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Estamos vivendo o momento da maior valorização da boa ideia. O assunto já foi tema do 
Cannes Lions Festival de anos atrás, quando se começou a dar menos valor às disciplinas e a 
cultuar a boa ideia, não importando de onde ela vinha. 
 
Hoje, isso parece algo natural, mas é preciso que nos lembremos de um pouco mais de uma 
década atrás, quando a propaganda era a rainha soberana do marketing mix e a fonte 
geradora da ideia-mãe, que deveria ser seguida pelas demais disciplinas. 
 
Era a agência de propaganda a grande parceira dos clientes na hora de planejar uma ação de 
comunicação e marketing, para a qual os anunciantes reservavam um lugar nobre na mesa da 
estratégia global de marcas. Era, portanto, natural que coubesse às agências de propaganda 
liderar o desenvolvimento da ideia central de uma campanha, a “core Idea”. E às demais 
disciplinas competia simplesmente adequarem-se à estratégia e à ideia estabelecidas. 
 
Há ainda muitas empresas que privilegiam as agências de propaganda no compartilhamento 
de estratégia global, mas já vemos espaço para boas ideias florescerem em agências 
especializadas em web ou marketing promocional ou PR ou ainda outra disciplina vista 
anteriormente como secundária. 
 
Se, por um lado, essa democratização da criação pode proporcionar um campo mais profícuo 
de bons trabalhos, por outro, tira o sono de agências, que agora se veem obrigadas a lidar 
com conflitos entre pais de ideias. Vejamos o que acontece nos grandes grupos de 
comunicação que, pressionados pelos clientes ou sentindo-se impelidos a ampliar sua área de 
atuação para conquistar e manter negócios, criaram pools de empresas especializadas, 
trabalhando embaixo do mesmo teto. 
 
O que acontece, por exemplo, se uma boa ideia nasce no braço de marketing promocional, 
mas só se viabiliza, em termos de rentabilidade, com mídia agregada? Quem autoriza a mídia? 
Para ser mais claro: quem usufrui da remuneração decorrente da veiculação? Será lógico a 
agência de marketing promocional reivindicar a participação nos recursos advindos do plano de 
mídia, certo? Afinal, a ideia é dela. 
 
Por seu lado, a agência de propaganda do mesmo grupo, que tem seu departamento de mídia, 
poderá alegar que é a responsável pela veiculação e, como tal, deve receber seu quinhão. E 
aí? O ceo do grupo dirá que são todos de uma mesma família, o conglomerado é full service e 
coisas assim, mas lá embaixo, é um cada um por si. Principalmente quando a composição 
societária de cada um dos braços é diferente. 
 
Sabemos de muitos problemas e até rompimentos societários por conta disso. Vejamos agora 
o aspecto de autoria de ideias: outro ponto igualmente problemático. 
 
Lembro-me bem de, quando era empresário na área de serviços de marketing, situações no 
mínimo questionáveis quanto à forma com a qual os clientes lidam com as ideias de suas 
agências. 
 
Começa pelo momento das famigeradas concorrências. Um punhado de agências é acionado 
para concorrer a um job, apresenta suas ideias, que muitas vezes são aproveitadas para 
efetivação final da ação, que é tocada por uma das concorrentes. “Parabéns, vocês venceram a 
concorrência! Só precisamos ver algumas adequações”, diz o cliente. 
 
E quando você vai acertar as “adequações”, percebe que elas podem ter vindo de parte das 
ideias apresentadas por agências concorrentes. Exemplo de algo que aconteceu comigo: uma 
grande empresa de telecomunicação nos escolheu para um job, um grande evento, mas pediu 
que fizéssemos a roupa das recepcionistas conforme layout de outra agência. 
 



Não se dignou sequer em tirar o logo da outra agência. Quando eu questionei o aspecto ético 
daquela atitude, ouvi algo como: “Nós escolhemos vocês pelo projeto, como um todo, mas 
esse uniforme ficou mais bacana que o que vocês propuseram...”. 
 
Na discussão sobre ética, perdi o job e o cliente, mas não aceitei. Esse foi apenas um pequeno 
caso. Com quantos e quantos parecidos com esse nos defrontamos no dia a dia. 
 
A Ampro tem o seu Cadastro de Ideias e Protocolo de Direitos Autorais que, apesar de não ter 
valor legal, ajuda no momento de comprovar a autoria de ideias. Mas se não houver uma 
determinação geral de todas as agências em utilizá-lo, quem o faz e alerta o cliente, é 
questionado. 
 
Boas ideias são bens preciosos e, como tal, merecem mais respeito. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 ago. 2010, p. 28.  


