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Durante anos ouvi a minha avó reclamar da
quantidade de botões dos novos aparelhos de
televisão e de "novidades", como o videocasse-
te. Mais recentemente, ri de um colega que não
sabia o que dizer para a neta de 3 anos quando
ela correu para ver a foto que não aparecia na
câmera fotográfica tradicional. Eu mesma tive
de explicar a minha sobrinha de 12 anos o que

era uma máquina de escrever e o que já foi uma
televisão em preto-e-branco. Pior ficou para a
mãe dela a quem custou um discurso sobre mi-
meógrafo! O engraçado era vê-la tentando ima-
ginar o que seriam esses equipamentos que (não
no caso do mimeógrafo, que ela não entende até
hoje) há cerca de 20 anos eram inovações tecno-
lógicas no Brasil.

Mais engraçado ainda, para não dizer desespe-
rador, é ter de escrever sobre esse mundo digital e
sua interferência na comunicação. O alívio é que
nem grandes especialistas da área têm respostas
definitivas. A frase mais comum sobre influência
da tecnologia digital na comunicação e publici-
dade é: "Muda tudo!" Eles relatam sobre as inú-
meras novidades em equipamentos, tecnologia e
serviços digitais, mas não sabem claramente as
conseqüências do que está por vir. Vale lembrar
que este "por vir" significa a qualquer instante
diante da rapidez do desenvolvimento de tais re-
cursos.

Durante as palestras da 21a Semana da Cria-
ção, realizada em abril, Scott Ettin, diretor de
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streaming media da PostWorks, apresentou novos
formatos, ferramentas e plataformas de mídia que
estão se tornando comuns em alguns países. En-
tre os exemplos, ele demonstrou como a rede de
televisão CBS inseriu em seu site comerciais que
podem ser vistos antes de notícias acessadas por
internautas, enquanto a rede ABC oferece todos os
seus programas também no ambiente virtual. Es-
sas mudanças exigem dos profissionais de comu-
nicação novas idéias na maneira de se relacionar
com seus públicos-alvo, o que se torna mais difícil
pela ausência de fórmulas predefinidas e pela pro-
ximidade de outras novidades, como a revolução
mobile e a TV digital. Essa última, segundo Ettin,
já é comum entre pessoas de alto poder aquisitivo
nos Estados Unidos e só uma questão de tempo
para estar na maioria dos lares americanos.

O presidente do Interpublic - Futures Marke-
ting Group e diretor de desenvolvimento estra-
tégico e inovação do Interpublic Group, Bant
Breen, foi outro que falou sobre a expansão da
tecnologia digital. Recorrendo ao que ele cha-
ma de marketing molecular, Breen salienta para
a necessidade de se pensar em idéias como mo-
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léculas e de estarem interligadas numa conver-
gência das mais variadas mídias. Ele apresentou
ainda exemplos de como interagir com o seu
público-alvo explorando sites de relacionamen-
to, como Facebook, MySpace e Orkut, além de
mostrar a força que o YouTube pode ter para as
marcas. Entre outros exemplos de interativida-
de, ele apresentou uma campanha da Microsoft
para o site de busca da empresa que conta com
um personagem que interage com o internauta,
a ponto de "bater" na tela do computador para
estimulá-lo a usar o serviço.



tecnologia

Exemplos e mais exemplos que demonstram
um mundo totalmente digitalizado, conectado,
que leva a uma urgência das marcas em quererem
estar presentes em tudo.

A mais nova correria é para fazer parte do Se-
cond Life, que lançou uma versão no Brasil em
abril. Assim como a bolha da internet, quando as
empresas queriam de qualquer jeito estar presen-
tes na rede, a febre agora é para se ter uma "se-
gunda vida". De empreendimentos residenciais,

>• baladas patrocinadas por empresas e até agência
de publicidade, tudo se encontra nesse novo mun-
do. Mas até que ponto valem tantos investimen-
tos no universo virtual?

surar estratégias de ação no Second Life que jus-
tifiquem os investimentos", completa. Ela lembra
ainda que para ter uma plataforma contínua de re-
lacionamento com o seu público é preciso ter uma
estrutura fora do Second Life que gerencie esse
relacionamento lá dentro. Pessoas disponíveis o
tempo todo para atender à demanda dos avatares
no "metaverso". "E preciso que seja algo muito
bem planejado para que o Second Life sirva para
gerar conversão off-line, pois apesar dos apelos de
compra e venda dentro da plataforma não neces-
sariamente se ganha com essas transações."

Ela ressalta que alguns países já dispõem des-
sa estrutura e estão mais maduros em relação

Para Claudia Obata, Interactive director da
Wunderman, a importância da tecnologia digital
está clara, é uma realidade e salienta que as mar-
cas que não enxergam as vantagens da internet,
dos recursos para celular, das novidades para tele-
visão e da própria TV digital, entre outros recur-
sos, vão ficar para trás. "São formas de as marcas
se relacionarem com seu público-alvo de acordo
com o contexto em que está inserido."

Sobre a febre do Seconde Life, Claudia é mais
comedida. "Estar presente de qualquer forma não
é tão óbvio assim", diz ela, que acredita na for-
ça dessa plataforma atualmente para gerar buzz.
"Isso é garantido, mas ainda é muito difícil men-

a essa plataforma, enquanto no Brasil muitos
ainda querem estar presentes da mesma forma
que no início da internet: ter sites simplesmente-
por ter. "Precisamos ver um pouco como esse ca-
nal vai evoluir, como mensurar resultados, qual
pode ser o retorno desses investimentos", diz
Claudia, que considera todas essas novidades
releituras de idéias anteriores. Para um futuro
próximo ela acredita que toda essa revolução,
que promete "mudar tudo", será vista de forma
tão natural quanto todas as outras, como já foi
a própria internet, celulares, games, Orkut, etc.
"Mas nada vai substituir a experiência da vida
real", conclui Claudia. j
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