidade para a Nestlé é ter o
significado de alimentação, nutrição e

bem-estar; para a Natura, é o de viver
bem. Se as marcas se conectarem com o

seu significado e não com a sua expressão,

como produto ou serviço, terão grande
chance de prestar um grande serviço para
o consumidor", prevê.

Fábio Freitas recomenda a não-aborda-

gem do consumidor pela comunicação por

conteúdo quando ele estiver procurando
algo sobre o assunto. "Para muitos, a Casas
Bahia gera uma overdose de comerciais, mas
para quem precisa comprar uma geladeira,
aquela mensagem é útil", exemplifica.

Paulo Camossa aproveita para contar
uma experiência sua que corrobora tal

idéia. "Outro dia, precisava comprar um
tecido e me indicaram uma tal de Tece-

lagem Lorena, em Moema, que eu nunca
tinha ouvido falar. Descobri que passava
em frente dessa loja quase todos os dias e

nunca a havia notado, porque não tinha

interesse por este assunto."
Diante de um cenário em que, como

lembra Daniel Barbará, um comercial vei-
culado na novela das oito continuará
dando 70% de share do público, inovações

como a comunicação por conteúdo não
deverão alçar vôos maiores, pois estariam

indo contra uma lógica própria da popula-
ção. No entanto, elas poderão conquistar
muita coisa dentro de um microcosmo de

15% de verba dos anunciantes, que, segun-
do ele, é uma fatia volátil, sempre disposta
a novas experiências. Maria Lúcia Cucci
reforça que, para brigar por sua fatia, a
comunicação por conteúdo terá de solu-
cionar alguns empecilhos. "Há uma linha

supertênue entre aquilo que a agência
pode fazer e em que as empresas especia-
lizadas podem colaborar, nesta questão da

comunicação por conteúdo. Além disso, a
mídia precisa ser menos preconceituosa
para aceitar as novidades", enumera.

Para Reginaldo Ferrante, os profissio-
nais de propaganda estão diante de uma
oportunidade histórica que exigirá nova
interpretação sobre a própria atividade.

"Quem está entrando agora na área terá a

chance que a minha geração não teve, de
elaborar uma nova maneira como marcas,
produtos e serviços vão se encontrar com
as pessoas. É uma oportunidade histórica."

E excluir a comunicação por conteúdo
deste novo modelo eqüivale a baixar a
guarda para um direto de direita de um

campeão mundial dos pesos pesados. ©
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