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Vocês quebraram a cabeça na agência, o pessoal do planejamento, da criação, da mídia e do 
atendimento, todos juntos chegaram à melhor estratégia, aprovada pelo cliente e posta em 
prática da melhor forma possível. Tudo feito, vai pro ar... 
 
O resultado foi excelente, as vendas subiram, a performance da marca em pesquisa melhorou 
e até a colocação dos produtos melhorou no ponto de venda. 
 
Agora chegou a hora de dar um passo adiante, de prosseguir com a campanha. Depois de um 
ano, frutos colhidos, vendas em crescimento, cliente feliz, campanha premiada, algum sucesso 
nas redes sociais, mais espaço nos supermercados e lojas, vamos sentar e pensar no ano que 
vem, na nova campanha. 
 
E agora? Por onde começar? 
 
Se é difícil chegar naquela estratégia vencedora, aquela que aparece feito um cometa, de 
centenas em centenas de anos, sair é ainda mais difícil. Quando falo em "sair" dela não 
significa fazer algo totalmente novo. Pode ser que o melhor caminho seja uma continuação, 
uma nova fase da mesma campanha, uma nova execução da mesma estratégia, uma 
estratégia nova, mas baseada na antiga, enfim, prosseguir com a mesma trilha, mas com 
cheiro e jeito de novidade. 
 
Ou não. 
 
Até tomar esta decisão não é fácil, nada fácil. Na verdade é difícil pra cacete. Em um caso 
recente na 11:21, a estratégia escolhida foi continuar no caminho da campanha, um exemplo 
de simplicidade criativa que deu certo sob todos os pontos de vista e em vários ambientes 
diferentes. Mas esta decisão só foi tomada depois de muita análise, depois de ver novas ideias 
e de pesquisar muito se a campanha atual tinha e tem fôlego para mais uma (ou mais) 
rodadas. 
 
Na verdade a decisão foi tomada depois de muito suor, muitas noites mal dormidas, muita 
discussão interna, muito pedido de opinião, mais brigas, mais noites ruins. Assim foi feito. 
Novos roteiros dentro da mesma linha estratégica e do mesmo humor e simplicidade criativa 
usados na primeira campanha estão sendo filmados. E eu não durmo. 
 
Se este parece um bom problema, administrar o sucesso de uma campanha, o acerto de uma 
estratégia de comunicação, e parece realmente muito bom, na verdade é um momento de 
estresse como nenhum outro. O cliente, a gente mesmo - e até o mercado - cobra da agência 
mais um sucesso, coisa do tipo "vamos ver se não foi sorte" ou mais estressante ainda "os 
resultados foram estupendos, precisa continuar assim. Ou melhor, precisa melhorar, melhorar 
muito". Repetir um estrondoso sucesso é um desafio ainda maior do que criar um estrondoso 
sucesso pela primeira vez. 
 
É por isso que saí tão feliz e tão nervoso do cinema quando vi "Tropa de Elite 2". Sei que todo 
mundo sai inquieto da sala de exibição com as novas aventuras agora mais políticas do que 
policiais do promovido Capitão Nascimento e seus parceiros, mas eu saí inquieto por outro 
motivo. 
 
Claro que as milícias, a rebelião em Bangu 1, os tiroteios, maldades e sacanagens do filme me 
deixaram em frangalhos, mas nada comparado ao que me ocorreu em relação à minha decisão 
de continuar ou não com a campanha. 
 
No caso do Tropa, o primeiro filme e o primeiro livro foram sucesso absoluto, tinham uma 
qualidade incrível e a resposta do mercado e dos críticos foi altamente positiva. O público 
amou a tropa e seu capitão de cara, não podia ser melhor. 
 



Ou podia? 
 
Esta resposta o diretor José Padilha só teria fazendo o que a princípio negou que faria: um 
segundo filme. Será que o melhor era fazer um Segundo Tropa ou algo totalmente diferente? 
O Padilha encarou o desafio e está colhendo louros. Ele tem mais coragem que o Nascimento e 
o Matias juntos. Até o ponto final deste artigo, o "Tropa 2" já tinha levado quase 6 milhões e 
meio de pessoas ao cinema, recorde total da retomada e candidato à recordista de todos os 
tempos do cinema nacional, que se não me engano até hoje é de "Bye Bye Brasil" com pouco 
mais de 10 milhões de espectadores. Teria eu os cojones dele? 
 
Não que a minha campanha seja um Tropa ou meu personagem seja um Nascimento, não é 
nada disso e não quero que meu pensamento pareça pretensioso, mas o conceito é o mesmo: 
encarar e seguir em frente ou sair estrategicamente pela direita - ou pela esquerda. Qualquer 
decisão pode ser a certa. 
 
Ou não. 
 
Saí do cinema sem saber se eu pedia pra sair, encarava sem medo o desafio ou se 
simplesmente fazia um plebiscito na agência e no cliente para me isentar da responsabilidade 
de decidir. Tenho certeza de que cada um de vocês já teve seu tropa na vida, ou vai ter. Com 
maior ou menor sucesso, claro, porque - repito - o sucesso do "Tropa 2" é difícil de repetir, 
mas estou falando do princípio: algo cujo sucesso é também o motivo de estresse e de risco 
total. 
 
O que fazer? 
 
Encarar. Vamos em frente, vamos para o que o planejamento indicou, para o que o sucesso 
indicou, vamos fazer a continuação, vamos pensar, escrever, criar muito até chegar à melhor 
ideia, jogar fora dezenas de roteiros, trabalhar cada detalhe melhor ainda que na primeira vez, 
e vamos produzir. 
 
Vamos ser José Padilha por um dia. 
 
Porque é assim que vamos construir marcas mais fortes, agências mais fortes, e uma 
comunicação com mais personalidade, originalidade e criatividade. 
 
Assim foi feito. O resultado? Ainda não temos. A noite? Ainda mal-dormida. Mas pelo menos 
estou me sentindo meio José Padilha. Tomara que meu cliente concorde, tomara que o público 
concorde. 
 
Vamos torcer. As chances são, como diz o Coronel Fábio, "Fifty, fifty". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 nov. 2010, p. 2.  


