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GRACIOSO

R
eunimos representantes de três grandes 
anunciantes brasileiros – Ambev, Banco 
Itaú e Petrobras – assim como um 
experiente executivo nos dois lados 
da mesa: grandes anunciantes, como 
Parmalat e Unilever, e agências como 
JWT e Adag – e um respeitado consul-
tor da área, para tentar responder a 
perguntas como: será correto falar em 
“nova propaganda”, ou se trata simples-
mente de dar novos nomes a coisas bem 
conhecidas? Não estaria, na verdade, 
havendo um reconhecimento tardio 
– por parte das agências – de conceitos 
e práticas que já foram adotados há 
muito tempo pelos anunciantes? Como 
os grandes anunciantes enfrentam hoje 
a sua comunicação com o mercado? 
Quais os papéis desempenhados pela 
propaganda em mídia e pelas outras 
“arenas” da comunicação, como even-
tos, comunicação dirigida, internet, 
promoção e merchandising etc.?

E, ao tentar responder a essas e outras 
perguntas, permanece sempre o de-
safi o: qual o tipo de profi ssional a quem 
competirá a função transcendente de 
inocular a chama da criatividade e da 
sedução na comunicação com os con-
sumidores – seja qual for o caminho 
que ela percorrer?
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GRACIOSO – Vamos tratar aqui dessa 
“nova propaganda” com pessoas que 
podem refl etir o pensamento de alguns 
grandes anunciantes brasileiros. As 
agências, muitas vezes, parecem ver 
o futuro da propaganda como uma 
repetição do passado – e preocupam-
se com problemas estritamente cria-
tivos, ligados às novas mídias que se 
têm incorporado ao arsenal já conhe-
cido. Isso de modo geral. Há agências 
bem sintonizadas com a realidade, 
como há anunciantes de vanguarda, 
que já perceberam que a propaganda 
do século 21 não será a mesma. Por 
exemplo, executivos de uma grande 
empresa de produtos alimentícios 
confi aram-nos – outro dia – que 33% 
da sua verba de comunicação com 
o mercado estão no que chamam de 
divulgação da marca no ponto-de-ven-
da. E apenas 31% vão para o conjunto 
de todas as mídias tradicionais. E há, 
também, investimentos importantes 
no que chamamos, genericamente, 
de eventos – desde o Peão do Boia-
deiro até ao São Paulo Fashion Week 
– conforme a categoria do anunciante. 
O universo do mercado sofre, hoje, 
pressões de vários tipos. Uma delas 
é o poder do varejo; a outra vem 
certamente do ciclo vital da maioria 
das marcas; vem também do fato de 
que, hoje, mais do que no passado, 
os grandes anunciantes anunciam 
serviços e não produtos. E quando 
anunciam produtos, anunciam mais 
suas marcas, no sentido subjetivo do 
termo, do que benefícios concretos. 
As diferenças concretas, sensoriais, 
são mais difíceis de demonstrar e isso 
leva ao que chamo de nova natureza 
da propaganda. 

MADIA – Acho que o Gracioso 
descreveu uma fotografi a. Ele foi pro-
vocativo, mas não entrou nas causas 

para o que está acontecendo – e elas 
são quase infi nitas. De qualquer ma-
neira, como me considero apóstolo e 
seguidor do marketing, só acredito em 
causas que decorram do mercado. A 
situação atual é característica de um 
Brasil que completa 50 anos de socie-
dade de consumo – mais amadurecido  
–   com uma fantástica fragmentação 
de consumidores. Podemos dizer 
que o marketing moderno se inicia 
com uma experiência pioneira da 
General Motors, nos Estados Unidos, 
que – para tentar derrotar a Ford – se 
implodiu, dividindo-se em 5. O Peter 
Drucker trabalhou lá durante 3 anos 
e achou que aquilo era o embrião da 
administração moderna. Mas, se se 
tinha uma fragmentação em 5 grandes 
tribos, hoje temos infinitas. Além 
disso, depois de 40 anos de com-
pras mal-feitas, nós amadurecemos, 
aprendemos a comprar. Ficamos mais 
seletivos, valo rizamos as empresas que 
nos tratam melhor, valorizamos o de-
sign. Tudo nos últimos 40 anos. Então, 
as empresas chegaram à conclusão 
de que as ferramentas convencionais 
de comuni cação estavam ficando 
inefi cazes, precisavam de novas. Fe-
lizmente, a tecnologia ofereceu uma 
dezena de novas ferramentas. Eis a 
mudança que estamos vivendo. Ao  
contrário do que muitos pensam, não 
somos convergentes, por natureza; 
somos divergentes. A cada dia, as 
empresas têm mais difi culdade para 
chegar até nós. Somos mais seletivos, 
em função da limitação de tempo 
que a sociedade moderna nos impõe. 
Hoje, o consumidor tem duas moedas: 
a do dinheiro e a do tempo. A moeda 
do dinheiro – se ele tiver sorte e talen-
to, pode aumentar; mas a do tempo 
só se reduz. Diante desse quadro, as 
ferramentas clássicas de comunicação 
entraram em processo de declínio; as 
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mídias genéricas perderam importân-
cia relativa. E, fi nalmente, no Brasil 
– por uma série de razões – nunca 
tivemos empresas especializadas em 
comunicação – as nossas principais 
empresas sempre especializaram-se 
em propaganda... 

JR – Acho que o Madia acrescentou 
fatos concretos à introdução do Gra-
cioso. Por exemplo, em relação ao 
tempo, de qualquer pessoa, que se 
limitará a 24 horas por dia, e, portanto, 
é inelástico. Em relação à maturidade 
do consumidor, tenho uma dúvida: 
um grande contingente de novos 
consumidores entrou no mercado, no 
Brasil, nos últimos 10 anos. Isso não 
se refl etirá no tipo de comunicação 
que vemos, hoje? E será que esse novo 
consumidor atingiu o mesmo grau de 
maturidade dos consumidores mais 
antigos e exigentes?

