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RESUMO
O binômio estratégia-criatividade na produção publicitária e na pes-

quisa sobre o consumidor é o foco desse estudo exploratório, que tem
como cenário empírico a metodologia da "disrupção" desenvolvida por
Jean-Marie Dru, CEO do grupo TBWA. Partindo de uma abordagem da
publicidade como um processo complexo, articulado ao consumo e ao
imaginário, nos voltamos para as práticas cotidianas de seus produtores.
No contexto da agência TBWA/Paris, observamos as rotinas de produção
e realizamos entrevistas com profissionais de atendimento, estratégia,
planejamento estratégico, pesquisa e produção de televisão, buscando
informações sobre seus métodos de trabalho, processos criativos e es-
tratégicos, dando ênfase à sua abordagem do consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: publicidade, publicitários, estratégia, criativi-
dade, disrupção.

ABSTRACT
The binomial expression strategy-creativity used in advertising pro-

duction and in consumer research is the aim of this exploratory study,
which has as empiric scenario the methodology of "disruption" developed
by Jean-Marie Dru, CEO of the TBWA group. By the use of an advertising
approach as a complex process, articulated to the consumption and to
the imaginary, we turn to the daily tasks of its producers. In the context
of TBWA/Paris we have observed the production routines as well as
conducted interviews with professionals in the áreas of account service,
strategy, strategic planning, research and television production, searching
for information abouttheir work methods, creative and strategic processes,
emphasizing their approach on the consumer.

KEYWORDS: advertising, advertisers, strategy, creativity, disruption.

A publicidade, os publicitários
e suas práticas

Explorada quase obsessivamente e a partir da maior
diversidade possível de perspectivas, a publicidade
é para nós o foco de um esforço de pesquisa gradu-

al que pode ser sintetizado nos seguintes pressupostos:
• A comunicação persuasiva, como elemento do

composto de marketing, instituição, sistema simbólico,

1 Resultados de pesquisa de campo na agência TBWA/Paris opor-
tunizada pela realização de estágio de doutorado na Université
Rene Descartes Paris V - Sorbonne e no CEAQ, sob a orientação
do professor Michel Maffesoli, entre janeiro e abril de 2007, com o
financiamento da CAPES.
* Doutora em Comunicação Social (PUCRS); mestre em Comunica-
ção e Informação (UFRGS), graduada em Publicidade e Propaganda
(UCPel) e Design Gráfico (UFPel). Professora da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPIWRS) e da Universidade Católica de
Pelotas (UCPel).
e-mail: epiedras@espm.br
2 Ver a dissertação intitulada "A articulação da publicidade com
o mundo social: a constituição do fluxo publicitário nas práticas de
produção e de recepção", realizada no PPGCOM/UFRGS (2005b).
3 Ver artigo "A articulação da publicidade com o mundo social:
a constituição do fluxo publicitário nas práticas de produção e de re-
cepção", apresentado no XIV Encontro da Compôs (2005b), acessível
em <www.compos.org.br>.
4 Ver artigo "Fluxo publicitário: uma abordagem da forma seqüencial
dos anúncios veiculados através dos diversos meios técnicos e supor-
tes da publicidade", publicado na Revista INTERCOM (2006c).
5 Ver artigo "Sonho de consumo: a publicidade na intersecção
entre o consumo material e o simbólico, pelo olhar do receptor",
apresentado no XV Encontro da Compôs (2006a). Disponível em
<www.compos.org.br>

forma cultural e discurso, apresenta uma complexa teia
de articulações com o mundo social2, as forças econô-
micas, políticas, socioculturais; instaurando relações,
mercadológicas ou não, entre produtores e consumido-
res, através de anúncios e ações que são permeados por
processos de identificação.

• Nesse contexto multidimensional, a publicidade
é um processo de comunicação que, através de seus
anúncios, mobiliza práticas3 de pessoas engajadas na
sua produção ou recepção; tais práticas são contradi-
tórias e, paradoxalmente, complementares, já que seus
objetivos são diversos: para uns de ordem estratégia;
para outros, tática.

• O vetor desse processo, os anúncios e as ações,
aparecem e são vivenciados no mundo concreto através
de uma forma particular, que, antes de ser compreendi-
da de modo fragmentado, precisa ser percebida como
um fluxo4 multimediático e intertextual de palavras e
imagens, sobre diversos anunciantes, disseminados si-
multaneamente para uma variedade de públicos na rua,
em casa, através de meios técnicos, massivos ou não, e
também através da comunicação interpessoal.

