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Dias atrás, uma universidade paulistana organizou um 
debate sobre comunicação e sustentabilidade. Na plateia, 
cerca de 300 alunos, quase todos do curso de publicidade. 
Uma coordenadora do Akatu falou aos alunos. Em dado 
momento, indagou sobre o que imaginavam fazer quan-
do formados. Uma aluna respondeu, sem ser desafiada 
pelos outros alunos, que iria “trabalhar como redatora 
em uma agência, criando campanhas publicitárias para 
vender produtos”. A mesma resposta teria sido ouvida 
25 anos atrás.

 Ainda que eu não saiba se essa seria a resposta mais 
comum entre os alunos, a ausência de protestos pelos de-
mais alunos presentes é muito preocupante, especialmente 
se refletir a visão das faculdades no campo de estudos do  
marketing, da publicidade e da comunicação. 

Diante da velocidade cada vez mais acelerada de mu-
dança, da comoditização dos produtos e serviços e da difi-
culdade exponencialmente crescente das empresas em se 
diferenciar competitivamente, a ação em prol da sociedade 
e do meio ambiente representa uma grande oportunidade 
de se fazer conhecer e reconhecer pelo consumidor, como 
mostrei em artigos anteriores. Não apenas como uma forma 
de diferenciação competitiva, o que de fato pode ser, mas, 
acima de tudo, como forma propositiva de se apresentar 
ao consumidor em termos de crenças e valores. 

Nesse contexto, a marca da empresa passa a simbolizar 
essas crenças e valores, que podem aproximar ou distan-

ciar consumidores, fazendo com que considerem ou não 
a empresa uma companheira de toda a vida. No momento 
em que o consumidor se percebe submetido, de modo 
impotente, à destruição ambiental e ao descuido social, ele 
busca identificar quem serão seus aliados na construção 
de um mundo mais humanizado. 

A questão central é como os consumidores identificam 
quem são as empresas que, de fato, estão envolvidas, de 
modo sincero, nessa construção. Entra aí a formação do 
novo profissional de marketing, publicidade e comuni-
cação, pois a resposta a esta questão não será dada pela 
forma com que a empresa oferece produtos ao mercado, 
mas por aquilo que a empresa comunica, em suas ações 
cotidianas de relação com seus diversos públicos, sobre 
as reais crenças e valores que pautam sua ação. 

Nesse sentido, a comunicação está se tornando cada 
vez mais o espaço de diálogo e de relacionamento com 
a sociedade, espaço de compartilhamento de crenças e 
valores levados à prática, onde a empresa expressa, de 
maneira concreta, aquilo em que de fato acredita, com 
transparência e honestidade de propósitos, revelando 
seus pontos fortes e, principalmente, seus pontos fracos 
e a busca de correção. 

Estamos na era da hipertransparência e da hipervisi-
bilidade, em que a comunicação ocorre em tempo real, o 
tempo todo, via diversas formas digitais de expressão, pas-
sando por Twitter, Orkut, MSN, Facebook e muitas outras 

ferramentas disponíveis para interconectar pessoas. Um 
mundo onde a comunicação das empresas com o mercado 
se dá de maneira involuntária, não planejada, com todos 
os públicos, em um espaço no qual se forma, incessante-
mente, a percepção desses públicos sobre o que de bom e 
ruim faz a empresa em sua relação com a sociedade. 

Será que as faculdades de marketing e publicidade 
estão formando profissionais para esta nova realidade? 
Ou ainda formam profissionais para vender produtos? Se 
for para vender produtos, há uma enorme distância entre 
a formação universitária e o mundo real. 

É necessário redefinir como se pensa a comunicação 
e a publicidade, centrando o esforço muito menos na 
comunicação unilateral e muito mais no diálogo, em que 
os públicos com que a empresa se relaciona tornam-se 
a grande mídia das empresas. A forma de comunicação 
primordial passa a ser o diálogo contínuo com os diversos 
públicos, e a publicidade passa a ser um apoio fundamen-
tal para a empresa expressar, de maneira impactante e 
surpreendente, suas reais crenças e valores.  