RENATA – Acho que não. Mas con-
cordo com isso que o Madia falou, de 
que o Brasil nunca formou empresas 
de comunicação. Durante muito 
tempo, os anunciantes não tinham a 
preocupação de fi delizar os clientes 
porque sempre havia um grande con-
tingente entrando no mercado. Por 
exemplo, enquanto hoje – na Ingla-
terra – um cidadão comum tem 7 ou 
8 cartões de fi delidade – da cia. aérea, 
do supermercado, autolocadora –, o 
brasileiro não tem nenhum, ou meio 
cartão, em média. Eram tantos novos 
consumidores entrando, que bastava 
recebê-los... Vimos o que aconteceu 
com a telefonia: em 5 anos, pratica-
mente passou de 10% de penetração 
para 90%. E nós, como consumidores, 
não nos sentimos bem tratados. Isso 
fez com que, no Brasil tenha existido 
um grande gap em todas as ferramen-
tas de comunicação, que vai além da 

simples divulgação de um produto. 
Se por um lado há todo esse contin-
gente de novos consumidores que 
ainda são impactados por um tipo de 
comunicação, por outro há muitos 
que buscam serviços, benefícios – e 
são, potencialmente, diferentes para a 
empresa que oferece seus serviços.

ÁLVARO – Estou preocupado com 
a discussão porque estamos falando 
muito do passado. Estou mais interes-
sado em falar do futuro. Acho que a 
principal mudança é a seguinte: fala-
mos em fi delizar como se fôssemos 
o sujeito das frases e o consumidor 
o objeto; o consumidor – que não 
tem sido o sujeito – no futuro será. O 
consumidor de hoje quer gerar o con-
teúdo. O YouTube já tem 34 milhões 
de acesso por mês. Estamos falando de 
propaganda, do papel das agências, 
mas quem vai gerar o conteúdo é o 
consumidor. Ele deveria ser o sujeito 

de todas as frases quando falamos do 
futuro. E a segunda tendência é que 
o consumidor quer estar em contato 
com as coisas que ama a qualquer mo-
mento, seja a sua cerveja, a sua música 
– ele terá cada vez mais o controle. As 
empresas que estão entendendo que o 
consumidor quer o controle... Vou dar 
dois exemplos: na Baixada Fluminense 
o pessoal pegava as alças das latinhas 
de Coca-Cola e colocava nos ilhoses 
dos keds. A Coca-Cola descobriu isso 
e começou a fazer alcinha de várias 
cores. Quer dizer, quem defi niu a cor 
da alcinha da Coca-Cola foi o con-
sumidor. Hoje, na Nike, você desenha 
o seu tênis; não tem nada a ver com o 
design da Nike e, em duas semanas, 
ela entrega na sua casa. O Nokia 3 já 
teve o 4 e o próximo é o consumidor 
quem desenha. Então, como é que 
vamos lidar com um consumidor que 
quer desenhar o produto, gerar o con-
teúdo da propaganda – como vamos 

“AS FERRAMENTAS CLÁSSICAS DE 
COMUNICAÇÃO ENTRARAM EM DECLÍNIO.”
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fi delizar um cara que quer, ele, fazer 
o produto?

RENATA – Esse é o grande desafi o 
da fi delização. Para fi delizar o con-
sumidor, ele tem de acreditar que a 
empresa o entende.

ÁLVARO – Ou é ele quem te fi deliza?

GRACIOSO – Já houve época – no 
Brasil e no mundo – em que o que a 
Renata chama de fi delização funciona-
va muito mais. Lembro-me de merca-
dos onde o cliente nascia, crescia e 
morria, comprando a mesma marca; 
a mudança de uma marca para outra 
era mais difícil e demorada. Creio que 

fi delização – como a Renata a defi ne, 
e o Álvaro contrapõe – seja uma tarefa 
cada vez mais impossível.

RENATA – Para qualquer categoria, 
a escolha era muito menor. Entre as 
poucas possibilidades que existiam, 
o consumidor escolhia uma determi-
nada marca e era fi el a ela por toda 
a vida. Hoje, a escolha é grande. O 
jovem, por exemplo, que norteia as 
mudanças, quer criar conteúdo dele 
– mas tem, como avalista da sua es-
colha, o amigo. Para ele, quem mais 
entende de tênis é o amigo – que é a 
quem ele vai recorrer.  

ÁLVARO – A Renata trabalha na 
AmBev, que faz a sua segmentação 
de forma magnífi ca e está ligada em 
produzir experiências que liguem o 
consumidor à ativação de suas marcas. 
Minha “provocação” é que essas coi-
sas, que fi zemos a vida toda – em que 
o consumidor não era o sujeito da frase 
–, tudo é passado. Vamos, agora, ter de 
aprender com alguém que é sujeito. 
Ele quer fi car famoso, ser a estrela. 
Então, como podemos nos preparar 
para esse futuro que já é hoje?

EDUARDO – Concordo que o con-
sumidor quer ser agente da comuni-
cação. Nós, do segmento bancário, 
estamos vivendo uma outra dimensão 
com um novo consumidor, cada vez 
mais relevante. Uma delas é a expe  ri ên-
cia de marca que inclui tudo o que 
foi dito aqui; mas a outra vertente 
está ligada a consumo consciente. 
Para esse novo consumidor – e para 
a propaganda – daqui para frente, os 
aspectos intangíveis que compõem 
a marca passam a ser relevantes e 
diferenciadores. Quando falamos es-
sencialmente da comunicação – há 
boas agências, bons engenheiros de 

produtos, tecnologia acessível – mas 
os produtos vão se “commoditizar” 
cada vez mais. Então, o modo de ser 
da empresa, e como se passa isso ao 
consumidor, passa a ser um fator de 
diferenciação total.

