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Juntando os dois  
lados do cérebro

Diante de um céu turbulento, que piloto responsável 
e qualificado optaria pelo vôo visual tendo a seu dispor o 
ferramental da navegação por instrumentos? A analogia vem 
à mente diante da atitude de publicitários, criativos e profis-
sionais de marketing que ainda ignoram — ou desdenham 
— a contribuição cada vez mais imprescindível da tecnologia 
de informação à gestão de negócios, marcas e relações com 
o mercado. O estranhamento é compreensível. Existe coisa 
mais diferente do que a cabeça racional de um engenheiro 
de computação e a mente inquieta de um profissional de 
propaganda? Mas o diálogo entre esses dois lados do cérebro 
— improvável, para não dizer impossível até pouco tempo 
atrás — agora está se tornando imperativo. Tudo indica que 
só quem souber integrar essas competências e repertórios 
tão díspares conseguirá entregar resultados no ambiente 
desafiante do novo marketing. 

Se, durante a era de massa, a propaganda e o marketing 
evoluíram mais próximos da arte e da intuição, apoiados no 
talento do vôo visual, no ambiente radicalmente diverso da 
segmentação de mercado, mídias e audiências, elas talvez 
não sobrevivam sem o instrumental da TI. Assim como 
trouxe para as linhas de montagem, décadas atrás, a pos-
sibilidade de customização da produção em série, ele agora 
viabiliza e impõe a personalização total também na comu-
nicação. Permite conhecer a fundo cada nicho e alvo para 
que se desenhem soluções sob medida, com mídias capazes 

Conta a lenda que o genial Mário Henrique Simonsen (já 
ouvi uma versão da história com o Delfim, mas prefiro imagi-
nar o Simonsen) estava sendo entrevistado num avião a ca-
minho de Nova York e, lá pelo meio da entrevista, o jornalista 
dispara uma pergunta no mínimo curiosa: “De verdade, o que 
você pensa do capitalismo?” Ele respira fundo e responde: “O 
problema do capitalismo é imaginar que cada uma das peças 
desse avião foi escolhida por ter o menor preço”. E eles ainda 
tinham umas seis horas de vôo pela frente.

O mecanismo da concorrência, legítimo representante 
do sistema de livre mercado, é o capitalismo em forma de 
processo. Por meio dele, o cliente tem a liberdade de con-
frontar ofertas e preços diferentes e decidir o que é melhor 
para si. Um sistema democrático, transparente e no qual o 
cliente invariavelmente sai ganhando, certo?

Vejamos.
Vamos tomar como exemplo para nosso estudo o 

competitivo cenário do mercado publicitário. Em tese, 
funciona assim: um cliente convida um grupo de agências 
(normalmente três ou quatro, mas já vi 11), expõe para elas 
um briefing, tira dúvidas, dá um prazo normalmente curto 
e marca uma batelada de reuniões em que as agências, 
uma após a outra, apresentam suas propostas de solução 
para a pergunta do cliente. Após selecionar a melhor (ou 
melhores), há uma etapa final na qual se avalia a proposta 
de remuneração da agência para atender a conta.

Em outras palavras: trata-se de um concurso no qual 

de alcançar o consumidor e interagir com ele no lugar, no 
horário e, principalmente, no meio da sua preferência.  

Mas, para que isso se torne realidade, engenheiros e 
marqueteiros terão de aprender a dialogar, com real respeito 
mútuo. O que, convenhamos, não é exatamente fácil. Falo 
com a quilometragem de quem vem trabalhando — e apa-
nhando — para construir pontes entre os dois lados desde 
o surgimento da mídia digital. No que tange a isso, foi mais 
do que oportuna a iniciativa do Peppers & Rogers Group, 
que reuniu as duas tribos, no final de agosto, no Seminário 
Technomarketing. Pois, como é fato que o marketing depen-
derá, crescentemente, das soluções da turma dos sistemas, 
sempre caberá ao planejamento definir os objetivos a serem 
alcançados. Como ensinaram os percalços dos primeiros, 
e infrutíferos, investimentos em CRM, só assim se torna 
possível transformar  amontoados de dados em informações 
relevantes para o negócio — em business intelligence. Sair 
da mera comunicação com consumidores e clientes para o 
padrão mais fecundo do relacionamento. E, principalmente, 
começar a trabalhar, de fato, com base científica, análises 
estatísticas e mensuração de resultados. 