• Esse fluxo de anúncios carrega um objetivo co-
mum ligado à divulgação de produtos e serviços, tendo
como meta partilhada por anunciantes e publicitários o
consumo5; uma prática cotidiana de receptores que, ao
se depararem como as ações publicitárias, têm um novo
elemento para considerar em seus processos de decisão
de compra, desejos e identificações.
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Partindo dessas, que são algumas entre tantas pre-
missas que podemos tecer sobre a publicidade na sua
complexidade, elegemos como foco dessa exploração
os publicitários e suas práticas de produção. Diferentes
e complementares às práticas de recepção, as práticas
de produção são o lugar da construção das mensagens
publicitárias e operam segundo uma lógica particular,
institucionalizada (nas agências publicitárias), articulada
à estrutura econômica através dos anunciantes, e à cultu-
ra de massa pela veiculação de seus produtos (anúncios)
nos meios de comunicação.

Essas práticas têm um objetivo claro, que é a divul-
gação de bens e serviços e o estímulo à sua aquisição,
e nesse sentido encontram-se mais vinculadas à manu-
tenção e reprodução do modo de produção hegemônico
(capitalista) do que a sua transformação ou mudança.
Sendo de ordem institucional, as práticas de produ-
ção publicitária seguem um modo de ação estratégico
(CERTEAU, 1998, p. 99), pois têm um lugar próprio (a
agência e a empresa anunciante) desde o qual calcula
suas relações com seus alvos ou ameaças (o público ou
os concorrentes).

Considerando essas particularidades, dirigimos nosso
olhar para algo bem mais específico, dentro da rotina das
agências, a saber, a metodologia e as ações dos publici-
tários no processo de desenvolvimento do seu trabalho,
independente do setor de sua atuação (atendimento, pla-
nejamento, criação, mídia, produção, etc.), pois, apesar
da consciência das especificidades das áreas em que se
dividem as práticas nessas instituições, nosso foco são
aquelas agências que dirigem seus esforços para uma
intensa pesquisa junto ao consumidor através do binômio
estratégia-criatividade.

Pressupostos teórico-metodológicos
para uma exploração das rotinas de
produção publicitária

Em termos epistemológicos e teóricos, nossa abor-
dagem se alinha com a perspectiva compreensiva de
Maffesoli (1998b, p.45), para explorar a comunicação
publicitária em toda a sua complexidade, na ambivalên-
cia de suas partes, tentando "ver como se sustentam - de
maneira orgânica -juntas".

Nesse cenário, uma noção fundamental na pesquisa
que apresentamos é a de empatia, ou seja, a união entre
sensibilidade e racionalidade, o reconhecimento da
proximidade do pesquisador com o seu objeto, visto

6 Ver artigo "O receptor da comunicação persuasiva através do
olhar do publicitário: a emergência do qualitativo, da compreensão e
da empatia", apresentado no Congresso da ALAIC (2006b). Disponível
em < http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Piedras.PDF>

que "somos parte integrante (e interessada) daquilo
de que desejamos falar" (MAFFESOLI, 1998a, p.44).
Justificamos a pertinência dessa noção especialmente
no âmbito empírico, pois nos interessa saber o quanto
o publicitário é capaz de dosar métodos ortodoxos e
inovadores, racionais e sensíveis, na busca de informa-
ção sobre o consumidor e de uma solução estratégica e
criativa para cativá-lo.

Além disso, essa pesquisa tem como premissas re-
sultados de uma abordagem antecedente da produção
publicitária, então focada na exploração do "planejamen-
to criativo" através de estudo de caso em uma agência
brasileira (DCS/ Porto Alegre), onde tivemos como
informante um planejador6. O planejamento, entre as
demais atividades publicitárias, se destaca por, associado
ao plano de marketing, diagnosticar e situação do merca-
do, definir um posicionamento e estratégias persuasivas
para atingir as metas do anunciante, exercendo impacto
junto ao consumidor (CORRÊA, 2002; COOPER,
2006). Este último foco de interesse do planejamento
publicitário listado é o objeto de nossa atenção nesse
estudo: a abordagem do planejador (aliado ao setor de
pesquisa) em relação ao consumidor e a investigação de
seu perfil, seus valores, hábitos e atitudes, pertinentes
para desenvolver ações publicitárias que despertem sua
atenção e interesse (CORRÊA, 2002; COOPER, 2006).
Neste cenário, naquela oportunidade e naquele caso
(DCS/Porto Alegre), observamos que

o publicitário tem uma idéia de consumidor para além
do ato de comprar, trabalhando qualitativamente