JR – No segmento bancário, o serviço 
está fi cando idêntico, porque as pes-
soas realizam suas operações em suas 
casas, no computador...

EDUARDO – As duas pontas são 
importantes. Só o jeito da empresa 
não é sufi ciente, porque a experiência 
com o produto é fundamental. Então, 
a exigência do consumidor para ser 
mais participativo, interagir mais com 
a comunicação, está ligada ao vínculo 
emocional, que acho que é o grande 
ingrediente de fi delização.  

ÁLVARO – Sou contra esse termo 
“commoditização”. Acho que isso 
é falta de talento para diferenciar. 
Quando se pega uma marca, põe 
o leite dele dentro da mesma caixa 
produzida pelo mesmo fornecedor de 
embalagem, mas escreve um nome 
diferente e vende 30% mais caro... 
isso não está “commoditizado”. O 
que falta é talento para diferenciar. 
Temos um colega aqui na mesa que 
pode falar de um caso magnífico 
– combustível. É a mesma refi naria, o 
mesmo petróleo – e diferencia através 
da marca Petrobras.  

ERALDO – Acho que há dois fatores 
nos fazendo perceber que está em cur-
so uma nova comunicação – olhando 
também para a publicidade como uma 
ferramenta de comunicação. Concor-
do com o Madia, quando diz que não 
formamos agências de comunicação, 
porque sempre tivemos uma visão 
muito fragmentada da comunicação. 

“COMO PODEMOS 
NOS PREPARAR 
PARA ESSE FUTURO 
QUE JÁ É HOJE?”
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Achávamos que evento é uma coisa, 
patrocínio outra, relações públicas 
outra, etc. – e essa visão durou muitos 
anos. Esses dois fatores são: tecnologia 
e a mudança de comportamento, que 
– prefi ro dizer – não dos consumi-
dores, mas dos públicos. As mídias 
interativas fi zeram, do antigo receptor 
da mensagem publicitária, um agente 
e um multiplicador. Na internet, o mar-
keting viral, o amigo que tem um blog, 
vê um anúncio legal, baixa, envia e 
multiplica isso. Essa particularidade 
da tecnologia muda essencialmente 
o discurso da publicidade, porque 
ele deixa de ser um mero receptor de 
mensagens para ser um agente e multi-
plicador, para compartilhar isso com 
milhões de pessoas. Isso é espetacular. 
Há quantos anos buscamos audiência? 
E hoje conseguimos com um custo... O 
que será da publicidade, quando um 
“blogueiro” for capaz de multiplicar 
um vídeo – que agora chamam de PVA 
– Participatory Vídeo Ad? Acho que 
a tecnologia é um fator espetacular. 
Mas a questão do comportamento do 
público é fundamental. A publicidade 
via o público como consumidor, mas 
ele não é; é um cidadão.

JR – Acho que vou pisar no freio... 
A teoria da comunicação prevê um 
transmissor, um receptor, uma men-
sagem e uma idéia. Tradicionalmente, 
a idéia pertence ao transmissor – ele 
defi nia a proposta através da comu-
nicação. Durante muito anos, isso foi 
feito através de catálogos, imprensa, 
os longos anúncios do David Ogilvy. 
Depois, através do rádio com o som, 
um envolvimento novo – emoção. 
Veio a televisão e o comercial de 30”, 
que fez parte da nossa vida profi s-
sional. Aquele comercial de 30” 
defi nia, de certa forma, uma proposta. 
Dizia: “Olha, aqui está o produto, o 

serviço; dou-lhe tal benefício, venha 
aqui e compre”. Isso prevaleceu até 
recentemente. Vocês estão propondo 
uma subversão muito grande a esse 
esquema. Será que ela já existe de 
fato?

ÁLVARO – Havia uma teoria da 
comunicação, que todos aceitavam. 
Acho que o furo é essa teoria. Mudou 
o mundo e se quer continuar com a 
mesma teoria do emissor e do recep-
tor, quando estamos falando aqui 
exatamente o contrário... Quer dizer, 
é o antigo receptor que vai gerar o 
conteúdo.

JR – Mas ele não possui a idéia central, 
que se chama produto: alguma coisa 
que atende a uma necessidade, dá um 
benefício, em troca de um lucro que o 
fabricante daquele produto...  

ÁLVARO – Pois os produtos de empre-
sas de marcas estabelecidas, como a 
Nike, estão deixando para o consumi-
dor desenvolver o seu produto – que, 
eventualmente, pode não ter nada 
a ver com o que os designers deles 
pensaram.

JR – O consumidor exprime o seu 
desejo. Estive conversando com o 
Márcio Utsch, da Alpargatas, e ele 
pegou um tênis e foi cortando, mos-
trando que tem 65 partes diferentes. 
O consumidor não sabe fazer aquele 
tênis; quem sabe é a Alpargatas.

ÁLVARO – Estou falando de uma reali-
dade. Ele desenha, manda para a Nike 
o que quer e, em três semanas, ela 
entrega na casa dele, com o desenho 
que ele fez. Para a propaganda e para 
as equipes de marketing, o futuro será 
brilhante pelas oportunidades que 
vão aparecer. Quando falamos de 
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“novas” alguma coisa, a Souza Cruz, 
há 30 anos, já fazia: Carlton Dance, 
Free Jazz e Hollywood Rock. Isso 
não é novo. Para mim, o que é novo 
é “como vamos usar o YouTube para 
vender mais?”.

