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Durante muitos anos, quando se falava do conteúdo da comunicação, seja de um varejo ou de 
um produto, estava se considerando a linha de comunicação a ser adotada. Nos últimos anos, 
porém, conteúdo passou a estar linkado à estratégia da comunicação - a qual, por sua vez, 
deveria alavancar a estratégia do negócio. A grande mudança é que, atualmente, quando se 
fala de conteúdo da comunicação está se falando, na verdade, do conteúdo da estratégia do 
negócio, ou seja, algo que vem muito antes da estratégia de comunicação.  
 
E isso tem tirado o sono de muita gente, tanto nas áreas de marketing dos clientes quanto nas 
diretorias de atendimento das agências. Afinal, a discussão exige conhecimento, atitude e, 
fundamentalmente, insights. Que todos os setores do mercado estão comoditizados - ou 
estarão em breve - é apenas mais uma constatação. Diante dessa realidade, como colocar 
consumidores dentro das lojas sem depender de ofertas imperdíveis ou de condições de 
pagamento excepcionais?  
 
A estratégia de promoção de vendas não pode ser confundida com a estratégia do negócio, a 
menos que exista um desejo de se iludir com isto. Quem vende preços, colhe resultados 
artificiais, porque vende mais com menos lucratividade. Isso acaba gerando um problema 
dentro da própria organização, porque chega um momento em que todos começam a se 
questionar: afinal, vale a pena trabalhar mais, vender mais e ganhar cada vez menos? Até 
porque ninguém vende mais sem que haja uma reação dos concorrentes, que no dia seguinte 
começarão a praticar preços mais baixos, obrigando você a baixar seus preços ainda mais, e 
assim sucessivamente. O nome desse filme? “O suicídio de um setor”.  
 
Estratégia promocional é algo que fica logo com pinta de “estratégia careca”, ou seja, 
manjada, gasta e desgastante. Diferente do conteúdo consistentemente criativo, que através 
da estratégia formulada /proposta, permite que o negócio tenha uma promessa de valor com 
foco (ênfase), singularidade (diferenciada e exclusiva naquilo que é importante ao consumidor) 
e, o principal, consistente (ou seja, que possa ser entregue de fato).  
 
A pergunta que se faz é: a quem cabe a responsabilidade de pensar e propor a estratégia 
criativa do negócio? Ao anunciante, à empresa de consultoria ou à agência de propaganda? Se 
fosse há 20 anos, com certeza essa tarefa seria do anunciante e/ou sua consultoria, porque à 
agência caberia desenvolver a estratégia criativa de comunicação. Nos dias de hoje, quem 
continuar pensando assim - em especial os publicitários e as agências - estará, certamente, 
com graves problemas de retenção e atração de clientes.  
 
Os profissionais de atendimento insistem em buscar briefings e dizer que tão logo a pauta 
permita estarão dispostos a estudar um pouco mais sobre o mercado, assim como participar 
de encontros com o cliente para discutir as saídas estratégicas para o negócio. Isto tudo é 
desculpa de quem não sabe o que fazer e, por isso, busca se ocupar com questões 
operacionais.  
 
Acontece que quem não tiver conhecimento jamais sentará à mesa para falar algo relevante. O 
conteúdo estratégico é tudo neste momento.  
 
Saber como abordar o cliente, como posicionar a marca/organização, como alavancar o 
negócio, enfim, são formas diferentes de propor a mesma coisa: incrementar a atratividade do 
negócio. É necessário alinhar ações com a promessa da marca. Os planos de ativação não 
podem mais ficar restritos a um plano criativo de comunicação integrada. Isto é importante, 
sem dúvida, mas não é suficiente. 
 
É fundamental reforçar a estratégia de negócios com uma promessa de atendimento 
diferenciada, com um mix sedutor de marcas próprias, com serviços especiais ao cliente, com 
uma experiência de compras marcante. É indispensável comprometer os funcionários a 
colocarem a alma nas suas funções e não só o corpo e a inteligência, a construírem vínculos 
emocionais com os clientes e a praticarem uma atitude mais envolvente. 



 
Produtos são comparáveis. Emoções fortes são incomparáveis. A forma é a expressão de todo 
este conteúdo. É a significação colocada a serviço da identificação do consumidor com a 
marca. Não é menos importante, mas bem mais simples de ser formulada a partir de uma 
plataforma estratégica que tenha foco, que seja singular e consistente. 
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