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A forma como o consumidor relaciona-se com marcas tem mudado, e muito. Em época de novas 
mídias como o YouTube e do controle, cada vez maior, do conteúdo pela audiência, publicitários 
de todo o mundo têm saído da "zona de conforto".   
 
"Até então, havia um contrato simples entre audiência, agência e marca. O consumidor aceitava a 
publicidade para ter acesso a seu programa de TV favorito. Esse contrato tem sido desafiado. O 
consumidor espera pelo conteúdo, mas não quer pagar por ele. E não vê nenhum problema em 
não pagar, a exemplo do que ocorre na indústria fonográfica", afirma Craig Davis, diretor mundial 
de criação da agência JWT , do grupo WPP.   
 
O executivo esteve, durante a semana passada, no escritório da empresa em São Paulo para 
discutir o novo cenário da publicidade mundial. O evento, que ocorre quatro vezes ao ano, contou 
com a presença de outros 18 executivos da área de criação da JWT de várias cidades, como 
Montevidéu, Buenos Aires, Nova York, Xangai e Bancoc. No Brasil, a JWT tem a conta de 
empresas como Coca-Cola, Ford e Warner Bros.   
 
Desde 2004 no cargo, Davis fala pausadamente e sem elevar a voz. O ritmo frenético do mundo 
publicitário parece ficar do lado de fora da sala. "Os clientes e as agências estão sendo distraídos 
e seduzidos por tudo o que é novo, como se tudo que é novo fosse melhor do que o que é velho", 
diz. "Minha preocupação é que as pessoas estejam intoxicadas com o novo e o brilhante." 
Simplificar idéias e ajudar o consumidor a "navegar nessa complexidade", para Davis, é um dos 
principais papéis do publicitário nesse cenário. "A habilidade de pensar estrategicamente e 
transformar problemas complexos em fórmulas simples e vendáveis é algo tão importante no 
mundo físico quanto no mundo digital."   
 
Para ele, a tecnologia tem impulsionado a interatividade entre marca e consumidor. Mas tem 
oferecido também algo que os anunciantes anseiam há tempos e que se tornou mais urgente com 
a crise imobiliária americana: uma forma de mensurar o retorno sobre o investimento publicitário. 
"É completamente justo. Nós temos a responsabilidade de saber quais as formas mais eficientes 
da comunicação para entregar resultados aos nossos clientes." Davis diz que a resposta à crise 
dos EUA não deve ser dada com campanhas conservadoras. "Nós precisamos nos manter 
confiantes e criativos."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 abr. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