GRACIOSO – Álvaro, você fala do 
YouTube como paradigma de uma 
nova era. Talvez seja para determi-
nados segmentos do mercado. Acho 
que há muitos produtos, onde o meio 
e o local de comunicação básicos são 
hoje os hipermercados, os shopping 
centers, esses palácios maravilhosos 
do consumo que, na verdade, fazem 
marcas por si só, provando novas 
tendências, novos hábitos. Acho, 
portanto, que estamos chegando 
cada vez mais a uma realidade da 
comunicação e do marketing que é 
difícil generalizar. Hoje, por exemplo, 
na televisão, só se vêem os antigos 
comerciais criativos de marca na TV 
aberta. Outro dia, anotei, na novela 
das 8 da Globo, de 16 comerciais, 12 
ou 13 eram varejão... 

ÁLVARO – Estou tentando falar do 
futuro. A Apple lançou uma televisão 
que permite assistir aos fi lmes que 
se baixam da internet. Agora, vamos 
dizer: “Mas, isso é Estados Unidos; não 
tem nada a ver com o Brasil. Quando 
chegar aqui, vai demorar...” Mas aqui 
é a Belindia: tem Bélgica e tem Índia. 
Estamos falando de empresas que, se 
não estão melhores do que as de lá, 
estão iguais. Tenho receio de acharmos 
que a tecnologia não vai mudar tudo 
amanhã no Brasil também.

JR – Estamos falando de comunicação 
e, por isso, trouxe a questão do emis-
sor/receptor. Podem-se mudar os 
nomes, mas não se pode mudar o fato 
de que há uma pessoa aqui e outra 

lá. Há pelo menos 100 mil anos que 
essas duas criaturas não mudam. A 
tecnologia sim, mas elas não.

MADIA – Tenho uma empresa de 
consultoria há 26 anos, que foi respon-
sável pela criação de 80% das agên-
cias de sucesso desse mercado. Quase 
todas – com poucas exceções – foram 
projetos nossos. Em 86, lançamos no 
Brasil o livro MaxiMarketing, do Stan 
Rapp, onde já diziam lá o que estaria 
acontecendo hoje, que não fazia mais 
sentido – com as possibilidades que 
as empresas tinham de se relacionar 
individualmente com cada um de seus 
clientes – continuar desperdiçando 
dinheiro, fazendo veiculação em 
mídia genérica, de massa. Por coin-
cidência, naquele momento, estáva-
mos lançando no Brasil uma agência 
que acabaria defi nindo um padrão de 
prestador de serviços, que foi a W, que 
se chamava W/GGK e hoje se chama 
W/Brasil. Quando fi zemos um projeto 
há 8 anos, procuramos dar-lhe uma 
denominação que caracterizasse esse 

novo prestador de serviço – criamos 
a marca desse projeto, que é a New-
Com, que quer dizer a nova agência 
de comunicação e marketing, e, hoje, 
a maior agência do Brasil, com um em-
presário maravilhoso, que é o Roberto 
Justus, que está na Young. Começou 
como NewCom; depois NewCom 
Bates; depois a Young comprou a Bates, 
a WPP comprou a Young. O Rober to 
foi tão feliz, que acabou pegando 
anunciantes convencionais. Ainda 
dá mais dinheiro fazer comunicação 
convencional do que a nova. As em-
presas fi caram condicionadas, durante 
30, 40 anos, a remunerar regiamente 
as suas agências de propaganda, e as 
agências não conseguiram se estruturar 
para poder trabalhar com margens 
menores e outro tipo de formato. Então, 
não existe esse prestador de serviço no 
mercado. Nos anos recentes, começa-
mos a ser demandados para prestar um 
serviço que não fazíamos até então. 
O sintoma é rigorosamente o mesmo 
nas empresas que nos procuram. Eles 
chegam e dizem: “Estamos com a 
seguin te difi culdade: trabalhamos com 
a agência tal, há 20 anos, adoramos as 
pessoas, não queremos deixar de tra-
balhar com elas, mas estamos sentindo 
que o nosso problema de comuni-
cação não se restringe mais à velha 
e boa propaganda. Temos problemas 
de comunicação com o trade, proble-
mas de comunicação e motivação 
no treinamento da equipe interna, na 
posição do produto, no design – ou 
seja, em todos os pontos de contato. 
Falamos com nossos amigos, damos 
o briefi ng, eles dizem que entenderam 

“A INTELIGÊNCIA DE 
MÍDIA TEM DE ESTAR 
NO ANUNCIANTE.”
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tudo e – duas semanas depois – voltam 
com três comerciais e uma campanha 
de propaganda. Ficamos irritados, 
damos mais uma chance...” Alguns 
deles perdem a paciência e trocam 
de agência. Na Madia, desenvolve-
mos uma matriz de planejamento de 
pontos de contato. Organizamos as 
ferramentas de comunicação em três 
grandes blocos que chamamos de 
marketing direto, quando a empresa 
se relaciona diretamente com seus 
públicos; o de marketing indireto onde 
está o adverti sing que chamamos de 
propaganda, onde está o publicity 
que é pegar carona nos veículos, no 
editorial, e, mais recentemente, no 
advertorial, que vem crescendo muito, 
e merchandising que, é tudo aquilo 
que está relacionado à exposição do 
produto, onde aparece o show room, o 
evento, show etc. Então, no momento, 
existe um buraco no mercado. O que 
vocês chamam de nova propaganda, 
prefiro chamar de prestadores de 
serviços de comunicação, e não vejo 
nada surgindo no horizonte. E é pouco 
provável que esse novo prestador 
nasça na agência de propaganda, 
porque estão condicionados à veicu-
lação, à comissão, bonifi cação, essa 
cultura arraigada, que faz parte do 
DNA deles.  

RENATA – Vivi essa experiência. De-
pois de 15 anos de agência, senti que 
havia um teto, uma limitação muito 
grande no formato de trabalho. Fui 
para o anunciante, onde posso ex-
pandir horizontes, trabalhar de outras 
formas.  

JR – Eraldo, a Petrobras tem grandes 
verbas de comunicação. Como vocês 
tentam resolver isso? 

