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Quando eu era pequeno, tinha sempre um pesadelo recorrente: de repente, eu estava em 
algum lugar pelado! Restaurante, shopping, clube, casa da tia... Puta constrangimento! E pior 
que eram aqueles sonhos reais, eu sempre pensava: pô, porque eu tô pelado, o que eu tô 
fazendo aqui? O final sempre era o mesmo, colocava a mão na frente e saía andando com a 
bunda de fora, terrível. 
 
O tempo passou, o pesadelo esqueceu de mim, mas não o trauma. Hoje, toda vez que vejo um 
profissional de comunicação falando ou fazendo uma grande besteira, logo o imagino pelado, 
como eu nos meus sonhos. Na mesma hora, ponho a mão na cintura para me certificar de que, 
pelo menos eu, estou de calça. 
 
Na era da convergência digital, da sobreposição das disciplinas e do sepultamento dos antigos 
modelos de comunicação, aumentou consideravelmente o contingente de peladões. O que 
mais vejo atualmente são empresas e suas agências falando sem querer falar com o 
consumidor. Sendo inovadoras no discurso e caquéticas na implementação. Não se faz hoje 
Connections Planning sem realmente estabelecer conexões verdadeiras com seus 
consumidores. Falar e escutar o que eles têm a dizer para depois fazer alguma coisa com isso. 
 
Mergulhar no novo é experimentação e, para isso, é preciso ter coragem. Mais do que nunca, 
precisamos de inteligência da informação, os Numeratis (cientistas que estudam o 
comportamento por meio de dados coletados de todas as atividades humanas) estão na moda, 
mas esses profissionais já habitavam as áreas de inteligência das agências one to one há 
tempos. 
 
A diferença é que agora o ambiente de trabalho aumentou, e muito, o que antes eram análises 
de DBs internos de empresas, agora é a imensidão do mundo conectado. São esses 
profissionais que vão nos guiar nesta nova era, onde a informação é abundante e nos revela 
todas as senhas comportamentais para estabelecer bons diálogos e estratégias certeiras. 
 
Introduzir o conceito open source apenas com uma via de comunicação é, no mínimo, 
desperdiçar oportunidade para construção de relacionamentos. Não importa qual projeto ou 
estratégia está sendo colaborada, dê respostas. Ninguém gosta de falar sozinho. Let me make 
it, let me share it, let me play and give a fame. Esse é o lema que impera na interatividade 
colaborativa, e o que temos que pensar não é só na idéia criativa que vai atrair nosso 
consumidor, mas também nas ferramentas que vão nos devolver os insights para. o real 
propósito: criar campanhas, novos modelos de negócio e produtos inspirados na visão de 
quem os consome. 
 
Agora, estão falando em i-direct, i-vertising, e eu falo em i-quesaco. Mas não tem jeito, é hora 
de levar a sério o arsenal de conectividade que está à sua volta, o potencial que ele gera de 
informações relevantes e o que fazer com elas. Se isso ainda não está no seu pipeline, sugiro 
colocá-lo imediatamente, antes que seu escritório se torne uma praia de nudismo. 
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