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O QUE VOCÊ PREFERE: 

Os festivais publicitários continuam a prestar o seu tributo anual aos grandes comerciais da
 propaganda. Mas, no mundo inteiro, as agências e anunciantes mais experientes já colocam em 

questão a própria existência da propaganda, pelo menos em sua forma tradicional. Cada vez mais 
surgem campanhas multidisciplinares para as quais ainda não existe um nome apropriado. No 

melhor espírito da globalização, poderão até surgir palavras que combinem duas línguas, como as 
que sugerimos acima. De qualquer forma, elas deverão refl etir duas coisas: a integração estratégica 

entre agência e cliente; e a compreensão de que os canais de expressão vão hoje muito além 
da mídia tradicional. No universo da comunicação há moradas insuspeitadas.
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INTRODUÇÃO

Os publicitários brasileiros que 
estiveram no Festival de Cannes de 
2005 já trouxeram com eles um reca-
do muito claro: “Os anunciantes de 
hoje estão mais preocupados com 
clippings do que com a audiência 
dos comerciais”.

Mais recentemente, chegaram ao 
meu conhecimento mais dois exem-
plos de que os anunciantes de hoje 
fazem outras coisas além de anún-
cios. O diretor-presidente de uma 
grande agência de propaganda con-
fi ou-me, há poucos dias, que proibiu 
os seus executivos de usarem a 
expressão “campanha de propagan-
da”, quando fazem apresentações a 
clientes sobre novas idéias e estraté-
gias. Parece que os clientes, agora, 
encaram a comunicação como um 
exercício multidisciplinar do qual 
a propaganda, naturalmente, é um 
elemento importante, mas nem 
sempre decisivo.

Também há pouco tempo, um dos 
altos dirigentes do Grupo Abril con-
tou-nos que um grande cliente pro-
curou aquela editora com a seguinte 
proposta: “Queremos aumentar os 

nossos investimentos nas revistas da 
Abril, mas não em anúncio. Queremos 
conteúdo editorial”. Tudo isso con-
fi rma o que já dissemos acima: os 
anunciantes mais sofi sticados, que 
ditam as tendências, olham hoje a 
mídia tradicional (jornais, revistas, 
rádio e TV) como veículo de reper-
cussão de atividades promocionais 
desenvolvidas no imenso espectro 
das novas arenas da comunicação, 
desde o Peão de Boiadeiro de Bar-

retos até a São Paulo Fashion Week, 
passando pelo Cirque du Soleil e 
pelo patrocínio esportivo. De certa 
forma, dão assim um testemunho 
eloqüente de que a mídia tradicional 
continua a ser essencial para a cria-
ção de imagem, novos lançamentos 
e novas modas e tendências. Mas 
essa importância, agora, estaria 
mais no conteúdo editorial do que 
nas mensagens publicitárias propria-
mente ditas.

F

O Grupo Abril contou-nos que um grande cliente procurou 
a editora com a seguinte proposta: “Queremos aumentar 
os nossos investimentos nas revistas da Abril, mas não em 
anúncio. Queremos conteúdo editorial”. 
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No festival deste ano, 
os representantes das 
maiores agências e 
anunciantes do mundo 
reafi rmaram esta tendên-
cia. Os anunciantes mais 
sofi sticados, cada vez 
mais, enxergam a mídia 
tradicional como um veí-
culo editorial para fatos 
que ocorrem fora da mídia.
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JÁ SE PODE 
FALAR EM “NOVA 
PROPAGANDA” 

Ao escolher como tema desta edi-
ção aquilo que já se convencionou 
chamar de “nova propaganda”, a 
Revista da ESPM reconhece que o 
tema não pode mais ser ignorado. A 
propaganda, no Brasil e no mundo 
inteiro, está entrando em uma 
nova fase e se torna cada vez mais 
diferente do que nos acostumamos 

a ver no século passado. O século 
XXI será o século da comunicação 
multidisciplinar com o mercado, 
na qual a propaganda continuará a 
ser importante, mas não será mais o 
fator predominante. 