ERALDO – Esse serviço que o Madia 
descreveu não está disponível no 
mercado. E não é problema de cria-
tividade, não é problema de mídia; o 
problema reside fundamentalmente 
nesse approach da comunicação. 
Acho que nós morremos pela estraté-
gia. Não temos estratégias de comuni-
cação, e o fator crítico do sucesso está 
na estratégia.  

GRACIOSO – O dilema não é novo. 
Tanto assim que agências mundiais 
procuraram responder a esse desafi o 
criando novas empresas especializa-
das em roadshow, merchandising, in-
ternet etc., e muitos deles hoje dizem: 
“Estamos perdendo dinheiro com tudo 
isso e não estamos servindo melhor 
aos nossos clientes”. 

MADIA – Lembro-me de uma frase 
do Peter Drucker: “Para mudar, não 
adianta pegar idéias novas e colocar 
na velha moldura que você tem na 
cabeça”. 

“ELES FICAM DEBRUÇADOS 
NA INTERNET ATÉ QUATRO 
HORAS POR DIA...”
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GRACIOSO – O Eraldo disse a palavra 
mágica: integração estratégica entre 
cliente e agência. Vamos falar em 
agência, mas no futuro o nome não 
será esse. Integração estratégica entre 
cliente e um centro de pensamento 
que congrega a propaganda, o road-
show, o advertorial, ou seja lá mais o 
que for, a partir de grandes idéias, que 
terão de ser criativas, mas não mais 
as idéias de um comercial em si; o 
comercial será a ponta do iceberg de 
uma idéia muito mais abrangente que 
terá de ser defi nida por esse centro de 
pensamento estratégico.

JR – Na medida em que a televisão 
não tenha mais a importância do pas-
sado, o comercial poderá ser coisa 
secundária...

GRACIOSO – Todos reconhecem que 
esse problema exige integração cada 
vez maior. Mas os grandes clientes 
chegarão à agência para dizer: “Não 
quero mais saber de você, como 
marido e mulher. Vou-lhe entregar 
um problema, Você vai resolvê-lo e 
– daqui a seis meses – vamos discutir 
se continuamos com vocês ou não”. 
Quer dizer: é contraditório.

MADIA – Mas isso é uma das carac-
terísticas do mundo em que vivemos. 
Os ciclos se reduziram absurdamente, 
e o que acontece com as agências de 
propaganda acontece com todos os 
negócios. Os objetivos a cumprir são 
muito claros – e, se não forem cumpri-
dos... Isso vale para todo mundo; não 
é perseguição às agências; o que está 
se fazendo é trazer as agências para 
o território onde todos já estavam e 
tinham de respeitar.

JR – Será que isso signifi ca que os 
grandes anunciantes – uma AmBev, 

uma Petrobras, um Banco Itaú, em-
presas que já têm toda uma gama de 
serviços – também vão absorver a 
responsabilidade pela comunicação?

GRACIOSO – Já assimilaram. Os 
grandes clientes, pelo menos.

JR – Mas será que criarão núcleos de 
comunicação tão competentes como 
foram até hoje as grandes agências e os 
grandes grupos de comunicação?

ERALDO – As competências de idea-
lizar e executar, não.

JR – E criar?

ERALDO – Nós criamos a gerência de 
mídia, na Petrobras, porque sabemos 
que a inteligência de mídia tem de 
estar no anunciante. Ela conta com 
todo o instrumental da agência, mas 
– de forma geral – a inteligência de 
comunicação tem de ser desenvolvida 
no anunciante.

JR – Mídia tem um ingrediente tecno-
lógico, mensurável.

MADIA – É, contudo, mais grave do 
que isso – porque, quando a mídia 
está na agência convencional, é rede 
Globo, revistas da Abril; quando a 
mídia está na AmBev, é tudo – é outra 
cabeça.

RENATA – Concordo com o Eraldo 
que o modelo ideal é o anunciante 
ter profissionais que sirvam como 
interlocutores. Vim de agência e não 
defenderia o modelo de internaliza-
ção dos trabalhos que são feitos pela 
agência, porque acredito na espe-
cialização e a troca com a agência é 
saudável. Mas muitas vezes, a idéia 
do anunciante gerou uma sementinha 
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que foi regada e adubada pelo outro. 
É o foco do negócio. O importante 
para a AmBev é ter interlocutores que 
entendam os dois lados. Na minha 
experiência pessoal – trabalhando 
com a AmBev – uma parte importante 
foi agregar quase uma tradução do 
que era o modus operandi da agência 
para a necessidade da AmBev, pois 
conhecia bem o lado da agência. Mas 
não concordo que o anunciante tenha 
a responsabilidade da criação.

EDUARDO – O resultado não vai 
ser bom, porque o anunciante, ao 
pensar sob o ponto de vista criativo, 
usará uma ótica que talvez não seja 
a melhor. Mas a criação sem relevân-
cia e adequação tenderá a não ser 
efi ciente.

ÁLVARO – Acho que estamos in-
troduzindo uma distorção. Sem dúvida 
nenhuma, para anunciantes como 
vocês, vejo hoje que a fronteira com 
as agências – pela própria especiali-
zação do cliente – melhorou muito. 
O CENP – Conselho Executivo de 

Normas-Padrão – tem 4.100 agências 
credenciadas no Brasil, que atendem 
mais de 500 mil clientes que fazem 
propaganda de uma forma ou de 
outra. Eles não vão ter a sofi sticação de 
marketing a que se pode dar “ao luxo” 
um Itaú, uma AmBev, ou a Petrobras.

JR – Signifi ca que a realidade brasileira 
está mais para as pequenas e médias 
empresas?

