
Agência on,off e stand by
Agências de publicidade investem em suas competências digitais, apresentam
cases de sucesso, mas o modelo de remuneração baseado nos 30 segundos da televisão
atrasa a expansão das mídias online.

N
os últimos anos, tem-se
visto uma mudança na
estrutura dos players do
mercado audiovisual para

se adaptar às demandas geradas por
novas mídias e formatos. Até mesmo
as tradicionais agências de
publicidade, cujo principal foco
sempre foram os comerciais de 30
segundos, voltam-se agora para os
formatos digitais, com direito a
reestruturação de seus
organogramas, análise de métricas e
diversificação dos serviços oferecidos.

Essa mudança, embora seja
considerada estratégica para a
maioria das agências, não tomou
proporções de uma revolução. Aqui,
parece não importar o quanto se
avance com as mídias digitais: o
modelo de remuneração das
agências, calcado em mídia televisiva,
impede que se vejam novas mídias,
como a Internet, como o carro-chefe
de grandes campanhas.

Quando o assunto é estratégia
digital, não há padrão para a atuação
das agências. Cada uma tem
trabalhado de uma maneira e com
um foco diferente. Com grande parte
dos trabalhos nessa área feitos para a
Internet, as agências têm
contratado profissionais
específicos para atender
às necessidades de
criação, produção e
mídia no segmento. A
organização desses
profissionais, no entanto,
se dá de maneiras
diferentes. Enquanto
algumas montam as suas
divisões específicas para
o meio (que atuam em

conjunto com os
profissionais dos meios
tradicionais, ou "offlíne"),
outras trabalham de forma
integrada (os mesmos
profissionais da criação
fazem tanto "off quanto
online).

A DM9DDB, por
exemplo, tem trabalhado
com atendimento,
planejamento e criação
offline e online integrados,
com três profissionais de mídia voltados
para o online e ainda profissionais
específicos voltados para a produção. Já a
Y&R reestruturou a sua área digital e
contratou Elisa Calvo para assumir a nova
diretoria de estratégia digital da agência.
Elisa prepara uma equipe de dez pessoas
para trabalhar no segmento. "Hoje,
nenhuma campanha sai da agência sem o
online", afirma a nova diretora.

A forma como os meios digitais, em
especial a Internet, são tratados dentro
das agências também é diferente. Embora
todas busquem montar uma campanha
integrada, na qual um meio alavanca o
outro, algumas agências têm
experimentado fazer campanhas inteiras
apenas para as novas mídias. É o caso da

Talent, que criou para o
cliente Tilibra uma campanha
exclusiva para o meio digital.
Com cerca de 1,8 milhão de
instalações do pacote da
Tilibra criado para o MSN e
200 mil SMS com material da

"Hoje, nenhuma
campanha sai da
agência sem o online"
Elisa Calvo, da Y&R

"Pela Internet
o cliente consegue,
mesmo que com
uma verba pequena,
atingir abrangência
nacional"
Alessandre Siano, da Talent

Estadão de Mídia, na categoria Mídia
Digital, e aumentou a venda dos
produtos da marca em 30%, segundo
a agência. "Pela Internet o cliente
consegue, mesmo que com uma
verba pequena, atingir abrangência
nacional", diz o diretor de mídia da
Talent, Alessandre Siano.

Essa "verba pequena" influencia
ainda a produção do material a ser
utilizado online. No caso da produção
de vídeos, algumas agências esperam
que as produtoras possam baixar os
seus preços para adequar-se a essa
verba disponível. "O erro do mercado
é querer produzir na mesma
qualidade de TV", diz Brian Crotty,
vice-presidente diretor de
planejamento de conexões da
McCann Erickson. "As produtoras
têm que quebrar essas barreiras,
para que o cliente aceite o filme para
a Internet", diz.

Já Elisa Calvo, da Y&R, acredita
que são as agências que precisam
mudar o seu pensamento. "Essa
coisa de Internet ser um meio barato
tem que acabar. Produções mais
elaboradas têm a ver com mais
audiência e com maior relevância
para aquele cliente", diz.

marca recebidos, a
campanha foi
considerada um sucesso:
recebeu o Prêmio



Fatia maior
Para que uma

campanha online
funcione, no entanto, é
preciso ter instrumentos
de análise desses
resultados. Esse tem
sido o foco da
Neo@0gilvy, empresa de
mídia digital da
OgilvyOne Brasil,
lançada no País em
março deste ano (e há 18 meses nos
EUA). "É preciso ter métrica,
estratégia, inteligência de negócios.
Não acreditamos em fazer trabalho
criativo sem o resultado de negócios",
diz Xavier Matilla, diretor de
operações da Neo@0gilvy. "Se você
não mostrar por que o anunciante
deve investir em uma nova mídia, o
investimento nessa mídia não vai
aumentar".

