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Os serviços especializados de comunicação e marketing estão em sua melhor fase/Cannes 
anunciou a queda definitiva do muro que separava os universos above e below the line e 
nunca as disciplinas especializadas foram tão valorizadas e respeitadas como hoje. 
 
Não falamos mais em tendência de unificação de mídias. Elas estão unificadas e não há como 
questionar o que o consumidor legitimou. O foco da nossa atenção está sim na integração de 
estratégias e no "crescimento sustentável" do nosso negócio. 
 
Apesar do desgaste do termo, a busca pela melhor solução de integração não deve sair de 
pauta. Continuamos debruçados sobre o tema, desenvolvendo ferramentas, criando 
metodologias e estudando cases e players que aparentemente encontraram boas saídas para 
essa equação. Integração demanda um distanciamento e desapego que nossa indústria ainda 
não tem. Enquanto o foco estiver na autoria da big idea não teremos uma boa solução. 
Estamos tentando resolver isso através da valorização do processo e da relevância do 
conteúdo e tudo indica que o caminho é por aí. 
 
Do ponto de vista de negócio, o amadurecimento foi um processo longo com um desfecho 
repentino. As empresas de serviços especializados tiveram que se reinventar com a mesma 
velocidade que novas tecnologias transformaram o consumo e a produção de informação. De 
agências de produção víramos agências de branding. 
 
Este novo começo de era pede relações duradouras entre agência e cliente. E traz um cliente 
mais informado, mais atento e visionário. Um "anunciante" mais maestro e menos 
operacional. Profissional que aplica com eficácia os recursos de que se dispõe e sabe o que 
pode esperar de suas agências. O cliente do no line não negocia/compra folheto, som, 
promotora, faixa de gôndola, mas sim uma consultoria de negócio com visão especializada. 
 
O modelo antigo, job a job, com foco total em execução e baixo investimento em inteligência, 
estratégia e criação não sobreviverá no universo sem barreiras da nova comunicação. Para 
ter destaque e atender um mercado com tantas expectativas precisaremos, em alta 
velocidade, fazer uma revisão na estratégia de nossos negócios e buscar alianças estratégicas 
com especialistas de outras áreas de comunicação e marketing. É com esse espírito de 
reforma e aliança que vamos garantir o desenvolvimento sustentável e abraçar o futuro. 
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