ÁLVARO – Não. Signifi ca que há dois 
mundos, mas que será resolvido pela 
tecnologia. Ontem não havia telefone 
e, muitas cidades, que não eram ca-
beadas, receberam primeiro o celular. 
Muitas cidades que não têm livraria, 
quando chega a internet, vem a livraria. 
E várias pessoas, hoje, que não têm 
condições de ter uma boa agência ou 
uma boa equipe de marketing – pela 
tecnologia e por essas conversões 
que estão acontecendo – vão con-
seguir resolver o seu problema. Vou 
dar um chute: acho que a mudança 
do modelo de emissor/receptor de 
comunicação é que vai permitir isso. 

O que foi a internet? Pode-se acessar a 
Biblioteca de Washington do Ceará. A 
nova mudança é que você não quer só 
acessar; quer infl uir no mundo através 
da internet. Trabalhei numa agência 
gigante, com clientes gigantes, e em 
clientes gigantes que usavam agências 
gigantes. Hoje estou em uma agência 
pequena e posso garantir a vocês que 
a relação com o cliente, o trabalho 
que é feito numa agência pequena 
com um cliente pequeno, é como se 
viajássemos para outro país. A internet 
não resolveu o problema do cara que 
era rico, estudava na Harvard e ia à 
Biblioteca do Congresso; mas resolveu 
o problema do pequeno, em Vitória 
do Santo Antão, que hoje vai à Biblio-
teca do Congresso. Por isso, insisto: 
o conteúdo gerado pelo consumidor 
é que vai permitir a inserção dessas 
agências e clientes pequenos. Vocês 
estão inseridos e podem trabalhar com 
os melhores criativos do mundo. 

“OS GRANDES CLIENTES 
SOFISTICADOS GOSTAM 
DE ‘PULAR A CERCA’.”
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JR – A facilidade tecnológica da comu-
nicação fará com que muitos serviços 
possam ser prestados por pequenas 
empresas.  

ÁLVARO – Quatro mil dessas agên-
cias vão continuar sendo o cérebro, 
usando talvez mais tecnologia, no 
trabalho com seus clientes.

ERALDO – Respondendo à pergunta 
do J. Roberto, eu diria que é com-
petência do cliente desenvolver toda 
essa inteligência para poder ter uma 
boa interlocução – que será a grande 
diferen ça de um passado em que, 
simplesmente, entregávamos as coisas 
para a agência para que ela, mila-

grosamente, achasse uma solução. A 
outra questão é a que o Madia expôs. 
As agências não conseguiram ainda 
se adaptar a esse approach. Pensar 
a comunicação como uma caixa de 
ferramentas que você integra – não 
importa que seja podcast, meia pá-
gina, ou um grande evento. É essa 
visão integrada que falta hoje à maior 
parte delas.

ÁLVARO – Vocês – grandes anun ci-
antes sofi sticados, com recursos – 
querem isso, essa integração por parte 
das agências, na oferta de serviço?

GRACIOSO – Eu acho, Álvaro, que 
eles estão começando a perceber 

que é necessário; ainda não querem 
abertamente.

MADIA – Eu dei o testemunho dos 
que nos procuram. Nestes oito anos, 
formos procurados por mais de 50 
empresas, todas querendo isso.

ERALDO – Olhando a questão da 
audiência, por exemplo: o aumento 
dos custos de televisão foi inversa-
mente proporcional à audiência. 
Devia ser o contrário. Quer dizer, hoje 
se paga três vezes mais para ter duas 
vezes menos audiência. As empresas 
estão preocupadas, procurando ou-
tras ferramentas que cumpram esse 
papel.

RENATA – Apesar de a novela das 
oito continuar batendo recordes de 
audiência, antes, uma inserção gerava 
um recall espontâneo de 40, 50, 70%. 
Hoje, lê-se no Meio & Mensagem: a 
propaganda mais lembrada do mês 
tem recorde de 18%...

MADIA – Os anunciantes nunca leram 
a pesquisa do Meio & Mensagem com 
atenção. Ela tem cerca de 30 anos e o 
recall de propaganda sempre foi esse...

ERALDO – Só que os indicadores de 
resultados de propaganda mudaram. 
Não queremos mais audiência; quere-
mos atenção, envolvimento, algo mais 
do que simplesmente top of mind.

EDUARDO – Quando se avaliam os 
pacotes tradicionais de mídia, ainda 
são rentáveis para o anunciante. Não 
há tanta oferta de mídia de qualidade 
na mídia convencional. Mas não é 
mais sufi ciente.

ÁLVARO – É possível fazer uma 
agência sofi sticada para um cliente 

“DEVERÍAMOS TER, 
EM COMUNICAÇÃO 
– COMO HÁ NA ME-
DICINA –, CLÍNICOS 
GERAIS.”
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sofi sticado, oferecendo toda a gama 
de comunicações? E – se isso fosse 
possível – quem quer essa agência? 
Porque vejo que os grandes clientes 
sofi sticados gostam de “pular a cerca”, 
trair, buscar gente diferente. Eles 
ouvem que há um cara de promoção 
maravilhoso, não sei onde, e vão 
atrás dele. E a agência, que está com 
a maior parte do volume do dinheiro 
dele, fi ca lá, lutando...

MADIA – O negócio nasceu torto. 
Deveríamos ter, em comunicação 
– como há na medicina –, clínicos 
gerais. As empresas – porque eram 
incultas – no início do processo, 
caíam na mão do suposto clínico 
geral que, em tese, fazia todo o 
diagnóstico, mas o remédio era 
sempre o mesmo: comerciais e 
anúncios. As empresas amadurece-
ram e não podem suportar mais 
isso porque o mundo mudou. O 
mercado fragmentou-se e elas não 
conseguem realizar mais comu-
nicação, se insistirem em fi car só 
tocando violino o tempo todo. As 
partituras da moderna comuni-
cação podem ter a presença de 
um violino ou de um piano – que 
são a velha e boa propaganda. 
Mas as músicas modernas passam 
por muitos sons tecnológicos. 
Creio que, fi nalmente, surgirá a 
fi gura do clínico geral – a pessoa 
capaz de sentar com a Renata, 
por exemplo, e ajudá-la a pensar 
todo o problema de comunicação 
que a AmBev tem, que, eventual-
mente, poderá executar com uma 
das ferramentas, ou duas, mas 
não neces sariamente. Esse clínico 
geral vai ajudar a Renata a plane-
jar, organizar e hierarquizar todas 
essas ferramentas: propaganda, 
promoção etc.