A partir desta constatação, os publi-
citários e anunciantes se dividem 
e tomam rumos opostos. Muitas 
agências de propaganda ainda falam 
da nova propaganda como sendo 
uma questão de mídia. Tratar-se-ia 
de utilizar os veículos de uma forma 
nova, agregando alguns meios de 
comunicação recém-chegados. 
Outras agências, mais atualizadas, 
falam bastante da comunicação 
integrada como sendo a sua nova 
fi losofi a de trabalho, dando uma 
nova roupagem a velhos conceitos 
de campanhas. Finalmente, a partir 
das reuniões anuais no Festival de 
Cannes, de que já falamos acima, os 
publicitários também se preocupam 

com a nova natureza da criação 
pu blicitária, anunciando novos crité-
rios de avaliação dos comerciais.

Enquanto isso, os grandes anun-
ciantes, mais atualizados, parecem 
ser muito mais radicais em sua defi ni-
ção do que vem a ser a nova propa-
ganda. Para eles a questão assume 
uma dimensão estratégica e envolve 
conceitos que bem poderíamos 
chamar de “pós-modernidade” do 
marketing e da comunicação com 
o mercado. Neste artigo, procurare-
mos analisar as duas posições e 
propor algumas  alternativas que as 
aproximem e conciliem.

Começaremos pela análise da po-
sição dos anunciantes, pois esta nos 
parece ser mais abrangente e porque, 
afi nal de contas, são eles que pagam 
a conta. Não restam dúvidas de que 
a longo prazo as opiniões dos anun-
ciantes deverão prevalecer.
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Os anunciantes mais 
sofi sticados olham, hoje, 
a mídia tradicional como 
veículo de repercussão de 
atividades promocionais 
desenvolvidas no imenso 
espectro das novas arenas 
da comunicação, desde 
o Peão de Boiadeiro de 
Barretos até a São Paulo 
Fashion Week, passando 
pelo Cirque du Soleil e 
pelo patrocínio esportivo.
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PROPAGANDA 
COMO FATOR 
ESTRATÉGICO 
DA EMPRESA

Se nos fosse permitido indicar o que 
nos parece ser a característica mais 
importante desta nova propaganda, 
de que tanto se fala, diríamos que ela 
é a inserção defi nitiva e absoluta da 
propaganda no contexto estratégico 
das empresas modernas. Para essas 
empresas, a natureza e o papel da 
pro paganda passam a ser vistos como 
parte de um contexto mais amplo, no 
qual se incluem o valor da marca, a 
imagem corporativa e o eterno dilema 
entre planos de longo prazo e resulta-
dos imediatos. Repetindo o que disse 
certa vez João De Simoni, para as 
empresas de hoje o fi m do mês é mais 
impo r tante do que o fi m do mundo.

Antigamente os objetivos de comu-
nicação (a partir dos quais surgia a 

campanha de propaganda) eram 
definidos a partir dos objetivos 
de marketing. A empresa, quando 
muito, reservava também uma verba 
para atender aos chamados objetivos 
institucionais. Hoje, tudo se inte-
gra em um só contexto: a imagem 
corporativa que inclui a imagem de 
marca e a imagem institucional. E 
isto porque, na maioria dos casos, a 
decisão  de compra é tomada a partir 
da confi ança que merece a empresa 
fornecedora.

Sendo assim, o processo de plane-
jamento da comunicação tem início 
hoje com a formulação da missão 
da empresa e dos objetivos corpora-
tivos. A partir daí, defi nem-se não só 
os objetivos de marketing, mas tam-
bém os objetivos ligados à defesa 
e reforço das marcas da empresa. 
Entramos aí no terreno do chamado 
“branding” que agora se sobrepõe 
ao próprio marketing. Finalmente, 

os objetivos de comunicação são 
defi nidos, levando-se em conta que 
as antigas imagens institucional e 
de marca convergem agora para 
uma percepção única, na mente do 
consumidor.

