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10 opinião

Fiquei tão ansioso para escrever este primei
ro artigo, que logo pensei em vários assuntos. 

Mas como não me decidi por nenhum, resolvi fa
lar um pouquinho de tudo. Vamos lá:

Pediram ao Antunes Filho um conselho para 
os estudantes de teatro. Ele pensou um instante 
e respondeu: “quando estiver lendo um romance 
e surgir uma parte chata, não pule. No cinema, 
na arte, a mesma coisa. É aí que você vai conse
guir macerar sua sensibilidade.” 

Achei o conselho fantástico. De fato, temos o 
hábito de pular a parte chata de tudo. Foi a saí
da que encontramos para enfrentar a escassez de 
tempo, o excesso de informação e coisas para fa
zer. Mas, algumas vezes, é melhor ter calma. Ao 
ler um briefing, por exemplo. Num mundo em 
que todos os produtos se parecem nos seus be
nefícios, talvez aquele diferencial escondido na 
parte chata possa trazer a grande sacada.

Uma das coisas legais que vi em Cannes no ano 
passado foi a quantidade de boas ideias que pro
vavelmente vieram de partes chatas de briefings  
ou nem estavam no briefing. Foram reveladas de
pois de horas (dias, semanas?) de pesquisas. Aliás, 
esta é outra parte chata do processo criativo que 
as pessoas andam pulando: o aprofundamento. 
O sujeito nem ouve direito o problema e sai lo
go cuspindo ideias, feito um ejaculador precoce 

mental. Existe Boston Medical Group para ideias?  
Tem que mergulhar na questão. Os peixes maio

res estão no fundo. Mas ninguém quer perder horas 
e dias estudando, pesquisando – e sacrificar finais 
de semana com os amigos ou o convívio quenti
nho com a família. Mas quem enfrenta esta parte 
chata tem mais chances de se dar bem. Veja o de
poimento de Marcos Medeiros logo após conquis
tar o Grand Prix de Mídia Impressa de Cannes, em 
2010: “Este GP eu dedico à minha mulher, que es
teve, literalmente, ao meu lado enquanto trabalha
va na campanha mais complexa de toda a minha 
vida. E que suportou, ao meu lado, horas e horas 
de pesquisas de videoclipes de Britney Spears,  Va
nilla Ice e até da Cher.” Passar noites vendo horas e 
horas de Vanilla Ice e Cher? Chato, hein?

**** 
Estava trabalhando numa versão do meu li

vro Criação sem Pistolão para a Geração Y. De
pois de levantar dados, cheguei a uma conclu
são surpreendente: quem precisa de um livro 
não são os estudantes, mas o pessoal das agên
cias. Calma, eu explico. 

Nunca uma geração chegou tão preparada ao 
mercado quanto a atual. Neste ambiente de in
tegração de mídias e infinitas possibilidades di
gitais, esta garotada vem equipada com a tecno
logia wireless, conceito de mobilidade e conver

gência. São multitarefas, fazem várias coisas ao 
mesmo tempo. Adoram trabalhar em equipe, são 
bem informados e extremamente conectados. 

Aprenderam que, para ser popular, é preciso ser 
interessante. Ora, isso é a base da boa comunica
ção, não é mesmo? São ambiciosos, querem reali
zar tarefas importantes. Nunca a propaganda per
mitiu tanto isso aos criativos. Hoje em dia, é mais 
possível interferir no negócio do cliente, redefinir 
segmento/produto/indústria, lançar movimentos, 
mudar culturas, muito além dos formatos prede
finidos de anúnciofilmerádio de antigamente. 

Lógico que eles também têm suas deficiências. 
Não têm experiência, rejeitam hierarquias rígi
das. Só se mantêm envolvidos com o que gostam. 
Querem ser ouvidos, ter oportunidades contínuas,  
reconhecimentos, feedbacks, serem promovidos 
logo, qualidade de vida, ufa!, e por aí vai.

O que vai acontecer? O que sempre acontece 
em casos de choque de gerações: ambas terão de 
ceder. Mas vejo a galera mais a fim. Muita gente 
nas agências não se deu conta dessa mudança e 
continuam praticando o antigo modelo, limitan
dose a acusar essa turma de distraída, superfi
cial, egoísta, preguiçosa, arrogante etc. Pode ser. 
Mas também precisamos nos adaptar. Afinal, não 
vai dar para lutarmos contra uma geração inteira.

*** 
Por falar em feedback, acabamos de passar 

por um programa destes aqui na agência. Achei 
muito interessante. O curioso foi ver como ain
da lidamos mal com os famosos “pontos a me
lhorar.” Normalmente, ouvimos como críticas 
ou falhas, enquanto os pontos a melhorar são 
sugestões para evoluirmos como profissionais. 
Talvez ajude saber que TODO mundo tem o que 
melhorar. Nem Jesus Cristo escaparia ileso de 
uma avaliação de feedback:

 O Sr. tem potencial, mas usa demais o no
me do seu Pai para conseguir ser ouvido. O Sr. 
tem que vencer pelos seus próprios méritos, e 
não por ser filho de Quem é.
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Tem que mergulhar na questão. Os peixes maiores estão no fundo. 
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Simples assim. Vai encarar?
Alguns passos para que as marcas  
saibam como investir no universo digital

Sua empresa investe pelo menos 10% da ver
ba de comunicação nos meios digitais? Seus 

consumidores encontram sua marca com facili
dade no Google? Sua marca promove diálogo no 
Facebook e no Twitter? Se você respondeu “sim” 
para estas perguntas pode parar de ler agora, vo
cê já está no jogo. Por outro lado, se você ainda 
tem que explicar para o seu chefe que existem 
mais de 70 milhões de pessoas na web, que os 
“jovens fazem tudo ao mesmo tempo agora”, que 
os consumidores utilizam o Twitter como SAC... 
Enfim, que o mundo é como é, escrevi umas di
cas que podem ajudar.

