
7 jan  2013 •

55

Por Luiz Fernando D. Garcia

Durante o V Congresso da Indústria da Co
municação, em maio de 2012, Hugo Ro

drigues, da Publicis, utilizou uma expressão 
extremamente feliz como forma de definir 
parte de nosso debate no painel “O futuro da 
profissão”. Disse ele: “muitas vezes, futuro é 
o presente que ainda não conseguimos en
tender.” Em nosso caso, como profissionais 
de comunicação, sentimos a pressão dessas 
incertezas no dia a dia e, em alguns casos, 
de modo muito acentuado. 

Há 25 anos, dei oficialmente minha pri
meira aula de planejamento de propaganda 
(depois, alteramos para planejamento de co
municação) na graduação. Das importantes 
referências da época, em âmbito internacio
nal, David Ogilvy continuava nos lembrando 
o tempo todo a respeito do sentido que a ex
celente simbologia da orquestração deveria 
promover entre as diversas ferramentas de 
comunicação, mesmo com a propaganda,  
naquela época, sendo a maioria da banda. 

Don Schultz, professor emérito da North
western University, Evanston (Illinois/ 
EUA), foi um dos primeiros autores a des
tacar a necessidade de pensar a comuni
cação de modo integrado. Na mesma li
nha, e com enorme aplicabilidade, Fran
cisco Gracioso (já na liderança da ESPM) 
e Júlio Ribeiro (Talent) nos davam as me
lhores pistas para pensarmos um mode
lo brasileiro de fazer (acontecer) comuni
cação mercadológica. Ah, e J.R. Whitaker 
Penteado (hoje diretor presidente da ES
PM) nos brindava com o lembrete de que 
marketing no Brasil não é fácil.

E as previsões para 2013, afinal? Anali
sando os cenários, avançamos muito des
de aqueles tempos, porém, ficaram muitos 
flancos pelo caminho. A análise mostra uma 
enorme evolução, mas, simultaneamente, 
uma série de aparentes e, em alguns casos, 
grandes contradições. Continuamos falan
do que precisamos promover comunicação 
integrada, contudo, os modelos de negócio 
das agências não são favoráveis à real inte
gração. Ainda temos um mercado de agên
cias e consultorias extremamente concen
trado nos grandes centros, consequência da 
também concentração das matrizes de em
presas (nas quais habitam boa parte dos de
cisores mercadológicos). Além disso, apesar 
de o mapa do consumo estar finalmente se 
abrindo no País, os principais perfis de con
sumo ainda estão concentrados, o que não 
é bom para o desenvolvimento econômico 
e a geração de empregos na indústria de co
municação como um todo. 

Falamos muito em um modelo brasilei
ro, competitivo com padrões internacio
nais de excelência, entretanto, possuímos 

cada vez menos grupos brasileiros de pro
paganda e comunicação, e ainda vemos um 
movimento de concentração de empresas, 
estabilizando ou até mesmo diminuindo a 
oferta de empregos. Temos um ambiente 
digital se transformando conceitualmen
te, e de modo muito rápido, em interati
vo e mobile, com um enorme número de 
pessoas conectadas e soluções diferen
ciadas em regiões das mais diversas no 
Brasil. Porém, estamos com uma rede de 
telecom ainda com preços extremamen
te elevados e enorme problema de quali
dade na cobertura, o que é a base de toda 
essa conectividade.

Temos empresas cada vez mais preocu
padas com inovação em todas as frentes  e 
cobrando das agências e consultorias pos
turas mais ousadas e propositivas. No en
tanto, a busca pelo resultado praticamente 
garantido, sem riscos e pelo menor custo, 
sempre tem sido a contrapartida inibido
ra do dia a dia. Possuímos uma nova base 
de profissionais entrando no mercado cada 
vez melhores na formação aplicada, mas, 
em tantos casos, com seus traços emocio
nais ainda adolescentes, apresentando pro
blemas sérios de autoafirmação e visão ex
cessivamente centrada na carreira, preju
dicando a compreensão dos processos e as 
consequências de sua tomada de decisão 
na cadeia de negócios.  

Enfim, mostramos um discurso de mu

dança muito forte. Todavia, contamos ain
da com parte das lideranças empresariais 
extremamente conservadora e de visão pro
vinciana na solução de problemas. Falamos 
muito em sermos competitivos no exterior e 
de termos ambições mundiais, só que mui
tas organizações desconhecem os potenciais 
de mercado e as características regionais até 
mesmo dos nossos diversos “Brasis”. Temos 
falado muito em ética e sustentabilidade co
mo prioridades planetárias. Mas... 

O problema principal do futuro está no fu
turo do presente. Nas bases que precisamos 
completar. Nossa pesquisa, apresentada no 
V Congresso sobre o perfil do profissional 
que as principais escolas mundiais de co
municação estão vislumbrando, resumese 
em dois conceitos complementares: beta e 
bravura. É preciso ter bravura contínua pa
ra entender que vivemos cada vez mais em 
um mundo beta, um contínuo processo de 
testes, aprendizagens e melhorias ocorren
do durante sua própria implantação. E, pa
ra que isso ocorra, é necessário assumirmos 
de vez um novo mind set, em que os elos da 
indústria da comunicação se aproximem e 
se reúnam em torno de ganhos comuns a to
dos, numa relação mais simétrica. 

O principal desafio para 2013? Nós mesmos! 

Luiz Fernando Garcia é publicitário e diretor-geral 
da graduação da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) em São Paulo

“Há uma base de 
profissionais 
entrando no 
mercado cada vez 
melhores na 
formação, mas com 
traços emocionais 
ainda adolescentes, 
com problemas  
de autoafirmação  
e visão muito 
centrada na 
carreira, 
prejudicando a 
compreensão dos 
processos e as 
consequências de 
tomadas de decisão 
nos negócios”

O futuro do presente (e um  
passado não muito bem resolvido)
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1541, p. 55, 7 jan. 2013.