RENATA – Madia, assim que você 
encontrar um, me avise.

MADIA  – Pode ser que surja 
uma figura, que surgiu em outros 
setores de atividades, como na 
indústria automobilística. Por 
que hoje se fazem carros tão 
depressa? Porque a indústria 
automobilística já chegou aqui 
como montadoras e – entre elas e 
os fornecedores – surgiu a figura 
do integrador. A porta, quando 
chega à Volkswagen, não chega 
desmontada como chegava; al-
guém lá fora integrou e ela chega 
pronta. Hoje, mais do que uma 
linha de montagem, uma fábrica 
de automóvel é uma linha de 
colagem, que cospe um carro a 
cada trinta segun dos. Na comu-
nicação, vai aparecer também a 
figura do integrador: clínicos ge-
rais de comunicação, talvez um 
pouco à frente do integrador. E, 
depois, os prestadores de serviços 
que insistirem em continuar es-
pecializados, haverá lugar para 
eles, mas não podem perder de 
vista que nem todas as partituras 
vão especificar a necessidade 
dos seus instrumentos.

ERALDO – Do ponto de vista do 
anunciante, o que se espera são 
soluções de comunicação inte-
gradas à comunicação. O diretor 
de atendimento da agência tem 
de entender que a comunicação 
é feita para diversos públicos 
– todos os stakeholders – e as 
mensagens, os meios e as ferra-
mentas têm de estar integradas. 
Mas também temos de entender 
que existe o lado da economici-
dade desse negócio... Mas – do 
ponto de vista do anunciante 
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– o que se quer são soluções 
integradas.

GRACIOSO – E talvez a estrutura 
atual do negócio da propaganda 
não conduza a essa integração.

ÁLVARO – Acho que devemos ter 
cuidado com essa posição. Quan-
do olhamos para Londres, Cingapura, 
Nova Iorque, o que está acontecendo? 
Há um renascimento das agências mé-
dias, que se preocupam exclusivamente 
em gerar idéias de ativação das marcas 
– que a pessoa veja uma vez na vida 
e se lembre para sempre. Falamos em 
eventos, shows etc., mas se pudéssemos 
ter uma idéia como “o primeiro sutiã” 
todo dia, resolveria grande parte do 
problema. Não podemos desprezar a 
criatividade. Qual é o modelo que gera 
essa criatividade? Agências enormes, 
tentando fazer promoção, marketing 
direto, internet, acabam perdendo a 
sua criatividade. Torna-se a grande 
burocrata, fornecedora de todos os 
serviços. Há novas agências, como a 
Strawberry & Frog, Crispin Porter. Elas 
estão em busca de grandes idéias que 

diferenciem o produto, mesmo em 
comerciais memoráveis, que se vejam 
apenas uma vez. O que é que vocês, 
grandes anunciantes, fariam com elas?

GRACIOSO – No passado, uma butique 
criava o comercial brilhante. Concordo 
com tudo o que você disse, menos 
com o fi nal. Eles continuam querendo 
grandes idéias que, entretanto, não 
precisem ter o seu canal de expressão 
na mídia tradicional.

ÁLVARO – Estou de acordo. Por isso que 
eu digo que, se eles quiserem deixar a 
mídia para as agências tradicionais, 
mas as idéias de ativação da marca 
serem feitas por uma butique criativa, 
seria, primeiro, alguma coisa aceitável; 
segundo, desejada?

JR – Uma pergunta aos três anunciantes: 
o que é hoje, para vocês, ser criativo na 
comunicação?

EDUARDO – Entendo a criatividade den-
tro de algumas premissas e, aí, entra esse 
dilema entre agência e anunciante: até 
que ponto o anunciante tolhe a idéia da 

agência. Acho que a idéia tem de ser a mais 
criativa possível, mas tem de ser consistente 
no curto, médio e longo prazos.

JR – O que é criativo? É algo que pro-
voque, assuste, seduza, surpreenda?

EDUARDO – É algo que amplie a ca-
pacidade de surpreender. Acho que para 
o anunciante adotar uma idéia criativa, 
ela tem de ter relevância e consistência 
–, e consistência vamos buscar no 
tempo. Evitamos idéias criativas que 
são fugazes, para buscar idéias que 
construam para a marca.

RENATA – Concordo e acho que as duas 
coisas caminham juntas. Se fosse pen-
sar em criatividade para a marca, diria 
que a marca tem de ser ousada na sua 
linguagem, ou seja, tem de surpreender 
na forma como ela se comunica, mas ser 
consistente na comunicação.

EDUARDO – Acredito no que a Renata 
disse e volto ao que eu disse anteriormente 
sobre o modo de ser da empresa. Então tem 
de ousar na forma, mas ser consistente no 
modo de ser da empresa.

RENATA – Até porque é essa consistência 
que vai gerar identifi cação, conexão.

ERALDO – Gosto mais do conceito 
de processo criativo do que de idéia 
criativa. Quando falamos de criatividade, 
lembramos sempre do comercial que é 
memorável. E costumo dizer aos meus 
alunos na ESPM do RJ: quem disse que 
você não é criativo no planejamento? 
Quem disse que você não é criativo 
na estratégia de mídia? Reduzimos a 
criatividade na publicidade à peça em 
si. Quando, na realidade, a estratégia é 
que tem de ser criativa. O profi ssional 
de publicidade precisa ser criativo, seja 
onde estiver.