Caso você ainda esteja lendo este texto, ima
gino que a coisa está brava para o seu lado. Peço 
desculpas antecipadas pelo excesso de simplifi
cação, mas garanto que as dicas dão certo. Lem
brando que o ótimo é inimigo do bom e que é ne
cessário que você assuma algumas responsabi
lidades, sugiro os seguintes passos.

Primeiro mês: comece pelo Google e invista 
R$ 5.000 em links patrocinados. Se você nem sa
be o que são links patrocinados, busque no pró
prio Google e a resposta aparecerá no primeiro 
link. Tire o cartão de crédito do bolso e siga os 
próximos passos. Instale o Google Analytics no 
seu site. Essa ferramenta gratuita te ajudará a 

entender a quantidade e a qualidade do tráfego 
gerado. Apesar de ser supersimples, uma agên
cia pode te ajudar: entre no site do IAB Brasil e 
encontre a lista completa das melhores agências 
que prestam serviços digitais do País.

Segundo mês: ao observar os números, apos
to que você vai achar seu site desatualizado, an
tigo, pesado etc. Provavelmente, o tempo médio 
de navegação estará muito baixo, os visitantes 
únicos serão poucos, o banco de dados, irrisó
rio. Sugiro separar um troco para criar um novo 
site urgentemente.

Terceiro e quarto meses: pense na sua marca 
como uma pessoa: ela deve dialogar, emitir opi
niões, responder dúvidas. Sugiro começar o tra
balho com um monitoramento das redes sociais 
para sentir a temperatura das conversas que já 
existem (queira você ou não); sua agência pode te 
orientar sobre os melhores fornecedores. Parale
lamente, contrate alguém exclusivo em seu time 
(ou da sua agência) para se responsabilizar pelo 
Twitter, Facebook e Orkut (por enquanto está su
ficiente). Antes de começar, combine as regras do 
jogo: o que falar, como se posicionar, o que evi
tar. Sua empresa nunca estará pronta para come
çar.... Então, comece! Faça as contas, quanto pode 
custar este profissional 100% dedicado? Pague.

Quinto mês: divida a responsabilidade e os re
centes aprendizados com o resto da empresa. Se 
o pessoal estiver aberto às novidades, a área de 
pesquisa vai se entusiasmar pelas possibilidades 
para melhor conhecer os consumidores. O SAC vai 
querer se apropriar de parte do diálogo. A equi
pe de vendas pensará em promoçõesrelâmpago 
nas redes sociais. Aos poucos, a área digital dei
xa de ser um departamento e vira uma atitude.

Sexto mês em diante: a presença digital da sua 
marca é anosluz mais importante do que o site 
institucional, você já deve ter percebido. Chegou 
a hora da verdade, investimento de verdade, re
sultados de verdade, compromisso de verdade. 
Eu só conheço uma forma de fazer a coisa acon
tecer: o CEO, diretor de marketing ou outro pro
fissional sênior precisa se comprometer. Não há 
outra forma: no planejamento financeiro preci
sa ter uma linha dedicada ao digital. As empre
sas que melhor atuam nesse meio fazem assim. 
Por que seria diferente com você?

Um ano depois: sua presença digital já deve 
contemplar mídia display nos portais, sua presen
ça nos buscadores já deve estar consistente, prova
velmente você já descobriu que mobile advertising 
é poderoso. Seu investimento no meio digital é su
perior aos 10% da verba de comunicação. Acredito 
que somente agora, um ano depois de tanto traba
lho e suor, chegamos no X da questão. Não adian
ta somente “estar” nos meios digitais. Muito mais 
importante é a definição da mensagem, a marca 
que você constrói (ou não).  A interatividade já faz 
parte da nossa cultura, não é mais possível pensar 
a comunicação da marca sem os momentos de in
teração com o consumidor. E num mundo onde 
os consumidores são “sócios” das mensagens, as 
marcas têm de ser cada vez mais fortes e ter claras 
as suas promessas. E aí, vai encarar?

CARLOS 
DOMINGOS
Sócio e diretor de 
criação da AGE Isobar 
Autor dos livros 
Criação sem Pistolão 
e Oportunidades 
Disfarçadas 

domingos@age.com.br

PAuLO LOeb
Head de marcas e 
negócios da F.biz

ploeb@fbiz.com.br

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-05-03 10:15:08 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-05-03 10:15:08 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1457, p. 10, 2 maio 2011.




