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Mudei o foco da minha vinda ao Festival de Cannes. Em vez de assistir aos filmes o dia todo, 
estou assistindo aos seminários e vejo filmes nos intervalos. Os filmes hoje são facilmente 
acessados, mas nos seminários há profissionais falando sobre os rumos do nosso negócio. 
Particularmente o tema novas mídias.  
 
Uma das palestras interessantes foi a "Does ROI mean RIP for creativity?". Discute-se o 
retorno do investimento, comprovando que o festival está deixando de ser reduto dos criativos 
e, cada vez mais, clientes e profissionais de planejamento, mídia e atendimento estão 
participando.  
 
A conclusão resumida é de que criatividade e contabilidade têm que estar em tudo que 
fazemos. Outra coisa que salta aos olhos é que a força da tecnologia no processo de 
comunicação. As novas tecnologias trazem engajamento que é o que todo cliente quer para 
sua marca ou produto.  
 
A propaganda tradicional contava histórias sobre marcas e produtos. Ganhava quem contava 
as melhores histórias. Agora, o consumidor quer fazer parte da história. Quer escrever a 
história. Os vencedores não são os melhores contadores de história, mas aqueles que têm a 
capacidade de fazer parte da história do consumidor. O monólogo repetitivo será trocado por 
conversas e relacionamentos.  
 
Comece a história com relacionamento é a regra número um. Em seguida, vêm: dissemine a 
história (na rede dos seus relacionamentos), amplie a imagem desta história em outros canais. 
Alguns cases só vão para a mídia após fazerem sucesso nas comunidades. O consumidor 
deixou de ser "vítima" das mensagens e passou a ter o poder.  
 
Não importa mais a mídia que você usa. O que importa agora é a mídia que o consumidor 
quer. E ela está em todo lugar, de todas as maneiras. Isso cria um risco para as agências de 
propaganda que começam a perder espaço para bureaus, produtoras, fotógrafos, grafiteiros 
provedores de conteúdo ou qualquer pessoa que tenha à mão algum tipo de mídia que o 
cliente tenha acesso. O cliente está buscando estas mídias por conta própria.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 


