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O que esperamos da criação de campanhas pu-
blicitárias? É que alguém nos tire para dançar, ou 
seja, que o consumidor nos veja como “partners” 
potenciais.

Nesse desafi o, o ponto inicial é chamarmos a 
atenção para que ele nos veja no salão, o que re-
presenta o grau de interesse despertado para que 
nos distingua no mercado. As boas publicidades 
são aquelas que têm a capacidade de motivá-lo e 
fornecer a resposta para o “por que vou comprar 
o produto X ou utilizar o serviço Y?” Portanto, a 
idéia central precisa ser simples, clara e que se 
entende de primeira, já que as pessoas tendem 
a rejeitar o que não conseguem compreender. E, 
para isso, o ponto crítico de sucesso é conhecer 
muito bem o público desejado e saber quando e 
como ele decide.

Esse conhecimento é obtido por meio do acom-
panhamento constante do mercado publicitário, da 
realização do tracking de comunicação, que envol-
ve pesquisas de recall e estudos de imagem. Essa 
monitoração deve ser realizada de forma periódica 
e sistemática, tendo sempre em foco que o perfi l 
do público a ser pesquisado seja o que desejamos 
atingir, as regiões onde a propaganda foi veiculada, 

a participação no mercado da empresa/marca em 
questão e da sua concorrência, uma amostra repre-
sentativa e, o mais importante, avaliar os atributos 
que a campanha agrega à imagem da empresa e a 
forma como ela é traduzida pelo consumidor fi nal.

A partir do entendimento de como atingimos a 
mente do nosso público-alvo traçamos o caminho 
para conseguir que ele se movimente em nossa di-
reção. Antes de mais nada, precisamos apresentar 
uma campanha publicitária impactante, efi caz, que 
atinja os objetivos de venda, por meio de uma argu-
mentação bem fundamentada, trazendo benefícios 
relevantes e alcançáveis pelo consumidor. 

Quantas vezes passamos pela difi culdade de 
encontrar uma linha criativa que seja como um 
“pas de deux”, harmônica e sincronizada com os 
objetivos estratégicos?

É fundamental que haja continuidade na comu-
nicação e que as ações estejam conectadas com as 
demais campanhas da empresa, como também é 
essencial que a campanha seja memorável e lembra-
da de forma espontânea pelo público consumidor. 
Dessa forma, precisa de freqüência na mídia, pois 
demanda tempo para ser percebida, assimilada e 
compreendida, de maneira que atinja o top of mind 

e se mantenha na mente das pessoas. É o desafi o de 
manter o ritmo, minimizando os efeitos do tempo 
que decorre entre o impacto da exposição à pro-
paganda com relação ao tempo em que ocorrerá a 
oportunidade de aquisição do produto que o sedu-
ziu e permaneça como consumidor.

A comunicação precisa também estar com uma 
mensagem adequada aos veículos e seus formatos 
próprios, para que aproveite todas as possibilidades 
viáveis de veiculação, adequando a linha criativa 
para suas formas e características, sem perder a 
força e a idéia central, mantendo a essência da 
informação a ser transmitida. 

Portanto, a boa publicidade é aquela que inova, 
diferencia-se e se destaca da concorrência. Sur-
preende com a arte de envolver e convencer os 
consumidores a adquirirem determinado produto 
ou utilizarem algum serviço. É a que vai além, via-
bilizando a venda hoje e construindo o amanhã, por 
meio da formação da marca e de sua consolidação, 
sendo coreografada como uma dança, em que cada 
passo indica a seqüência do próximo, e mantendo 
a atratividade para que o desejo de consumir per-
maneça latente.
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A indústria de mídia como setor de serviços é inten-
siva em recursos humanos. A nos distinguir de outros 
setores de serviços está a característica de crescente 
relevância estratégica que assume o capital humano. 
O que surpreende, de forma geral, é a pouca atenção 
que dedicamos a esta questão na gestão estratégica 
de nossas empresas.

