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Em “A Estrada do Futu
ro” Bill Gates afirma como é
importante saber exatamen
te a hora em que você tomou
uma decisão errada e que,
dia após dia, em sua carrei
ra, ele pensou “será que foi
agora que errei?”.
Já em “A Noite America
na”, numa cena hoje célebre,
François Truffaut usa um dire
tor para ilustrar que o processo
de decisão depende de um cer
to “gut feeling” (seja no mun
do dos negócios, seja na arte).
Onipresente, o terceiro
liv ro de Ricardo Cavallini,
fala das mudanças que estão
ocorrendo com o consumidor,
nas agências, na comunicação.
Não apresenta fórmulas mági
cas, mas colabora com conhe
cimento, tão importante nes
ses tempos empíricos.
Se você ainda não enten
deu essa tênue relação entre o
“gut felling” e o conhecimen
to, vale lembrar a frase antoló
gica de Lee Trevino, um dos
golfistas de maior sucesso no
mundo. Após uma tacada lon
ga e precisa, uma voz feminina
gritou da arquibancada: “Que
sorte!”. E Trevino respondeu
em voz baixa, mas perto dos
microfones: “É minha senho
ra...quanto mais eu treino,
mais sorte eu tenho.”
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Não é novidade que as coisas mudaram e que, para
publicitários e marketeiros, o cenário está bem diferente
de décadas atrás.
Basta olhar para as agências de publicidade e ver como
elas mudaram seus discursos. Uma nova onda de slogans
e expressões vendedoras
como advertising 360,
integrated marketing,
through the line, media
neutral, full service hou
se, multidisciplinar com
pany, entre outros.
Onde esta terminologia se interliga e faz sentido?
São apenas palavras da moda ou refletem uma necessidade
real de acompanhar as mudanças?
O que é Comunicação Integrada? Por que se tornou
tão importante para o mercado de comunicação? Qual a
diferença entre Comunicação Integrada e Transmedia?
O que é engajamento?
Termos que não possuem um significado oficial e que
tomaram forma de acordo com o entendimento do merca
do e sua aplicação prática.
Evidente que, em alguns casos, o discurso foi usado
com uma enorme distância da realidade. Empresas que,
do dia para a noite, se tornaram multidisciplinares, mes
mo sem nenhuma alteração em seus quadros. Na prática,
a mudança se resumia a um e-mail para os funcionários
ou um anúncio para os clientes. Não seria e não será ape
nas enviando e-mail que alguém vai mudar a cultura e a
capacidade de uma empresa. Atitudes assim demonstram
que essas empresas estavam fazendo comunicação do jeito
antigo. Dizer que mudaram sem nenhuma ação prática.
Em outras palavras, ter apenas discurso, talvez funcionas
se com os consumidores de antigamente. Agora estamos
todos mais céticos. E mais espertos.

introdução

Este abuso não foi exclusividade das mais antigas ou
mais tradicionais. Alguns anos atrás, várias agências digi
tais se autodenominavam como Full Service Interactive
House. Faziam tudo, mas só se fosse interativo. E sabendo
que a tradução para interativo naquela época era internet,
o termo se tornava contraditório. Existiam as agências que
só faziam ações na web e se proclamavam como Media
Neutral. Eram neutros no escolha da mídia, desde que o
investimento fosse destinado para o meio internet. Curio
so, para não dizer outra coisa.
Mas ridicularizar todas as agências que utilizam estas
expressões está errado. O que é apenas discurso para algu
mas delas, é consequência para outras. O que poderia ser
uma demonstração de futilidade, ou entendido como uma
moda passageira, também pode demonstrar o oposto: uma
facilidade de adaptação.
A proposta deste livro não é julgar consumidores,
agências ou anunciantes. Também não pretende trazer
verdades absolutas, fórmulas mágicas ou respostas defi
nitivas, mas tentar, de maneira fácil e lógica, explicar por
que o mercado de comunicação mudou e qual caminho
está percorrendo.
Portanto, é necessário colocar a comunicação em uma
perspectiva histórica, mostrando o que passou a ser rele
vante e o que deixou de ser. Apontar o contexto que as
mudanças se encaixam, conhecendo os principais fatores
determinantes que transformaram a comunicação poderá
ajudar cada leitor a tirar sua própria conclusão, entenden
do o que ainda está por vir, mesmo se tratando de um
cenário em constante e rápida evolução.
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