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O ruim do futuro é que ele nunca chega. E a gente só se dá conta de que ele foi futuro quando 
já é passado.   
 
Há bem pouco tempo, uma boa maneira de chegar ao consumidor passava por uma simples e 
boa programação de TV e revista. Era a tal mídia dos “Robertos” (Marinho e Civita). Por isso, 
um bom projeto de comunicação nascia de uma campanha estruturada a partir de um filme e 
um anúncio. Isto é, o ponto de partida da criação sempre era um filme e/ou uma cara gráfica. 
Muita gente boa ainda começa um projeto de comunicação assim. Mas, na enorme maioria das 
vezes, hoje não é mais o suficiente para mobilizar o alvo. 
 
A atenção do consumidor é disputada em todos os lugares. Você não disputa só com o seu 
concorrente direto. Você concorre com todos os anunciantes pela atenção do mesmo cara. A 
gente precisa pensar nisso e arrumar um jeito de pular forte na frente do sujeito.  Uma boa 
ideia de filme, de anúncio é um bom ingrediente, mas pode ser pouco. 
 
Falou-se muito de estratégias online, de ativações diferenciadas, de abordagem no PDV como 
coisas importantes e são mas, assim como a boa campanha, isoladamente podem não ser 
relevantes.   
 
A principal tarefa, hoje, é pensar no fato, na ideia central, na atividade mobilizadora que 
amarrará tudo, que vai fazer com que cada projeto some numa mesma direção e faça o 
consumidor sair da inércia. 
 
Como a Brahma que inventou a lata vermelha para criar uma ação e fazer as pessoas 
esquecerem do Dunga “Guerreiro e Brahmeiro” usado para pontuar a ação (fracassada) da 
Seleção Brasileira. 
 
Como a Ancar que trabalhou para os seus shoppings a ideia central de “Um mês sem homem”, 
para tratar o universo feminino durante a Copa, numa promoção que sorteava viagens para a 
África do Sul. 
 
Como a Nestlé que desenvolveu seus personagens como itens colecionáveis. 
 
Como a Heineken que na Itália criou uma pegadinha nacional para otimizar o patrocínio da 
Champions League.   
 
Em Cannes, este ano, muitos projetos estavam em mais de uma categoria. Difícil até descobrir 
onde encaixar cada coisa. Porque é assim, você não compartimentaliza sua vida. Não dá para 
compartimentalizar a conexão eficaz. A missão da comunicação comercial é conectar e 
mobilizar cada alvo e isto não pode ser orientado por ferramenta. 
 
Nosso papel é sensibilizar o consumidor e não criar um filmezinho, um viralzinho, um 
anunciozinho. Isso é o futuro. Futuro nada, presente. E passado é achar que cada coisa precisa 
ser trabalhada isoladamente. Passado é achar que o online e o offline não são a mesma coisa. 
 
Como diz o César Pain, “o muro de Berlim entre o on e o offline caiu e velho é quem ainda não 
percebeu”. A vida das pessoas não é on e offline, mistura tudo. 
 
A comunicação não pode ser tratada diferentemente. Você acorda e lê o jornal. Vai pro 
trabalho e ouve o rádio no caminho. Ao chegar liga a internet e fica online boa parte do dia. À 
noite vê TV, vai ao cinema. Por que eu devo conectar o consumidor só em parte do que ele 
faz? É claro que dinheiro é um limitador, mas o tipo de ferramenta não pode ser um trilho e 
sim um veículo. 
 
O objetivo da comunicação é o que orienta. A ferramenta escolhida é consequência. 
 



O foco não é discutir a ferramenta e sim desenvolver ideias, fatos que deem notoriedade 
relevante às marcas. A propaganda tem que ser o amálgama de todas as atividades de 
comunicação comercial de cada marca. E uma ideia central, mobilizadora, é o ingrediente 
fundamental para isso funcionar. 
 
Para nós, das agências, o mais difícil é sistematizar o trabalho nesta direção. Os profissionais 
ainda saem dos bancos das faculdades pensando em como fazer um filme legal. Quando na 
verdade deveriam sair das faculdades pensando em como desenvolver uma ideia relevante. 
Cada job numa agência deveria ser fruto de muita reflexão para encontrar ideias 
mobilizadoras. E ideia mobilizadora pode nascer em qualquer lugar: no desenvolvimento de 
uma embalagem nova, num lançamento de itens colecionáveis, numa promoção de vendas, 
num movimento impulsionado por um site e até numa boa campanha tradicional.  
 
Temos que estar preparados para pescar essas ideias em qualquer canto. A criação é a mais 
preparada para encontrar a ideia central. Mas não é exclusividade dela. Por isso é tão difícil 
sistematizar a procura pela ideia central. O futuro, que na verdade já é passado, é usar todas 
as ferramentas em sinergia com a ideia central.  
 
Desenvolver um conceito de comunicação, que se desdobre num filme ou num anúncio, 
continua sendo importante. Mas tem grandes chances de ser insuficiente. A gente precisa 
encontrar fatos que deem relevância a cada projeto para ganhar a atenção de nosso alvo de 
comunicação, tão disputado, desde que acorda, até dormir. 
 
Um dia o rádio acordou ameaçado pela TV. A TV era o futuro. Um dia a TV acordou com a 
internet. E a internet já é realidade. Um dia a propaganda acordou preocupada com o futuro. 
Mas o futuro não vai chegar nunca. Mas se a gente não perceber que a ideia central é o foco e 
ficar discutindo cada ferramenta como uma ameaça, o passado vai chegar rapidamente. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 nov. 2010, p. 26.  