Isto ajuda-nos a entender por que as 
empresas modernas se preocupam 
tanto com cidadania, ética nas re-
lações, integração na comunidade 
e respeito ao consumidor. Num país 
onde tudo parece afundar em um 
mar de lama, são estes os fatores que 
reforçam a confi ança do consumidor 
na empresa e o levam a preferir as 
suas marcas, mesmo nas condições 
competitivas de hoje, quando não 
há mais diferenças sensíveis de 
qualidade e preço.

Repetimos e enfatizamos este enun-
ciado básico: por tudo isto, a propa-
ganda assumiu, hoje, uma dimensão 
estratégica sem precedentes. Infe li z -
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mente, muitas agências de propa-
ganda ainda não se aperceberam disto, 
ou ainda não levam isto em conta no 
atendimento ao cliente.

NA EQUAÇÃO DA 
COMUNICAÇÃO 
COM O MERCADO, 
MUDOU A ORDEM 
DOS FATORES

Até recentemente, uma nova cam-
panha de propaganda tinha origem 
no briefi ng passado à agência pelo 
gerente de marketing do cliente, ou 
por alguém em seu nome. Na agên-
cia, o trabalho tinha início no grupo 
da conta. Com a ajuda eventual do 
diretor de planejamento da agência, 
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FO departamento de marketing do Bradesco e os 
executivos de sua agência de propaganda devem ter 
planejado junto com o diretor de marketing do próprio 
Cirque du Soleil o desenvolvimento da campanha. 
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o grupo da conta defi nia os objetivos 
de comunicação, perfi l do consumi-
dor, problemas de concorrência etc. 
A partir daí, conforme o caso, o tra-
balho poderia desdobrar-se em duas 
direções: a criação da campanha e a 
defi nição da mídia a ser utilizada. Fala-
mos, naturalmente, de um modo geral. 
Em muitas agências, a coordenação 
era mais efi ciente e surgiam oportu-
nidades de interação construtiva entre 
os vários setores da agência.

Hoje, nas agências de clientes de 
vanguarda, parece que estamos em 
um outro mundo. Para exemplifi car, 
vamos tentar descrever como deve 
ter surgido a campanha do Bradesco 
em ligação com o Cirque du Soleil. 
O Bradesco deve ter tomado conh e-
cimento antecipado da vinda do circo 
ao Brasil e acertou as bases de uma 
grande campanha que envolveria o 
patrocínio dos espetáculos e a sua 
utilização promocional. O depar-
tamento de marketing do Bradesco 
e os executivos de sua agência de 
propaganda devem ter planejado junto 
com o diretor de marke ting do próprio 
Cirque du Soleil o de senvolvimento 
da campanha. Quando a criação da 
agência recebeu a incumbência de 
preparar os comerciais, a idéia central 
já estava defi nida há muito tempo. De 
certa forma, o comercial da campanha 
seria apenas a ponta do iceberg.

Exemplos como esse se repetem ago ra 
a todo momento. As idéias centrais de 
novas campanhas têm origem, muitas 
vezes, fora das agências, através da 
utilização, pelo cliente, das novas 
arenas da comunicação que não têm 
nada a ver com a mídia tradicional. Isto 
requer um tipo de envolvimento entre 
agência e cliente, o que não ocorre na 
maioria dos casos.

MAIS PRESENÇA 
ESTRATÉGICA 
E MENOS 
DIVERSIFICAÇÃO

Nos últimos anos, pressionadas por 
essa nova realidade do mercado, 
muitas agências acreditaram que a 
solução estava em tornar-se agências 
de comunicação de mercado no sen-
tido lato do termo. Começaram então 
a surgir dezenas de subsidiárias com 
nomes glamourosos, especializadas 
em áreas bem distintas entre si, como 
a moda, patrocínio de personalidades, 
entretenimento, relações com o varejo 
etc. No conjunto, deram aos clientes 
a impressão de que todos os seus 
problemas de comunicação po-
deriam ser tratados por um único 
e imenso fornecedor. Na prática, 

nada disso funcionou, simplesmente 
porque faltou uma defi nição clara 
de quem seriam os responsáveis 
pelo pensamento estratégico, do 
qual surge a idéia inicial de uma 
campanha.

