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Foi durante o Festival de Cannes que confirmei 
essa minha teoria. Cansamos da propaganda 

disruptiva, direta e agressiva. Se ela sobrevive, é 
apenas nas campanhas de varejo.

Os publicitários querem rumar para outros mares.  
Esse movimento surgiu para atender as marcas e seus 
consumidores. A “propaganda” lhes parece vazia.

O auge do “conteúdo”
Em Cannes, a Coca-Cola mostrou que já pos-

sui uma estratégia definida. Até 2020 ela pretende 
atingir excelência como produtora de conteúdo. 
A marca pretende trabalhar em sua comunica-
ção o que foi chamado de “Dynamic Storytelling”. 
Elementos variáveis que permitirão o desdobra-
mento de um enredo para diversos caminhos, ao 
longo do tempo, utilizando-se de “ideias líquidas” 
que são oriundas de uma conversação constan-
te da marca com seus consumidores.

Muito complexo? Vamos simplificar essa ideia. 
Olhe para o ganhador do Grand Prix na catego-
ria Film, o “Write the future” (http://bit.ly/can-
nesnike) da Nike. É um comercial ou um curta? 
Feito para TV ou web? Tem uma história por trás 
ou uma mensagem direta de propaganda? Lem-
bra-se do “Eduardo e Mônica” da Vivo. O mesmo 

caso. Viramos produtores de conteúdo!
Bob Greenberg, da R/GA, disse que preten-

de repensar toda a estrutura da empresa, inclu-
sive seu modelo de negócios. Ele quer construir 
um novo paradigma que definirá os objetivos 
de uma agência de publicidade. A R/GA enten-
de que as agências tornaram-se commodities e 
por isso precisam se reinventar.

Agências não querem mais fazer propagan-
da. Querem produzir conteúdos que estimulem 
a construção de um novo relacionamento entre 
a marca e seus consumidores. Por isso, o sucesso 
de áreas com o Branded Content e Social Media.

Outro fator interessante é que, coincidentemente, 
este ano o Festival trouxe convidados como Will.I.Am, 
Pharrell Williams, Nick Jonas e Patti Smith. Todos 
músicos, porém de diferentes áreas e gerações. Es-
tavam presentes para falar como associam seu tra-
balho com as marcas, e também para expor como 
constroem o relacionamento com seus fãs.

Fãs são pessoas, não consumidores
Ponto crucial. Os músicos não gostam de usar 

o termo “marketing”. Nem “business”. Eles não 
consideram seus fãs como “consumidores”. São 
pessoas, antes de mais nada.

Marcas precisam eliminar a visão de “negó-
cios” do primeiro plano na relação com seu pú-
blico. O mundo das empresas não deve girar en-
torno dos seus “consumidores”, mas das pessoas 
que se relacionam com essa empresa.

Se você olhar para a lista dos Leões de Ouro 
de 2011, verá que muitos falam com “pessoas” e 
não com “consumidores”. Pois pessoas não con-
somem apenas, elas também opinam. E hoje a 
conversação é valiosa.

Criando a empresa aberta
Ao repensar o próprio modelo de negócios, 

agências e empresas começam a descobrir que 
o processo de comunicação inicia desde o de-
senvolvimento de um novo produto. Como já co-
mentei na coluna anterior, palavras como cola-
boração, participação, crowdsourcing e cocria-
ção fazem parte não só da dinâmica da comu-
nicação, mas do processo de produção da em-
presa. Fiat Mio é o melhor exemplo brasileiro. O 
“case” (http://bit.ly/cannesfiat) foi tema de uma 
palestra inteira durante o Festival em Cannes. 

Já a ação da alemã “Concert Milk” (http://bit.ly/
concertmilk) inverte por completo a lógica e cria 
um produto para comunicar algo. Com direito a 
Leão de Prata em Titanium & Integrated, a agên-
cia produziu (e colocou à venda) uma linha de leite 
chamada Dortmund Concert Milk. O novo produto 
fazia parte de uma campanha para divulgar a tem-
porada de concertos da Dortmund’s Concert Hall. 

A ativação para ampliar as vendas do choco-
late ROM fez a Romênia levar um Leão de Ou-
ro em Titanium & Integrated e o Grand Prix em 
Promo & Activation. Se você assistir ao videoca-
se (http://bit.ly/romenia_rom) verá que a ação 
não fala com consumidores de chocolate. Fala 
com pessoas, com romenos. Estimula a partici-
pação, estabelece uma conversação e oferece 
um conteúdo relevante.