Será que a publicidade, como setor — tanto acadê-
mico quanto profissional —, já se deu conta dessa nova 
realidade? Será que os novos profissionais que estão 
sendo formados, neste momento mesmo em que esta-
mos aqui conversando, demonstrarão preparo para essa 
mudança?
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“Anúncio é fracasso.” Assim começa um artigo obri-
gatório de Jeff Jarvis, do Buzzmachine.com e autor de 
What Would Google Do?. Ele explica: “Idealmente, uma 
empresa oferece um produto ou serviço ótimo que os 
clientes adoram, comentam e vendem um para o outro. 
É quando tudo isso falha que você precisa anunciar […], 
e a mídia reza para esse fracasso, porque é sustentada 
pela publicidade. Mas a tendência atual está contra a 
mídia e agências”.

Quer dizer que, além dessa porcaria de internet e 
dessa droga de crise, ainda precisamos aturar mais um 
profeta do apocalipse enchendo a paciência? Bem, pelo 
menos os publicitários brasileiros podem comemorar a  
“legalização” da bonificação por volume.

U-hum, talvez nem isso. Eu entendo que as agências 
não queiram abrir mão de seu bevezinho. Faz diferença 
no final do mês e no bônus. Mas é uma prática abomi-
nada pelos anunciantes.  Estimula a concentração de 
investimentos nas maiores empresas de comunicação. 
Sabota veículos independentes. Pior: não é nem um 
pouco transparente. O cidadão normal que lê revista e 
assiste à TV não sabe (e jamais entenderá) por que o 
BV faz sentido. 

Experimente explicar para sua mãe por que é uma 
boa coisa que o governo gaste dinheiro com BV. Vê se ela 
acha sensato. Não é à toa que os anunciantes preferem 

anunciar direto com o veículo, especialmente quando se 
trata de internet. Mas o buraco é bem mais embaixo.

Jeff Jarvis tem três exemplos poderosos. Um é o Digg, 
que introduziu uma nova forma de publicidade que permi-
te que os usuários votem nos anúncios. Os anúncios que 
ganham mais votos custam menos, os que ganham menos 
votos, mais. Os piores de todos acabam sendo impedidos 
de veicular. O Google — sempre o Google — cobra por 
cliques, por sucesso, não pelo espaço. E os anúncios apa-
recem melhor nos resultados de busca não porque custam 
mais, mais porque mais usuários clicaram neles.

Agora, avança sobre os banners de publicidade. Sua 
receita com publicidade em busca tem pouco como cres-
cer; a dominância do Google no segmento é absoluta. 
Só crescerá na medida em que o número de usuários da 
internet crescer. Por isso, lança em agosto uma bolsa 
de propaganda, com novas ferramentas, desenvolvidas 
depois da compra da DoubleClick. Em outras palavras, 
quem faz o preço é o cliente, não o veículo nem a agên-
cia — interessada em seu percentual da mídia. Mas a 
encrenca vai mais longe. 

O jornal Bild, líder na Alemanha, acaba de lançar a pu-
blicidade gerada pelo usuário. Convidou os leitores a criar 
anúncios para o jornal. Resultado sensacional. Anúncios 
criativos, diferentes, chamativos. Boca a boca fenomenal. 
Mídia espontânea gigante. Engajamento dos leitores.

O vencedor: um telefonema interrompe um casal que 
está transando. A mulher atende e começa a usar sua voz 
mais sexy no telefone. O marido olha, incomodado. Texto 
na tela: “Nada é mais duro que a verdade. Bild”. Agora, o 
Bild passou a oferecer a seus anunciantes, como serviço, 
a publicidade gerada pelo usuário. Outra do Bild: eles 
lançaram uma câmera com marca própria, por ¤ 69. Elas 
mandam vídeo diretamente para a redação, que publica no 
site do Bild e paga os videorepórteres por vídeo aproveitado. 
São 21 mil câmeras vendidas até agora. O editor do jornal, 
Alan Rusbridger, diz que o futuro — e o estado natural — 
dos meios de comunicação são não apenas colaboração na 
criação de conteúdo, mas também de publicidade.

Isso não está sendo feito por um bando de cyberpunks 
doidões. Está sendo feito por um respeitabilíssimo jornal 
alemão. E começará a ser feito aqui. As primeiras expe-
riências já começaram. Não é porque a Veja e o Estadão 
não estão fazendo que não existe. Aqui na Tambor temos 
dois sites já — BiS, sobre música, e Movie, sobre cinema 
— produzidos de maneira colaborativa com os usuários, 
ambos com licença Creative Commons. É pouquíssimo. 
Temos muito mais a fazer e faremos. Porque precisamos 
não nos preparar para o futuro, mas sermos relevantes 
no presente. No Brasil — país de jovens, de criativos, de 
gente positiva, gregária e esperta — será fácil.
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