- o acesso e a apresentação dos dados sobre seu
'consumidor' para seu cliente / o anunciante, num mo-
vimento de complementação da metodologia quanti-
tativa, antes onipresente. Também observamos que
o publicitário, na sua prática produtiva cotidiana, usa
essas informações para comunicar-se com o receptor
através de um viés lúdico. A agência de publicidade,
por sua vez, relatando seus cases de 'planejamento
criativo', revela que a abordagem qualitativa do recep-
tor é trabalhada estrategicamente para seduzi-lo, em
uma comunicação que busca resultados de vendas
(PIEDRAS, 2006b, p. 10).

Tais percepções empíricas sobre a abordagem do
"planejamento criativo" no contexto de uma agência
local ofereceram as condições necessárias para bus-
carmos outras experiências de rotinas produtivas que
trabalhassem com uma ênfase semelhante nas ações de
planejamento, mas em outros cenários. Foi então que se
mostrou oportuno investigar essas rotinas junto ao grupo
TBWA, reconhecido pela metodologia da "disrupção",
adotada em todas as suas ações, em favor de uma cria-
tividade estratégica.

A "disrupção" consiste num "desafio às abordagens
testadas e comprovadas" através de um "processo de
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três passos: conveção, visão e disrapção", como explica
Dru (2005, p.21-22), publicitário e criador da propos-
ta. Através de dois livros (Dismption, 1996 e Beyond
Disruption - Além da disrupcão, na edição brasileira
-, 2002), ele afirma que seu objetivo com esse método
é "reestruturar, replanejar e reconfigurar [o posiciona-
mento das empresas], pela rejeição do óbvio", não só
na comunicação, mas na visão do negócio. Apostando
nessa metodologia primeiro junto aos anunciantes, em
disruption days7, o grupo TBWA identifica as convenções
que cercam o negócio do cliente, examina as práticas
estabelecidas no seu setor e as abordagens comuns do
marketing e das agências, explora atitudes antecipadas
do consumidor (DRU, 2005, p. 24). Através desse
processo, é possível chegar à proposta de uma visão ao
mesmo tempo estratégica e criativa.

É nesses moldes que se configura o universo empírico
dessa pesquisa, especificamente naquele último aspecto
da metodologia da "disrupção": a antecipação das ati-
tudes do consumidor e as estratégias para se chegar a
essas informações. Entre as "ferramentas da disrupcão",
expostas na metodologia, há pelo menos duas específi-
cas para explorar a relação do consumidor com a marca
(além de outras mais dirigidas a teste de campanha,
impacto, resposta às ações promocionais): o "Medidor
de conversa" e o "Termômetro de relacionamento". O
primeiro é "uma forma de avaliar a reputação da marca
pela sua presença em conversas", enquanto o segundo
destina-se a "aferir a profundidade do relacionamento
com a marca" (DRU, 2005, p. 136).

Mas, além dessas ferramentas institucionalizadas,
indica o livro, o grupo TBWA reserva um espaço para
a espontaneidade de propor combinações sistemáticas
de métodos tradicionais de pesquisa, como "grupos
de foco, etnografia, estudos de hábitos e atitudes,
pesquisa de atributo, segmentação" (DRU, 2005, p.
255). O que se revela interessante para nossa pes-
quisa não se restringe a isso, mas abrange o seguinte
posicionamento do grupo em relação à abordagem
do consumidor:

(...) militos profissionais de marketing tratam seus
consumidores como cobaias a serem examinadas
e manipuladas. Nós, entretanto, vemos a maior
parte dos consumidores como seres humanos pen-

7 Os "dias de disrupcão" são workshops que duram um ou dois dias,
promovidos junto às empresas e reunindo equipes do anunciante e
da agência em torno de um objetivo comum: "avaliar convenções
que governam o status quo do mercado ou do negócio, estabelecer
uma nova visão para a marca ou organização, desenvolver idéias
disruptivas que conduzam a marca para além das convenções da
categoria". (DRU, 2005, p.107-28)
8 "es uno de los médios para acceder al conocimiento, Ias creencias,
Io rituales, Ia vida de esa sociedad o cultura, obteniendo datos en el
propio lenguaje de los sujetos"

santes. Assim, procuramos envolvê-los no nosso
desenvolvimento, usando métodos de colaboração
para tudo, da construção do enunciado do conceito
ao desenvolvimento criativo de propaganda (DRU,
2005, p.255).

