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Comunicação integrada

O apagão na comunicação
Você já preencheu aquela nova vaga criada no mês
passado? Faz tempo que os especialistas vêm alertando
para um apagão profissional no País. Depois do longo
período de marcha lenta, o Brasil que volta a crescer
enfrentará carência de mão de obra qualificada em
quase todos os setores por conta do descompasso entre
a nova pujança da economia e nosso descaso histórico
com a educação. Como se não bastasse esse atraso em
relação às necessidades do presente, o problema se
agrava diante do desafio de competir nos mercados do
futuro, reconfigurados pelas tecnologias digitais e nos
quais muitas profissões tradicionais se tornarão obsoletas, perdendo espaço para outros saberes ainda em
gestação. Afinal, mesmo nos países mais avançados, a
maioria das escolas continua capacitando seus alunos
para atuar no ambiente do passado e funcionando — em
um mundo que gravita em torno do virtual, de googles
e wikis — como se o professor e a sala de aula fossem a
única fonte de conhecimento.
No Brasil, essa dupla defasagem, que afeta de
engenheiros a educadores e médicos, também já está
flagrante na comunicação. Não que faltem candidatos
interessados nas oportunidades abertas pela retomada de investimentos e a chegada de novos players
internacionais. Mas, em um mercado que se expande
e transforma simultaneamente, o desafio tem sido
encontrar perfis adequados para dar conta das novas
necessidades dos clientes no cenário da rede. Pois, à

medida que a comunicação deixa de ser suporte para se
tornar estratégica, e os meios digitais ganham preponderância sobre os de massa, impondo a segmentação
e a integração, já não bastam a especialização técnica
e a criatividade individual que sustentaram as práticas
até pouco tempo atrás. Com a diluição das fronteiras
entre online e off-line, bem como das que separavam
a comunicação das relações públicas e do marketing,
mudam também as competências e requisitos para a
entrega de resultados.
Cada vez mais, o desempenho passará a depender
do trabalho de equipe, fundamentado em planejamento, pensamento estratégico, visão de negócio e,
sobretudo, capacidade de articulação de múltiplas
disciplinas. Isso já é evidente nas agências digitais,
nas quais profissionais de perfis tão diferentes quanto
os de marketing, ciências da computação, criação e
estatística têm de aprender a trabalhar integrados em
células — em vez de fragmentados em departamentos,
como no antigo modelo — para conseguir a inovação
sistemática exigida por um meio ainda em evolução.
Mas a necessidade se aplica, de forma crescente, a
todo o mercado, na medida em que mais agências e
prestadores de serviços aderem à proposta de integração. Ou seja, neste novo contexto, não se trata
apenas de integrar disciplinas e conhecimento — são
os profissionais que, em última instância, precisam
aprender a trabalhar integrados. Em decorrência, as
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competências comportamentais, como abertura ao
aprendizado, resiliência e capacidade relacional, passam a valer tanto, ou até mais, do que as qualificações
técnicas. Afinal, como sabe qualquer um que já dirigiu
equipes, estas se tornaram pressuposto e podem ser
encontradas e desenvolvidas muito mais facilmente
do que aquelas.
É por isso que atrair, desenvolver e reter talentos está
se tornando fator crítico de sucesso também na área de
comunicação; ademais, o segmento passa a priorizar a
gestão profissional de pessoas, como já fazem há anos
empresas de outros mercados. Na chamada economia do
conhecimento, profissionais que somam competências
técnicas e comportamentais, com alinhamento ao projeto
da empresa e compromisso com metas, tornam-se um
ativo e um diferencial competitivo valiosos. Mas essa
evolução não se fará facilmente, nem da noite para o
dia. Como ensina Cláudio Fernández-Aráoz, um dos
consultores internacionais mais renomados na área e
autor do ótimo Grandes Decisões sobre Pessoas, essas
serão daqui para a frente as questões mais importantes
e desafiantes para qualquer líder. Já o pragmático Jack
Welch, durante uma videoconferência promovida pela
HSM Management, quis saber quantos na lotada plateia
trabalhavam em empresas em que o diretor de RH é tão
prestigiado quanto o de finanças. As poucas mãos que
se levantaram podiam ser contadas nos dedos.
@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao
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Há três momentos-chave para um produtor na realização de cada filme ou série/programa de TV: quando
o projeto (com roteiro, elenco principal, diretor e
orçamento) é gerado ou gestado; quando a obra é realizada fisicamente (pré-produção, filmagens e pós); e
quando é lançada ou exibida e começa a ser explorada
comercialmente. Ao primeiro momento, chamamos
desenvolvimento de projeto, uma atividade que muitos
consideram a principal de um produtor (usarei neste
texto o masculino e o feminino alternadamente).
Algumas produtoras (refiro-me a pessoas, não a
empresas) são boas nas três coisas. Outras preferem
trabalhar em dupla com alguém, dividindo as tarefas de
desenvolvimento, produção física e comercialização com
um parceiro ou sócio.
Mas ninguém pode se denominar Produtor (com
P maiúsculo) se não for bom na tarefa de desenvolvimento de projetos.
E em que consiste essa tarefa? Em uma série de etapas muito importantes: a primeira é identificar uma ideia
ou uma história com potencial. Obras audiovisuais são
originadas de várias maneiras. Muitas são baseadas em
obras ou fatos preexistentes, como livros, peças, canções,
poemas, biografias, notícias, programas de TV e de rádio
e até atrações de parques temáticos (Piratas do Caribe é
um bom exemplo). Ou então pode ser uma obra inteiramente nova e original criada por um ou mais roteiristas
por iniciativa própria destes (a que chamamos “on spec”)
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ou por encomenda de alguém, em regra um produtor.
O processo de geração do roteiro é a grande primeira
etapa. Encontrar o talentoso escritor certo para cada
projeto específico é uma tarefa de headhunting de alto
risco e muita intuição: afinal, o escritor errado para o
projeto pode jogar por terra até dois anos de trabalho
e de dinheiro (roteiristas são pagos, mesmo que a obra
não seja produzida).
A segunda tarefa de headhunting igualmente importante é encontrar o diretor certo. O diretor equivale ao
maestro em uma orquestra: vai liderar e inspirar mais
de uma centena de profissionais ao longo do projeto e
será fundamental na escolha do elenco principal e dos
demais talentos artísticos (fotografia, arte, música,
edição). A boa interação produtor-diretora-roteirista é
a força motriz do projeto nessa fase. Nisso, a indústria
audiovisual é como a indústria farmacêutica: muito
esforço e dinheiro são investidos em desenvolvimento
(no caso da indústria farmacêutica, em pesquisa) e
apenas um número muito pequeno de “experimentos”
(ou projetos) é bem-sucedido. É saber comum na
indústria audiovisual que cerca de 90% dos projetos
desenvolvidos (portanto, pagos) não são produzidos,
seja por que razão for (as duas mais comuns: o projeto
não fica bom ou não encontra financiamento para ser
realizado). No caso do cinema, de cada dez roteiros
escritos, apenas um é filmado.
A esse processo de agregar os principais talentos