“NÃO CONCORDO QUE 
O ANUNCIANTE TENHA A 
RESPONSABILIDADE DA CRIAÇÃO.”
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JR – Os publicitários se perguntam 
como vão emocionar alguém em pouco 
tempo. Antigamente, 30 segundos era 
pouco – hoje parece uma eternidade...

ERALDO – Os internautas, hoje, pas-
sam, em média, oito horas/mês na 
internet. Eles fi cam debruçados na 
internet até quatro horas por dia.

ÁLVARO – Temos uma grande difi cul-
dade de defi nir criatividade e acho que, 
no fi nal, criatividade, no negócio de 
publicidade, que não é arte – quer dizer, 
estamos lá para fazer com que nossos 
clientes vendam mais – é uma idéia 
que diferen cia aquela marca, fazendo 
com que venda mais do que o concor-
rente. Para mim, isso é criatividade e 
acho que é isso que buscamos todos 
os dias: uma maneira de sermos melho-
res e vendermos mais do que nossos 
concorrentes, numa economia que está 
mais difícil, com um consumidor mais 
exigente, etc.

RENATA – Os criativos de Cannes se 
queixam, com certa razão. Mas temos 
de encontrar meios para sair dessa prisão 
de 30”, 15”, 10” ou 5”. Como vamos 
seduzir esse consumidor que hoje está 
oito horas na internet, que está vinte 
horas no trânsito em São Paulo, que 
está outras vinte horas no celular, e não 
está mais só na frente da televisão? Não 
devemos nos lamentar que 30” virou 15” 
ou 5”; haverá outras formas.

MADIA – Acho que são duas coisas di-
ferentes: uma é inovação, outra criativi-
dade. Inovar é juntar coisas que já exis-
tem e fazer disso algo novo e inusitado. 
Todos os grandes sucessos dos últimos 
30 anos são inovação, sem criatividade: 
o iPod, por exemplo, não inventou 
nada, mas foi criativo na apresentação, 
na exposição, em tornar-se uma coisa 

encantadora, desejada. Não precisamos 
inventar mais; precisamos aprender a 
pegar carona no que existe, combinar 
e depois ser criativos na realização: 
trans cender. E não podemos esquecer 
que um produto, isoladamente, não 
faz uma marca – ajuda, mas marca se 
constrói pela soma dos emissores, dos 
códigos de comunicação que uma em-
presa tem. Isso é que faz com que uma 
empresa saia do lugar comum, deixe de 
ser uma commodity, e vire uma empresa 
líder. Há uma frase da Bessie Smith, uma 
cantora de blues : “Não é o que você faz;  
mas  como você faz”.  
 
EDUARDO – A idéia torna -se criativa 
e efi ciente a partir do momento em 
que gera uma cadeia de sensações no 
consumidor; pode ser um banner na 
internet, que vira um fi lme, ou fi lme 
–  que  pode não ser  tão bom mas que 
fi ca bom quando se tem a experiência 
das  marcas nas ruas. A idéia criativa é 
simples e precisa ser efi ciente.

ERALDO – Acho que a idéia prevê estar 
fundamentalmente integrada – por mais 
que este adjetivo esteja desgastado –, e  
atenda a esse novo consumidor – que não 
é o receptor antigo;  mas quer envolvi-
mento, quer interagir, criar, ele mesmo 
gerar a mídia. As agências, os anunciantes 
e a própria mídia precisam pensar esse 
roteiro em conjunto  –  porque quando se 
viabiliza o projeto de advertorial, é com 
a mídia que se constrói.
 
JR – Talvez, melhor do que integrado, 
seja  interligado – produzindo sinergia 
ou energia positiva.

GRACIOSO –  Vamos ver o que apren-
demos, depois de ouvir seis gurus. O 
Álvaro falou do que defi ne como cria-
tividade, e concordo com ele. Criativi-
dade é a arte de resolver problemas de 

uma forma nova e tão efi ciente quanto 
possível. E o problema que está surgindo 
agora, para a propaganda e para a nova 
propaganda, é que existem, no mercado, 
tantas outras formas de comunicação 
de massa mais baratas e eficientes, 
que, muitas vezes, para ser criativa 
realmente, a agência irá encontrar a 
solução fora dos cânones tradicionais 
do que chamamos de propaganda. Na 
escola, defi nimos propaganda como a 
mensagem identifi cada e assinada pelo 
patrocinador e divulgada em veículos de 
massa. Está na hora de rever essa defi ni-
ção. Propaganda  começa a ser  algo 
ligado  a advertorial, publishow, algo en-
fi m que responda a essa neces sidade de 
resolver o problema do cliente  –  que a 
propaganda não está mais conseguindo 
– da forma efi ciente e econômica que o 
cliente precisa.

MADIA – Theodore Levitt, 50 anos 
atrás, quando  escreveu sobre miopia 
em marketing, o exemplo que dava era: 
se os empresários das ferrovias tivessem 
entendido que o negócio deles não 
era trem, mas transporte, teriam sobre-
vivido.  Talvez  o mesmo aconteça aqui: 
pode ser que os novos empresários da 
comunicação não sejam os que foram 
bem-sucedidos da propaganda. 

JR – Muito bem lembrado – e ex-
tremamente adequado  como o último 
comentário. Quero agradecer a todos.  
Fiquei com a sensação de que a nova 
propaganda não precisa deixar de 
ser propaganda. A palavra propagare  
– sabemos – vem do latim, da Igreja 
Católica, era essencialmente a propa-
gação, divulgação de alguma coisa. É  
muito possível que essa nova propa-
ganda –  como vocês estão fazendo os 
leitores da Revista vislumbrar – venha 
a ser  ainda mais propaganda do que a 
velha propaganda. ESPM


