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Se o assunto for tendência na comunicação mundial em
2006/2007, todo mundo está careca de saber que a grande
onda do momento é o conteúdo participativo ou comparti-
lhado.

Centenas de milhares de campanhas ao redor do mundo
têm apelado para esta tendência ou produzido peças que
parecem ser criadas e filmadas por consumidores da mar-
ca, e não por profissionais de propaganda, de comunicação.
O Publicitário do Ano é o consumidor, a pessoa do ano da
Revista Time é o consumidor, este que, antes, era um ser
passivo a espera do próximo comercial de TV de sua cerveja
favorita e que, agora, é extremamente ativo na comunicação
de marcas, produtos e serviços.

Tudo começou como uma brincadeira chamada YouTu-
be e explodiu como tendência mundial em todas as mí-
dias. É a gestão de marca sem controle, que envolve
mais riscos, mas que tem trazido muitos acertos para
várias marcas. As grandes idéias às vezes são assim.
Ao mesmo tempo, nunca se viu tantos testemunhais espa-
lhados por campanhas de todos os segmentos no País. A
gente liga a TV, abre uma revista, vai a eventos ou acompa-
nhamos os eventos em suas coberturas nos jornais e na TV,
ou na internet, vemos uma enxurrada nunca antes vista de
campanhas de comunicação apelando para as celebridades.
Cachês milionários (ou mais ou menos) para que pessoas
famosas (ou mais ou menos) emprestem seu nome, prestígio,
imagem ou seja lá o que for, para vender marcas, produtos
e serviços.

Será que realmente é o consumidor que está mandando,
estamos inovando com novos formatos criativos, arriscando
com novas idéias e estratégia, deixando as marcas soltas
e livres no espaço virtual da internet, nos canais de TV e
eventos ou estamos apenas brincando um pouco disso para
parecermos modernos mas, na hora do vamos ver, correndo
para o seguro caminho do "vamos colocar a Gisele Bündchen
na parada que é tiro certo?".

Fiquei pensando nisso ao ver as revistas de Carnaval
desse ano. Não estava na hora de mostrar o Carnaval de
rua, o consumidor inovando na semana de momo, levar aos
camarotes da Sapucaí esta nova celebridade que é ç cida-
dão comum criativo, consumidor apaixonado pela marca,
participativo da construção de suas marcas prediletas?
Não, continuamos a convidar e fotografar apenas aquelas
mesmas pessoas que estavam na revista da semana passada
(talvez com alguns casais trocados) e no camarote do ano
passado (com muitos casais trocados certamente) e pronto,
está feita a cobertura do Carnaval, graças aos camarotes do ,
Rio, Salvador e São Paulo.

E está feita a campanha, o anúncio, a entrevista, promoção.
A estratégia de 360° está completa. É a atriz famosa no co-
mercial. no site nos cartazes e nos eventos, além da coletiva.

A invasão de celebridades continua na propaganda depois do Carnaval e no ano inteiro >*^- -1- - - -- - ~" , **. ̂ * --W*-» -f* ií'JI :

Carnaval e no ano inteiro.
É bom dizer que, muitas vezes, um testemunhai é muito

pertinente ou faz parte de uma idéia inovadora, engraçada,

legal. Algumas campanhas já tradicionais mostram isso (no
momento me vem à cabeça Havaianas, só pra citar .uma);
mas na sua maioria são testemunhais chatos, enfadonhos
até. É tanto comercial com atrizes, atores, cantoras e?
modelos, que não tem gente famosa suficiente pra todo
mundo e as mesmas caras ficam se revezando na telinha.
Quer dizer, estamos sendo bem criativos e modernos por um
lado, e estimulando estes mesmos atributos de nossos con-
sumidores (no Carnaval, Skol foi um alívio na TV).

Ao mesmo tempo, estamos, mais do que nunca, entregando
a ele uma formula de comunicação manjada e velha, não só
na propaganda, mas em todas as ferramentas da comunica-
ção.
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