Hoje, as agências e anunciantes 
mais esclarecidos já compreen-
deram que a integração das várias 
arenas da comunicação exige a 
existência de um centro de pensa-
mento estratégico capaz de propor 
estratégias e idéias abrangentes, 
muito antes que tenha início o tra-
balho de criação e de planejamento 
de mídia dentro da agência.

A questão é a seguinte: quem será 
responsável por esse centro de pen-
samento estratégico? Por falta de 

Começaram então a surgir dezenas de subsidiárias com 
nomes glamourosos, especializadas em áreas bem distin-
tas entre si, como a moda, patrocínio de personalidades, 
entretenimento, relações com o varejo etc.

F
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uma defi nição clara, acaba-se cri-
ando um vazio que é preenchido de 
forma esporádica, quando surgem 
as oportunidades circunstanciais. Os 
grandes grupos globais de mídia já 
perceberam isto e procuram transfor-
mar-se em “donos da bola”, através de 
parcerias com o mundo do entreteni-
mento e um novo universo digital. 
Se estas parcerias se consolidarem, 
elas tomarão defi nitivamente para si 
o que chamamos de “pensamento 
estratégico”, no lugar antes ocupado 
pelas agências de propaganda.

As agências de propaganda, por 
outro lado, têm a seu favor o fato de 
se relacionarem intimamente com os 
seus clientes, acompanhando os seus 
planos e objetivos muito melhor do 
que qualquer grupo de mídia. Resta 
saber se conseguirão transformar 
esta proximidade em uma autêntica 
parceria estratégica que vá muito além 
do envolvimento superfi cial de uma 
campanha de propaganda.

De certa forma, enxergamos a agência 
de propaganda do futuro como uma 
mescla de três funções bem distintas 
entre si: estrategista de comunicação, 
empresário de teatro e agente de im-
prensa. Tudo isso sob a batuta de um 
estrategista de negócios, que consiga 

dialogar com ninguém menos do que 
o presidente de seu cliente.

Parece quase impossível, mas essa é 
a missão que o futuro reserva para os 
publicitários. Que Deus os ilumine!

CONCLUSÃO

No panorama sombrio desenha-
do acima, cheio de mudanças e 
ameaças, resta-nos o conforto de 
saber que uma coisa, pelo menos, 
continuará como sempre. Falamos 
do comercial de televisão, porque ele 
refl ete as necessidades e os anseios 
do consumidor e estes também são 
basicamente os mesmos.

No último Festival de Cannes, falando 
dos critérios de avaliação dos comer-
ciais, alguns palestrantes citaram a 
tendência a comerciais mais informa-
tivos e racionais, sob a alegação de 
que o consumidor de hoje é mais 
esclarecido e exigente. Esta é uma 
velha polêmica, mas a verdade é que 
a emoção continua a ser a essência do 
comercial de propaganda. Analisando 
um grupo de 2.000 comerciais, veicu-
lados em 5 países latino-americanos, 
nos últimos 3 anos, o Ibope concluiu 
que o Brasil e o México são os países 
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onde o comercial com apelo emo-
cional tem mais chance de sucesso. A 
Argentina está no meio-termo e o Chile 
é o país onde os comerciais informa-
tivos e racionais têm mais chance de 
dar certo. Um comercial que dá certo 
no Brasil tem apenas 9% de chance de 
repetir o seu sucesso no Chile.

Em resumo, cada país tem as suas 
pró prias características, e o Brasil, cer-
tamente, não corresponde ao modelo 
proposto em Cannes. Sob esse aspecto, 
a nova propaganda continuará a exigir 
a velha e boa criatividade que sempre 
esbanjamos em nosso país.

AGÊNCIA DE 
PROPAGANDA 
DO FUTURO

Estrategista de 
comunicação

Empresário 
de teatro

Agente 
de imprensa