Regis MacKenna, o pai do marketing high tech, chegou a 
profetizar que a TI um dia substituiria o cérebro em muitas 
funções mercadológicas. E, na mídia online, entre outras 
áreas, os sistemas já estão aportando mais inteligência à ges-
tão — com ganhos de precisão e eficácia. Mas a tecnologia, 

vale lembrar, será sempre um meio para alcançar um fim. 
Mesmo na comunicação digital, seu domínio por excelência, 
ela não leva, sozinha, a lugar algum — se não gerar uma 
boa experiência do usuário com a marca. Na web, arqui-
tetura de navegação e usabilidade são palavras-chave que 
exigem integração entre planejamento, criação, conteúdo e 
programação desde a concepção do projeto. Pela nossa expe-
riência, estaria aí, aliás, uma das condições para resultados 
no novo ambiente. Em vez de a criação “passar” o briefing 
para a tecnologia, na velha lógica da linha de montagem, o 
caminho do sucesso passa pelo planejamento conjunto.  

Da parte dos publicitários, isso implica abandonar velhos 
estereótipos para reconhecer que o ofício dos bytes também 
embute alta carga de criatividade. Como aprendemos na rica 
troca entre diferentes equipes aqui no Grupo TV1, cientistas da 
computação sabem ser grandes criativos, especialmente quando 
desafiados. Já os engenheiros terão de incorporar um pouco 
mais de flexibilidade para entender demandas nem sempre 
explicitamente racionais — como é tão típico do humano.

Em artigo recente, Bob Liodice, presidente da ANA, 
a Association of National Advertisers norte-americana, 
sugere que o profissional do futuro terá de atuar de for-
ma realmente holística — analítico e sonhador ao mesmo 
tempo, aberto a todos os saberes e dúvidas. Como um 
“renascentista do marketing”. 
@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao

ganha quem dá a resposta certa. Ou melhor, ganha quem 
dá a resposta mais próxima daquela que, naquele momento, 
aparece na cabeça do cliente como a certa. E nisso a con-
corrência se difere muito do que pode vir a acontecer na 
relação cotidiana de um (bom) cliente e uma (boa) agência. 
No dia-a-dia, discute-se, convence-se, argumenta-se, muda-
se de opinião. Na concorrência não, é pá-pum. Um fala, o 
outro escuta. Gostei, não gostei. Dedão pra cima, dedão pra 
baixo. Binário. Unilateral.

E qual a conseqüência desse processo binário? As agên-
cias se defendem, tentando aumentar a chance de ganhar. 
Como? Jogando pra torcida. E aí está o maior problema das 
concorrências. O maior problema não é que elas são injustas 
e muitas vezes nebulosas. Afinal, a vida é injusta e muitas 
vezes nebulosa. O verdadeiro e mais grave problema é que o 
cliente sai perdendo, porque num processo de concorrência 
ele corre o sério risco de ver uma agência brilhante apresen-
tar um trabalho mediano simplesmente porque é o que ela 
acredita que ele vai aprovar. E trabalho mediano quase todo 
mundo sabe fazer. Para muitas agências, dar um show na 
concorrência é apresentar 415 layouts e 37 opções diferentes 
de campanha. Já fiz isso algumas vezes, até entender que o 
que o cara precisa é de uma visão crítica e de uma recomen-
dação, ou mesmo de um questionamento que possa disparar 
um pensamento novo, um olhar novo sobre a marca dele. 
Mas isso, dirão alguns, isso não ganha concorrência, isso é 
arriscado demais. E sabe o que mais? É mesmo.

Conclusão: concorrência é um processo no qual temos, 
muitas vezes, uma agência que ganha e um cliente que 
perde. O único cliente que com certeza absoluta não perde 
é aquele que sabe exatamente o que quer e, mesmo no pro-
cesso de concorrência, sabe inspirar e provocar as agências 
a fazer o melhor delas, a correr riscos, a surpreendê-lo. 
Como um bom cliente faz no dia-a-dia, em benefício próprio. 
Mas aí mora um paradoxo: o cliente que sabe exatamente 
o que quer não faz concorrência.

O cliente que sabe exatamente o que quer procura conhe-
cer o mercado, visita três ou quatro agências que, segundo o 
critério dele, têm a ver com os desafios da sua marca, conversa 
com os principais executivos da agência, conhece cases, ouve 
de cada agência uma proposta da estrutura que ela disponibili-
zará para ele, analisa propostas de remuneração e escolhe sua 
agência. Sem resposta mágica. Sem game show. Sem bingo. 
Escolhe como se escolhe um parceiro: por afinidade.

Se você, amigo anunciante, estiver pensando em es-
colher uma agência, vão aí dois conselhos. Um: não faça 
concorrência. Dois: se tiver de fazer concorrência, tente 
diferenciar as propostas reais de solução das que estão 
ali apenas pra agradá-lo. Essas últimas podem tornar o 
processo de concorrência caríssimo para a sua marca. Por 
mais desconto que você consiga no final.

E olha que você ainda tem muito mais do que seis horas 
de vôo pela frente.
@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao

Concorrência: você  
perde ou ganha?
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