
OgilvyOne Brasil, Renato de Paula, é um dos que optam

pelo bom senso. Apesar de apaixonado e curioso pelas

infindáveis possibilidades do mundo virtual, ele tam-

bém se mantém cuidadoso quanto ao emaranhado de

riscos que a aplicação da tecnologia pode trazer sem a

adequação necessária. Certo de que essa nova realida-

de pode oferecer vantagem como mídia e ferramenta

de relacionamento, ele procura explorar todo o territó-

rio desse novo mundo, seja na internet, no celular ou na

televisão, sem esquecer de que o que é melhor para as

marcas também tem de ser melhor para os homens.

Propaganda - Com qual mídia o mun-

do digital vai acabar agora?

Renato de Paula - O crescimento expo-

nencial do mundo digital é fato, mas o

jornal ou a TV não vão acabar. Muita

gente ainda prefere o papel ou ver TV

sem apertar milhões de comandos. Fa-

lamos de uma mudança acelerada, mas

que vai demorar muitos anos.

P - O que significa muitos anos?

RP - Uma pesquisa da OgilvyOne dos

Estados Unidos mostra que até 2020

80% das mídias serão digitais. Os jornais

vão continuar, mas devem migrar para o

mundo digital. Como isso se aplica ao

Brasil é uma incógnita, pois depende do

desenvolvimento tecnológico, infra-es-

trutura digital, que está relacionada ao

desenvolvimento econômico, telecomu-

nicações, banda larga, diminuição de

preço, aumento do poder aquisitivo.



As novas

gerações estão

cada vez mais

avessas aos que

querem vender

coisas para elas

P - E como está essa infra-estrutura no Brasil?

RP - Os últimos números de internet, de acordo

com o Ibope, registram 22 milhões de brasileiros

que acessam a internet em casa, número maior

do que a população de muitos países europeus.

Também há um número não oficial que identifica

outros 10 milhões que acessam só no trabalho.

Em casa, a penetração de banda larga também

cresce exponencialmente, por causa dos pacotes

de empresas que integram internet, telefone e TV

por assinatura com preços mais acessíveis.

P - Comparando com países desenvolvidos...

RP - Estamos ainda alguns passos atrás do Japão,

Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, mas essa

distância tem diminuído. Na América Latina, o

Brasil é líder em número de

pessoas que acessam a internet

e têm telefones celulares - 101

milhões de aparelhos -, o que o

torna o quinto do mundo nesse

ranking. Do ponto de vista tec-

nológico, velocidade de banda

larga, ainda estamos um pouco

atrás, mas temos uma massa

crítica muito boa.

P - E as novidades dessa área?

RP - Temos uma evolução do

DVD. A tecnologia se chama

PVR - Personal Video Recor-

der. Um desses aparelhos é o

Tivo, da Sony. Essa tecnologia permite que a

programação da TV seja interrompida e que o

telespectador volte a vê-la de onde parou quan-

do quiser. O efeito disso é que quando retorna

para a programação, o telespectador pode acio-

nar um comando e pular os comerciais.

P - Como o mercado discute isso?

RP - De forma profunda, porque os PVRs nos

lares americanos já são muitos. Uma parceria

da Sony com a DirecTV permite, por exemplo,

que essa tecnologia venha embutida assinando

a DirecTV. Nos EUA se tem acesso a toda pro-

gramação de TV do mês seguinte que pode ser

interligada ao PVR. Isso faz com que se assista

mais TV gravada e menos comerciais.

P - Ameaça para a publicidade?

RP - Uma oportunidade. Assim como se pode fazer

busca e programação por ator ou filme, algumas

empresas têm acordos com emissoras para que,

também por meio de busca e programação prévia,

o telespectador assista ao comercial quando quiser.

Nos EUA, montadoras já fazem algo assim com

PVR, mas daqui a alguns anos, e nesse caso em

poucos anos, veremos comerciais no celular. O que

se tem hoje ainda é um pouco truncado, pois os

browsers ainda não são tão rápidos. No Brasil nem

temos banda larga no celular, como no Japão.

P - Como funciona lá?

RP - É possível assistir a filmes, novelas, progra-

mas... É comum, também, comprar produtos e

serviços, substituindo até o cartão de crédito.

Uma tecnologia permite que o consumidor ca-

dastre contas bancárias e o cartão de crédito

num provedor qualquer. Para comprar refrige-

rante numa máquina o consumidor liga para um

número que aparece no local e passa um código

pessoal. Um comando informa que a transação

foi aprovada e pede a aproximação do celular.