Essa perspectiva tem como meta, é claro, uma maior
eficácia das ações de comunicação, e o consumidor,
em vez de alvo inerte, está nesse jogo para "inspirar"
as estratégias.

A partir desse cenário, podemos apresentar nosso
estudo de caso, a agência TBWA/Paris (162/164, rue de
Billancourt), do grupo TBWA\FRANCE (29 empresas
atuando em diferentes áreas), que define como seu do-
mínio de especialização "a consultoria em estratégia de
comunicação publicitária" e tem como filosofia "criar
idéias que dão aos nossos clientes e às suas marcas a
maior parte do futuro", através de idéias inspiradas pela
"disrupcão" (TBWA, 2007).

Seus principais clientes naquele momento (fevereiro-
abril de 2007) eram "The Absolut Company, Accor,
Ademe, Adidas, Aides, Amnesty International, Amora,
Apple, Axa International, Beiersdorf, BNP Paribas,
Cetelem, CEPP Porto Cruz, Danone Institutionnel,
Française des Jeux, France Telecom, Haagen Dazs,
Hansaplast, Harry's, Henkel, H.Stern, Johnson K2R,
La Poste, La Redoute, Lenôtre, Mapa Spontex, Mas-
terfoods, Mc Donald's, McCain, Michelin, Nissan,
SNCF, Sony PlayStation, ST Dupont, SVF, Système
U" (TBWA, 2007).

Os prêmios recentemente obtidos na ocasião eram,
entre outros, a "Agency of the Year", no Festival Inter-
nacional de Cannes, pela quarta vez consecutiva no ano
de 2006, com dois "Leões de ouro", quatro "Leões de
prata" e quatro "Leões de bronze" (TBWA, 2007).

Nesse contexto, a abordagem da pesquisa em ques-
tão é qualitativa e de tipo exploratório, adotando como
técnica de coleta de dados a entrevista em profundidade,
complementada pela análise documental. Isso se justifica
pelo fato de que buscávamos "pensar situações com-
plexas, não-quantificáveis" (GODOY, 1995). A opção
por uma perspectiva exploratória se baseou no fato
de que, naquele momento, procurávamos aumentar a
familiaridade com o tema da visão do consumidor pelo
publicitário, para construir hipóteses e instrumentos para
pesquisa subseqüente (SAMARA, 2007). Além disso, a
entrevista foi adotada porque, segundo Gómez (1996,
p. 168), "é um dos meios para acessar ao conhecimento,
as crenças, os rituais, a vida dessa sociedade ou cultutra,
obtendo dados na própria linguagem dos sujeitos"8. O
instrumento, reproduzido a seguir, segue um roteiro
dividido em dois momentos: primeiro, informações
pessoais e contextuais; depois, informações sobre o
tema da pesquisa.
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Pesquisa Exploratória "Rotinas de produção publicitária".
Roteiro para entrevista com publicitários TBWA/Paris

A. Informação pessoal e contextual:
1. Qual é sua formação profissional?
2. Como você construiu sua experiência no mercado publici-
tário?
3. Há quanto tempo você trabalha nessa área?
4. Há quanto tempo você trabalha na TBWA/Paris?

B. Informação sobre o tema da pesquisa:
1. O que é o consumidor para o publicitário? Como um publici-
tário que trabalha especificamente nessa área (dependendo do
informante) vê o receptor da comunicação?
2. O que o publicitário faz para conhecer o consumidor? Como
chega a essas informações?
3. Como um publicitário que trabalha especificamente nessa
área (dependendo do informante) utiliza essas informações para
desenvolver seu trabalho?
4. Você pode comentar a filosofia da disrupção em relação à
abordagem do consumidor ?

Complementarmente, a análise documental, que teve
como base um livro (Além da disrupção) e uma agenda
(Agenda 2007), eleitos por serem adotados como mate-
rial de consulta pelos publictários entrevistados, fornece
subsídios para comparar o que esses profissionais nos
informam pelo seu discurso com as idéias já institucio-
nalizadas pelo grupo TB WA e a agência de Paris.

Os informantes, cinco publicitários de diferentes
áreas além do planejamento, que atuam na TBWA/
Paris, foram eleitos segundo critérios qualitativos de
seleção de amostra (GÓMEZ, 1996, p. 135-148) e são
os seguintes:

• Guillaume de Carrayon, departamento de atendi-
mento.

