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As agências de marketing promocional tinham, no passado, o claro papel de apenas conectar a 
comunicação do anunciante com o consumidor final. Enquanto as agências de propaganda 
trabalhavam com a cabeça do consumidor, as de promoção trabalhavam com as mãos. Porém, 
quatro fatores estão contribuindo para uma real mudança do mercado de uma forma geral, 
como explica Fernando Figueiredo, diretor-executivo da Bullet: 
 
1 – A mídia como a gente a conhece está em colapso. 
2 – O consumidor não é mais o mesmo. Segundo a Wired Magazine, existe uma criatura 
chamada “lost boys”. Homens, mulheres e gays, de 8 a 80 anos, convivendo lado a lado, sob o 
lema: “Eu só quero saber no que pode dar certo, pois não tenho tempo a perder”. Ou seja, 
tentar vender a eles alguma coisa em 30 segundos não funciona mais, pois eles não vão 
prestar atenção na mensagem. 
3 – Urgência criativa. O modelo a ser criado precisa sofrer drásticas mudanças, caso contrário 
não terá impacto sobre o consumidor. 
4 – Adeus line. A linha morreu. Não existe mais above e below the line. É tudo a mesma coisa, 
e se as agências e os clientes não entenderem isso, parando de pensar em caixinhas, num 
futuro bem próximo sofreremos as conseqüências desse descuido. 
 
"Com base nas reflexões apontadas, todos nós, agencia e cliente, temos que buscar o efeito 
talkability em tudo que fizermos”, afirmou Figueiredo, na palestra apresentada no II Fórum de 
Marketing de Curitiba. 
 
"Na prática, talkability é o poder de uma marca, um produto, uma ação virar talk-of-the-town. 
Não importa o que seja feito, tem de ser epidêmico. É preciso conquistar o consumidor por 
todas as vias, e não apenas pelos meios TV, rádio e revista. Sabe aquela ação que todo mundo 
comenta? Bichinhos da Parmalat, ação de GPS da Coca Cola, promoção da Mitsubishi L200... 
Até coisas como a greve do Garotinho, a briga da Milly com o Rogério Ceni... Enfim, o que 
todas essas ações têm em comum? Deram o que falar. Foram comentadas e se espalhou. E 
como tudo que você disser a respeito de você mesmo é suspeito pelo consumidor, tais 
informações, quando espalhadas por terceiros, por gente comum, num papo de café, pelo e-
mail, pela web, geram mais credibilidade.” 
 
Para exemplificar como se pensava e agia antes desse fenômeno e como se deve pensar e agir 
daqui por diante, Fernando Figueiredo mostrou para a platéia diversos cases, entre eles ações 
com phone promotion, SMS por celular, stealth marketing etc. Trabalhos conectados, ou seja, 
em “activation circle”, como definiu o executivo, “um círculo onde cada atividade se conecta, 
se complementa, para obter um único resultado: atingir o consumidor em cheio”. 
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