 Ou seja, Cannes Lions 2011 ajudou a tornar 
evidente aquilo que já intuíamos: hoje produ-
zimos conteúdo, não propaganda.

TENDÊNCIA

Os publicitários cansaram 
de fazer propaganda
Agências querem produzir conteúdos que estimulem a construção 
de um novo relacionamento entre a marca e seus consumidores

AgÊNCIAs

A morte e o renascimento 
do “atendimento”
O próprio nome não reflete mais o papel do profissional dessa área

Pode parecer insanidade um profissional da 
área de atendimento dizer isso, mas a verda-

de é que poucos de nós consegue entender a bar-
reira quase intransponível que se colocou entre 
o que representava este profissional e o que se 
espera dele hoje.

Não nos foi mais franqueada apenas a missão 
de atender o cliente. Somos agora responsáveis 
por gerir marcas, em um cenário de disciplinas 
cada vez mais amplas e complexas. 

Somos responsáveis por administrar budgets , 
e temos de compreender geração de caixa, pro-
dução, distribuição, margem, perdas e lucro. 

Somos responsáveis ainda por discutir pla-
nos de mídia não apenas esperando que eles 
cumpram a verba estabelecida, mas que aten-
dam à dinâmica do negócio de nossos clientes 
e que tenham influência nos resultados que são 
esperados. 

Temos de entender e monitorar as redes so-
ciais e o impacto que os movimentos de comu-
nicação geram no humor dos consumidores ma-

nifestados ali. Esse é um processo contínuo e que 
pode trazer informações relevantes para a men-
suração das campanhas. Aliás, temos de ajudar 
o cliente e a agência a romper a barreira online 
x off-line, que ainda nos prende a pensar em in-
ternet como algo “novo” mesmo depois de tan-
tos anos de influência em nossa vida.

Temos de avaliar um orçamento de filme não 
apenas pelo valor da última linha, mas por de-
talhes de produção que antes apenas um RTV 
saberia entender. 

Temos de saber conversar a “língua da cria-
ção” sem esquecer que não trabalhamos apenas 
para a ideia, mas também para a necessidade. E, 
ainda temos de ser sócios das ideias de criação, 
protegê-las quando preciso e adequá-las quan-
do necessário. 

Aliás, temos de ser criativos, pois criativida-
de não diz respeito a um departamento e sim a 
uma postura. 

Deixamos de ser a “agência no cliente e o 
cliente na agência”, forma com a qual fomos 

apresentados à profissão no passado e que 
sempre me soou como um jeito mais elegante 
de dizer “leva e traz”. Hoje, acredito muito mais 
em outra visão. O profissional de “atendimen-
to” não está mais aqui para atender apenas. 
Também não está aqui para integrar as dife-
rentes necessidades (do cliente e das áreas  da 
agência). A nova dinâmica de trabalho deste 
profissional é orientada pela necessidade de 
influenciar todo o processo de briefing-plane-
jamento-criação-produção-veiculação-men-
suração, e para que possa fazer isso tem de 
buscar o desenvolvimento de habilidades. O 
próprio nome “atendimento” não reflete mais 
o papel deste profissional.

Na agência, temos trabalhado para que es-
tes desafios se traduzam em prática. A expe-
riência tem nos mostrado que apenas a pro-
ximidade cada vez maior entre atendimen-
to e planejamento vai ajudar nessa transfor-
mação. Nos últimos meses temos planejado e 
implementado a unificação da liderança des-
tas duas  áreas, promovendo mais do que uma 
atuação integrada, mas buscando que as duas 
áreas atuem sob os mesmos signos, objetivos e 
as mesmas dinâmicas, de uma forma comple-
mentar. Esses dois profissionais juntos podem 
liderar uma mudança de mentalidade, criando 
um novo modelo de prestação de serviço. Es-
tamos aplicando este novo modelo na gestão 
das contas que atuamos e ele tem se mostrado 
mais relevante para os nossos clientes. E rele-
vância é a regra do jogo.

Não se trata apenas de uma mudança semân-
tica como tantas que já foram feitas a respeito. É 
a diferença fundamental entre servir e ser útil.
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