• Sébastien Jauffret, departamento de estratégia.
• Corinne Malsert, departamento de planejamento

estratégico.
• Annie Zaoni, departamento de pesquisa.
• Christian Delhaye, departamento de produção de TV.
É através desse caminho, e partindo daqueles pressu-

postos que exploramos as rotinas de produção publicitá-
ria, especificamente na abordagem que o planejamento
faz do consumidor, no cenário da TBWA/Paris.

A "disrupção" como metodologia e
prática na TBWA/Paris

Nessa experiência de acompanhamento de rotinas
de produção de publicitários na agência TBWA/Paris
entre fevereiro e abril de 2007, observamos a adoção da
"disrupção" como metodologia e prática.

Considerando a proposta desse texto, em vez de
descreve"r todas as informações a que chegamos, prefe-
rimos apresentar uma análise dos dados em categorias

temáticas, destacando aquelas questões que são o foco
de nossa pesquisa e que mostram peculiaridades daquele
contexto e do caso em estudo.

Inicialmente, cabe destacar alguns aspectos peculiares
da estrutura da agência e de seu contexto. Esta agência
de publicidade em Paris encontra-se geograficamente
próxima a outras empresas do grupo TBWA, especia-
lizadas em outras atividades de comunicação, design,
marketing e promoção, o que resulta num contingente
de funcionários que ultrapassa 500 pessoas.

Entre os profissionais que atuam na agência, sur-
preende o fato de que encontram-se ali pessoas com
diversas formações além de publicidade e marketing,
especialmente ciências políticas, talvez pela capaci-
tação estratégica. Esses profissionais construíram sua
experiência de mercado em agências, mas também
atuando no setor de marketing de empresas. Em geral,
entre os informantes consultados, os profissionais atuam
na agência há um período de um a cinco anos, com a
exceção da responsável pelo setor de pesquisa, que está
há 23 anos na agência.

Em relação à abordagem do consumidor, foco te-
mático da pesquisa, observamos que, especialmente
nos setores de atendimento e estratégia, os publicitários
trabalham a partir de informações sobre o consumidor
disponibilizadas por outros setores da agência. Há, nessa
agência, um departamento de documentação que é res-
ponsável por produzir, diariamente, um clipping com to-
das as informações (publicadas na mídia em geral, além
de blogs e outras fontes informais) sobre seus clientes/
anunciantes, seus concorrentes, seus consumidores;
oferecendo um abrangente banco de dados que serve
como repertório para a definição das estratégias por todos
os setores da agência. Usualmente, também são fontes
de informações os resultados de estudos quantitativos
e qualitativos realizados por institutos de pesquisa de
mercado, segundo o interesse do anunciante.

O profissional do setor de produção em televisão,
por sua vez, descreveu como ele utiliza as informações
sobre o consumidor oferecidas pelos outros setores da
agência para identificar o perfil do receptor de suas men-
sagens. É a partir disso que ele e sua equipe trabalham
para construir um audiovisual que tenha adequação ao
cotidiano do consumidor - em termos de decoração, de
atores, de música etc. -, permitindo a sua identificação.
Além disso, esse profissional destacou que o objetivo
da publicidade é ser vista pelo consumidor, e para isso
ela deve ser diferente, mas, paradoxalmente, próxima
do cotidiano do público.

O contato com a profissional do setor de pesquisa
constitui-se particularmente interessante, já que ela
se ocupava completamente da questão do consumidor,
através de testes de anúncios, prévios e posteriores à



difusão. Nos pré-testes são mais utilizados métodos
qualitativos, como grupos de discussão, entrevistas
e exercícios projetivos, especialmente para compre-
ender aspectos simbólicos das marcas e anúncios
segundo a percpeção do consumidor. Mas há ainda
a abordagem quantitativa do pré-teste, segundo um
modelo estatístico, para medir o impacto dos anúncios.
O pós-teste, por sua vez, não é tão usual e geralmente
é quantitativo, já que seu objetivo é medir a eficiência
de uma campanha.

No setor de pesquisa, outra prática comum, como
há de se prever, é a encomenda e/ou aquisição de dados
e encomenda de pesquisa de institutos de pesquisa de
mercado, especialmente quando o cliente/anunciante
busca explorar uma categoria de produtos ou um perfil
de público.

Os profissionais dos setores de estratégia e plane-
jamento estratégico, quando entrevistados, mostraram
que percebem o consumidor como um parceiro, alguém
a quem devem conhecer e respeitar, para então produzir
ações de comunicação que compartilhem com eles uma
visão de mundo, mostrando-lhes o que querem ver, o
que desejam ter.

