
No l ivro Modernidade Líquida, o conceitu
ado filósofo Zygmunt Bauman diz que a 
mudança é nossa única permanência, en
quanto a incerteza é nossa única certeza. 
A digitalização que tomou conta do mundo 
nos faz pensar sobre isso. Ela afeta profun
damente a interação entre as pessoas, en
quanto a publicidade, como um reflexo da 
sociedade, nunca passou por tantas trans
formações e incertezas. Sorte para alguns, 
azar para outros. 

A dinâmica do Festival de Cannes tam
bém mudou muito nos últimos anos. Hoje, 
Cannes é um espaço eclético onde mais 
de 20% dos frequentadores já são clientes, 
além de profissionais de todas as áreas da 
comunicação. Os seminários, inexistentes 
anos atrás, é uma das atividades mais con
corridas. 

Tão profunda é a mudança que o "festi
val de publicidade" passou a ser "festival de 
criatividade". E a edição deste ano tentou 
continuar a responder o assunto que t ira o 
sono do mercado: no novo cenário, em que 
consumidores conectados reagem cada vez 
menos ao formato clássico de anúncios, 
qual deve ser o papel da comunicação? 

Um erro comum é acreditar que passa
mos apenas por uma mudança de meios, 
na qual a internet é só mais um item no 
mídia m ix e, portanto, basta redistribuir a 
verba de veiculação (aumentando a parte 

digital) considerando a nova fragmentação 
do consumo de mídia. 

A Coca-Cola demonstra entender o novo 
jogo. Em uma concorrida apresentação, de
finiu sua visão de comunicação como " l i -
quid and l inked". O vice-presidente global 
de marketing Jonathan Mildenhal l deixou 
claro que, em um mundo onde meio e men
sagem se misturam, as marcas precisam 
" f lu i r de forma natural". 

Ao invés de interromper o consumi
dor, é preciso entregar a ele algo de valor 
em conteúdo, serviços e entretenimento. 
É fundamental também deixar de lado o 
modelo atual de campanha com ideias des
cartáveis, em que estamos sempre atrás da 
próxima Big Idea. No lugar disso, é preciso 
desenvolver o que a GoViral definiu como 
Long Ideas: plataformas e conceitos ligados 
ao DNA da marca e que atuam de modo 
consistente por um longo tempo. O exem
plo mais óbvio é a plataforma Nike+. 

Há ainda outra questão: neste novo cená
rio, não é possível criar sem um profundo 
entendimento das possibilidades da tecno
logia e das ferramentas digitais. Sebastião 
Salgado ou Cartier-Bresson precisaram 
primeiro dominar a técnica fotográfica 
para depois criar sua arte. Os Leões des
te ano deixam isso claro. A maioria t inha 
ideias com um forte componente de redes 
sociais, plataformas e mobile. Além disso, 

algo inédito aconteceu: empresas de tec
nologia pura, como o Google, foram pre
miadas, sem participação de nenhuma 
agência. Veja que estou falando do papel do 
entendimento da tecnologia para chegar 
mos à ideia, não como instrumento de exe
cução; isso a propaganda faz há anos. 

E o Brasil nisso tudo? Foi muito comenta
da a medíocre performance brasileira nas 
categorias Cyber e T i tan ium & Integrated. 
Fato que tem se repetido nos últimos anos, 
ao contrário das categorias tradicionais, 
como Press, nas quais somos vitoriosos fre
quentes. 

Nosso País tem um modelo de agências 
de propaganda extremamente específico e 
que funciona (hoje) financeiramente m u i 
to bem. O novo cenário da comunicação é 
complexo, arriscado e exige novos mode
los de negócio das agências. Há também o 
fator anunciante de onde saem o briefing 
e a aprovação das estratégias. Muito se fa
lou em Cannes do mérito do anunciante do 
chocolate BOM, por aprovar uma estraté
gia que mudou a embalagem do produto. 
Sem correr riscos não existe inovação em 
comunicação. 

Só há um fator que irá obrigar toda a ca
deia brasileira de comunicação a mudar: 
o comportamento do consumidor que irá 
forçar anunciantes, agências e veículos a se 
adaptarem a este novo contexto. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 31, p. 81, ago. 2011.