O desenvolvimento tecnológico, particularmente 
da eletrônica digital, vem gerando impacto diverso no 
setor de mídia. Em geral a evolução da tecnologia di-
gital, especialmente o processamento da informação, 
tem levado outros setores de serviços a expressivos 
ganhos de produtividade. Esses ganhos originam-se, 
em maior ou menor escala, do aumento do capital 
fi nanceiro investido, aumentando a relação capital/
trabalho das empresas. Na mídia, de forma geral, 
ocorre o fenômeno inverso: a redução dos custos da 
tecnologia faz com que a relação capital/trabalho se 
reduza a favor dos recursos humanos. Nestes tempos 
de baixo custo de uma câmera digital vemos explodir 
o fenômeno do YouTube e seu conseqüente marketing 
viral. Com um micro, scanner e impressora razoavel-
mente baratos é possível produzir sites realmente 
alternativos a revistas e jornais, se não estes mesmos. 
A cada dia mais se reduz a barreira de capital para que 
um empreendedor talentoso se estabeleça no setor de 
mídia, especialmente na produção de conteúdo, ou 
busque um ambiente de trabalho “mais aderente aos 
tempos”, como a Google tenta oferecer. Essa realidade 
está na base da crescente relevância estratégica do 
fator gente nas empresas de mídia.

A bonança econômica mundial desta década e a 
aceleração da globalização têm trazido a questão da 
batalha por talentos à mesa da alta administração de 
todas as grandes empresas do mundo. A grande res-
trição ao crescimento das empresas e dos países hoje 
em dia é a disponibilidade de recursos em quantidade 
e especialmente em qualidade sufi cientes a atender 
uma economia crescente. 

Um pequeno parêntese ao qual não resisto: no tal 
PAC do “novo” governo, onde está expressa ou ao 
menos reconhecida essa questão? Será que já não 
estamos com um apagão de talentos além do risco 
futuro de um apagão elétrico? 

Mas esses são temas para outro dia e a questão 
dos talentos nas empresas de mídia é bastante mais 
complexa e sensível. O desafi o é que quando se fala 
em talentos na mídia estamos falando em talentos 
artísticos e/ou criativos, além de talentos gerencias. 
De fato estamos falando de um contínuo artístico/
criativo e até administrativo. Os estudiosos de Re-
cursos Humanos têm endereçado essa questão com 
a famosa carreira em Y, isto é: uma hora na carreira 
os caminhos se separam. Isso se aplica bem a téc-
nicos, engenheiros ou administradores, indistintos 
no começo da carreira e que em certo momento da 
vida profi ssional decidem se continuam técnicos ou 
se transformam em gestores. No caso dos talentos 
artísticos se produz uma carreira em Y invertido que 
complica a situação. Assim, “artistas” em começo de 
carreira começam totalmente dissociados dos admi-
nistradores, mas ao longo do seu desenvolvimento 

fi cam sujeitos a um imperativo de se transformar em 
gestores. Esse imperativo advém da característica 
individualista da atividade criadora, que ao longo do 
processo precisa se transmutar em esforço empre-
endedor necessariamente colaborativo. Por outro 
lado, é bastante diverso o desafi o do administrador 
em começo de carreira, que difi cilmente ao longo 
de sua vida profi ssional vai se transformar em um 
profi ssional “artístico”, mas ao mesmo tempo precisa 
imergir no mundo criativo para dele efetivamente 
fazer parte e poder gerenciá-lo. Nenhum dos dois 
movimentos é fácil, eles requerem uma atenção 
especial nas etapas clássicas da gestão de talentos 
— atrair/desenvolver/reter.

Tudo tem a ver com o ambiente empresarial que 
criamos e os valores que praticamos. Permito-me 
focar o que é distintivo para nossa indústria. Inde-
pendência para criar. Espaço para aprender com os 
próprios erros. Tempo para entender o processo de 
transformação. Condições de aprimoramento intelec-
tual/profi ssional contínuo. Reconhecimento baseado 
em critérios transparentes e objetivos — meritocra-
cia com disposição de rever o modelo de negócio. 
Compromisso inegociável com o desenvolvimento e 
sucesso individual. Apoio e mentoria permanente. 

Li recentemente: “Um estranho ramo de negócios, 
pensava. Esses homens são executivos, mas são mais 
temperamentais que os executivos comuns. E estão 
envolvidos com arte, mas por outro lado se parecem 
por demais com executivos para serem artistas”.

@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao

Maurizio Mauro
m.mauro@ttlm.com.br

Gestão estratégica

GENTE: O VERDADEIRO RECURSO 
ESTRATÉGICO DE NOSSA INDÚSTRIA!

SE NINGUÉM TIRA PARA DANÇAR...

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1244, p. 6-7, 7 fev. 2007.




