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Quando se fala de planos estratégicos e objetivos de longo prazo, muitos publicitários 
simplesmente mudam de assunto/A propaganda é uma atividade até certo ponto imediatista. 
Lembro-me bem do comentário feito por um famoso profissional, quando lhe perguntaram o 
que esperava do futuro da propaganda. Sua resposta foi curta e grossa: "Não me preocupo 
com o futuro. O que vier a gente traça". 
 
Na verdade a cultura do planejamento estratégico para uso próprio jamais fincou raízes no 
universo das agências e a razão é a extrema dependência de nossa atividade, em relação ao 
humor dos clientes. A primeira ameaça de temporal, o cliente abre o guarda-chuva e fecha os 
cordões da bolsa. No entanto, é errado supor que um plano estratégico deva levar em conta 
somente os clientes atuais da agência. O verdadeiro sentido do plano é traçar um cenário do 
futuro, identificar oportunidades ou ameaças e posicionar a agência para fazer face a elas, 
desenvolvendo novas competências, Cada vez mais, no mercado saturado em que vivemos, 
as oportunidades estarão fora do foco atual da agência e exigirão inovações e mudanças, se 
quisermos aproveitá-las. Afinal, não é exatamente isto que fazem nossos clientes? 
 
Há um agravante que torna ainda mais importante o planejamento estratégico para a 
agência. O Brasil está atravessando uma fase de mudanças econômicas e sociais que criarão 
novas oportunidades, mas provocarão também muitas ameaças à perenidade dos negócios. 
Basta ler os jornais para se perceber que o futuro já chegou, embora muitos não se tenham 
dado conta disso. Na mineração, no agronegócio, na indústria automobilística ou no varejo 
digital, nos novos campos de petróleo ou no mundo do turismo e recreação, em toda a parte 
estão surgindo notícias surpreendentes. Se não houver nenhum imprevisto, o Brasil será um 
País completamente diferente, dentro de apenas dez anos. Só um planejamento cuidadoso e 
uma definição audaciosa de novos objetivos permitirão, que as agências acompanhem essa 
revolução e não sejam superadas por concorrentes estrangeiros mais bem preparados. 
 
CENÁRIO MAIS PROVÁVEL 
 
A título de ilustração, mostraremos a seguir como as mudanças que já estão ocorrendo, ou 
irão ocorrer nos próximos anos, impactarão o negócio da propaganda. Veja estes exemplos, 
num cenário que imita os utilizados em planos estratégicos reais: 
 
1.  O consumo das famílias brasileiras, que corresponde a 55% do PIB nacional, deverá 
dobrar de tamanho nos próximos 7 anos, aumentando significativamente a renda 
discricionária, Crescerá a demanda por apartamentos, veículos novos e bens 
eletroeletrônicos, típicos da nova classe média urbana, Mas crescerá também o mercado para 
serviços de educação, planos de saúde particulares e aposentadoria complementar, entre 
outros serviços. Veja só quantos nichos novos surgirão, à espera de quem se decida a 
aproveitá-los. 
 
2.  Com mais dinheiro no bolso, o consumidor dará asas ao seu individualismo, agrupando-se 
em novos segmentos e nichos extremamente diversificados. Haverá muito mais 
oportunidades para novos produtos e serviços destinados a grupos específicos, divulgados 
através de veículos segmentados e das novas arenas da comunicação. Também aqui haverá 
oportunidades, mas é preciso antecipar-se aos concorrentes. 
 
3.  O Brasil das grandes capitais separadas por um vazio econômico já é coisa do passado, A 
vanguarda da economia está migrando para o interior criando novos pólos de consumo em 
regiões afastadas, Teremos de nos habituar com nomes quase desconhecidos, como Rio 
Verde, Sorriso, Primavera do Oeste etc, além das novas metrópoles como Rio Preto, Ribeirão 
Preto, Campo Grande e Cuiabá, Tudo isto exigirá novas estratégias de venda e de 
propaganda, cada vez mais localizadas. Além disso, serão criadas inúmeras oportunidades 
para o surgimento de mais agências regionais. 



4. A atual tendência à migração de verbas para as novas arenas da comunicação se 
intensificará, acompanhando o hedonismo e o individualismo das massas. Só isto bastaria 
para justificar um novo posicionamento para a maioria das agências. 
 
Enfim, é um novo mundo que está chegando e os que não se prepararem para ele acabarão 
ficando para trás. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 set. 2008, p. 2.   