Além disso, acompanhamos uma reunião (por te-
leconferência) da equipe da agência com um cliente / .
anunciante. Nessa oportunidade, observamos a nego-
ciação entre ambos para a definição de anúncios criados
para apresentar o novo posicionamento dessa empresa
do setor de bebidas alcoólicas, no contexto de restrições
da legislação francesa em relação á publicidade desta
categoria, o que apontou pistas de algumas direções
que também terão de ser tomadas em nosso contexto,
caso a regulamentação da atividade publicitária se torne
mais rigorosa.

Sobre a questão da "disrupção", foi interessante
observar que todos os publicitários partilham um dis-
curso comum sobre a proposta da metodologia: quebrar
convenções até o limite que ainda permita algumas
identificações e a aceitação do consumidor. A idéia
dos profissionais com quem tivemos contato é propor
novidades e tendências nos anúncios para surpreender,
mas respeitando os valores mais arraigados presentes no
cotidiano do consumidor.

Considerações finais

Retomando alguns pontos relevantes da exploração
empírica que fizemos junto à TBWA/Paris, é possível
perceber como a abordagem do consumidor pelos pu-
blicitários é compreensiva e empática, a fim de construir
ações com as quais o público se identifique e pelas quais
seja impactado positivamente.

Inúmeros indícios revelam a tendência desses publi-

citários para reconhecer a complexidade dos processos
de comunicação persuasiva que comentamos no início
desse texto, respeitando os interesses divergentes que
guiam as práticas de produtores e consumidores e ten-
tando orquestrar essas contradições pela conjunção de
criatividade e estratégia.

Nesse grupo específico (TBWA), guiado pela metodo-
logia da "disrupção", o caminho adotado para equilibrar
essas forças se baseia em um ciclo que começa com a
busca de informações junto ao consumidor, para depois
lhe ofertar novas informações, tendo as idéias inovadoras
como meta e vetor de comunicação. Afinal, o modelo
de agência embasado na "disrupção" se identifica como
uma "fábrica de idéias", transformando "conhecimento
em insights" (DRU, 2002, p. 101, p. 254). Isso ficou
visível nas narrativas dos publicitários entrevistados,
que sempre colocaram as idéias como elemento central
de suas ações, e os dados sobre o público como fator
decisivo para chegar a essas idéias.

É na criação de conexões que se foca esse planeja-
mento feito por publicitários que são "todos planejado-
res", independente do setor, pois todos devem trabalhar
para criar as conexões de reputação, de relacionamento
e de identidade que permitem "injetar o quem, onde e
quando corretos na grande idéia" da marca, indica Dru
(2002, p. 265).

Como vimos, nesse processo motivado pela busca de
uma estratégia criativa e de uma criatividade estratégica,
o consumidor tem um papel essencial, como fonte de
informação, não apenas como alvo. Metodologicamente,
o público é tomado como aliado, como alguém ativo e
pensante, para testar abordagens e se posicionar a respei-
to delas. A busca constante de dados sobre o consumidor,
seja por fontes secundárias usadas para o clipping, pela
pesquisa interna de pré-teste e pós-teste, seja por estudos
encomendados, também constitui uma evidência dessa
visão. Outro indício remete à metodologia de identificar
as convenções relativas a uma marca e depois quebrá-las
na medida da aceitação do consumidor. Nem rei nem
escravo das estratégias persuasivas, o consumidor é mais
um elemento do jogo, cujo papel não pode ser sub ou
sobre valorizado, pois "marcas líderes são informadas
pelo consumidor, mas conduzidas pela idéia". (DRU,
2002, p. 63).

Entre outros aspectos, o que fica como reflexão a
partir desse caso focado na metodologia da "disrupção"
reitera algumas considerações a respeito do "planeja-
mento criativo", explorado em outro momento: de mãos
dadas ao consumidor, os publicitários tratam de cumprir
sua função, divulgando marcas a promovendo vendas,
em um processo que exige inovação, estratégia e cria-
tividade para ser efetivado. Além disso, é gratificante
observar concretamente em tais iniciativas aquilo que
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é reiterado ano após ano por livros e artigos inobser-
vados e impraticados na maioria dos casos, por rotinas
e profissionais que, envoltos no medo e presos a uma

falsa segurança, trabalham na ilusão de perpetuar sem
questionar as convenções de seus clientes, falando para
um público que já não os ouve.
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