criativos à obra (roteirista, direção e elenco) chamamos
“packaging”, ou seja: o “embalamento” do projeto com
os talentos artísticos principais.
À medida que o desenvolvimento vai progredindo,
chega a terceira tarefa: estimar o custo e tempo de realização da obra. Aqui, entram no processo os chamados
“line producers” e os assistentes de direção. Estes produzem uma análise que “quebra” o roteiro em elementos
que permitam àqueles estimar o custo de realização da
obra. Nessa fase são geradas as análises técnicas, o plano
de filmagem/gravação e o orçamento geral do filme.
De posse desses elementos — roteiro desenvolvido,
direção, elenco principal, orçamento e um cronograma
geral de realização — pode então começar a fase crucial na vida de cada projeto audiovisual, aquela que vai
finalmente definir se a obra será feita ou não: a busca de
financiamento. A única diferença entre um bom projeto
que se produz e um bom projeto que não se realiza pode
ser reduzida a uma palavra: dinheiro! Um encontrou seu
financiamento. O outro, independentemente de suas
qualidades artísticas intrínsecas, não.
Ideia não é projeto. Um bom projeto é uma ideia bem
desenvolvida: com direção, elenco, bom roteiro e custo
definido. Transformar uma boa ideia em um excelente
projeto, essa é a tarefa dos Produtores com “P” maiúsculo. Esse é um trabalho árduo, longo (leva, em geral, dois
anos para cada projeto), intenso e muito criativo.
@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao
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