Um som antifraude conecta a máquina ao ce-

lular e libera o refrigerante. A conta será debi-

tada do banco ou do cartão de crédito. Outra

tecnologia, mais popular, permite que a compra

seja feita via código de barras. Com a câmera do

celular, o consumidor tira uma foto do código,

seja na máquina seja num anúncio publicitário,

que vai direto para um site mobile, que efetua a

transação. Para o mundo da comunicação essas

possibilidades são irrestritas.

P - Esse mundo irrestrito não acaba sendo um

problema?

RP - A mudança comportamental é muito gran-

de. As indústrias da comunicação e de tecnolo-



gia discutem bastante com foco na privacidade.
Paralelamente, a tecnologia oferece mais recur-
sos para que pais e empresas coloquem barreiras
para alguns acessos na rede ou na TV. A questão
é que os jovens driblam isso rapidamente. Eu
mesmo tenho um filho de 3 anos que já entra em
sites como os dos carrinhos Hot Wheels.

P - O que faz a intenet cada vez mais atrativa
para a publicidade?
RP - Os 32 milhões com acesso e a possibilida-
de de criar relacionamentos. Uma vez que esteja
na internet, a pessoa clica no banner, faz buscas,
clica no link... Essa relação direta é mais próxi-
ma da venda. Na Ogilvy tudo que fazemos, de
propaganda de massa a ação no ponto-de-ven-
da, internet, marketing direto, search (busca) ou
mobile, tem por objetivo um ciclo de comunica-
ção 360° para gerar negócio para o cliente.

P - Os jovens ainda são arredios às propagandas
na internet?
RP - As novas gerações estão cada vez mais aves-
sas aos que querem vender coisas para elas. As
marcas precisam ter relevância no contexto de-
las. Estar na web por estar não adianta. Um site
de bebidas que divulga baladas pode destacar a
marca entre os jovens, pois eles gostam de rela-
cionamento na web e vão acessá-lo pelo serviço.
Mas é fato que está se comprando mais via inter-
net. Sinais disso são parcerias como Submarino
e Americanas, um dos maiores portais de e-com-
merce do mundo.

P - Qual o perfil do profissional que atua em pu-
blicidade digital?
RP - Nós trabalhamos no grupo com muitos
especialistas de propaganda de massa. É funda-
mental. Por mais que se fale de evolução digital,
o Brasil ainda é um mercado de publicidade de
massa. As agências de propaganda vão seguir
liderando por muitos anos. Na OgilvyOne a mé-
dia de idade dos profissionais é muito baixa e
não necessariamente formados em publicidade.

Temos tecnólogos, administradores de empre-
sa... Só engenheiros temos sete, além de uma
pessoa PhD em arquitetura da informação. Há
dez anos, se o profissional não fosse publicitário
não entrava no meio. Hoje é preciso que enten-
da de tecnologia e da relevância das marcas no
mundo digital.

P - Recursos humanos pelos quais a Ogilvy tem
investido muito...
RP - Investimos na área de inteligência e lan-
çamos a OgilvyOneConsulting. Contratamos
quatro profissionais, todos com
pelo menos 20 anos de experi-
ência, o que exigiu um investi-
mento considerável. Criamos a
Neo@Ogilvy, contratamos pro-
fissionais de search marketing.
Em mobile, montamos uma
equipe e estamos discutindo
potenciais aquisições no merca-
do brasileiro que nos ajudem a
crescer rápido nesse segmento.

P - Qual a importância do Se-
cond Life para a publicidade?
RP - E uma ferramenta de re-
lacionamento importante. Os
internautas fazem amigos, têm
comunidades, dinheiro, podem
experimentar produtos, se relacionar...

P - Mas qual a grande graça em ser você mesmo
virtualmente?
RP - A febre hoje no mundo digital são as comu-
nidades. Eu diria que o Second Life é um Orkut
turbinado. No Second Life, além de interagir com
os amigos, se tem uma aparência física, roupas,
é possível construir uma casa, ir a um concer-
to, assistir a palestras. Na cabeça dessa moçada
que é totalmente digital, que adora interagir via
MSN e Orkut, o Second Life é importante para
as marcas e tem tudo para explodir no Brasil.
Acho que vai ser uma doideira. o
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