Em 2006, a receita publicitária na
Internet foi de R$ 361 milhões (Fonte:
Projeto Inter-Meios 2006),
considerando o faturamento bruto
dos veículos (não inclui investimentos
em sites de busca e links
patrocinados). Quando o assunto é
participação do meio no investimento
publicitário, a Internet recebeu
apenas 2,07% desses investimentos.
Ainda que seja pouco, se comparado
à televisão (que teve 59,43% do bolo),
a Internet teve um crescimento de
35,9% em relação ao ano anterior, no
qual teve 1,6% de participação.

Esse investimento em Internet
não é necessariamente um "dinheiro
novo" no mercado, mas sim parte da
verba total dos clientes que "migrou"
das mídias offline para o online.
Aumentar os investimentos na
Internet, independentemente de
outros meios, passa por um processo
de mostrar aos clientes os resultados
e "educá-los" sobre as novas
possibilidades. "Para a máquina
funcionar, é preciso lubrificar o
sistema. Por isso estamos mudando a
cultura da agência para treinar não
só funcionários mas também os
clientes", diz Crotty, da McCann.

"Os meios tradicionais
são um canal de receita,
mas as agências vão
sobreviver porque vão
diversificar a oferta"
Brian Crotty, da McCann Erickson

"É um processo a longo
prazo: para os clientes
aprovarem os trabalhos,
precisam entender o meio e
ser educados quanto a risco,

linguagem e estratégia".
Raul Órfão, vice-presidente das

agências do IAB, acredita que o aumento
do investimento publicitário, embora
tenha sido significativo, ainda está abaixo
do ideal. Segundo Órfão, o aumento só
deve acontecer quando o modelo de
remuneração das agências for mudado.
"O modelo de negócios no Brasil faz com
que esse número não cresça na mesma
medida que cresce o interesse pela mídia",
diz. A meta do IAB Brasil é elevar o
percentual de investimentos na mídia a
3,5% até o final de 2009.

Velhos modelos
Embora as agências tradicionais

tenham na Internet um setor estratégico, a
penetração da televisão e o modelo de
negócios baseado em mídia fazem com
que o meio digital tenha dificuldades para
perder o status de mídia complementar.
"A Internet depende dos meios offline.
Uma campanha só neste meio é
inconcebível", diz Fábio Saad, diretor de
mídia online da DM9DDB. Assim como
outras agências, na DM9 o que se busca é
o "mix de meios", no qual uma mídia
impulsiona a outra. "A Internet deve estar
inserida na estratégia de comunicação.
Como um meio, ela é
complementar, mas como
ferramenta de interavididade,

"O modelo de negócios
baseado em compra

de mídia faz com que
se dê preferência

ao investimento em
veículos tradicionais"

Raul Órfão, do IAB

é um canal de relacionamento com o
cliente", completa Saad. O mesmo
acontece no caso de hotsites, vídeos e
outras peças criadas para a Internet,
segundo Matilla, da Neo@0gilvy.
"É preciso levar as pessoas até o
conteúdo, ou estar onde as pessoas já
estão, como o You Tube".

Além da penetração, a utilização
da Internet como mídia passa pelo
modelo de negócio das agências, que
hoje é baseado em compra de mídia
(e no caso, os espaços televisivos
oferecem os maiores valores). Para
Órfão, do IAB, esse modelo de
negócios prejudica a Internet. "Existe
uma acomodação do mercado neste
modelo de negócios. E este modelo
faz com que se dê preferência ao
investimento em veículos
tradicionais", diz. Segundo o vice-
presidente do IAB, o fim da
concentração de investimentos
depende não apenas das agências,
mas de todos os participantes da
cadeia. "Se houver pressão por parte
dos anunciantes, crescimento no
número de usuários e maior desejo
por interatividade, as agências terão
de se ajustar", afirma.

Para Crotty, da McCann, a
Internet já está mudando o modelo
das agências. A partir do momento
em que todos os outros trabalhos da
agência, que não o comercial, têm
remuneração baseada em pagamento
pelo trabalho (fee), e eles estão
crescendo, a tendência é que o
faturamento por comissão (como
acontece com a mídia) perca força.
"Trabalham-se os meios tradicionais
por comissão, mas os outros, como a
Internet, o marketing direto, os

eventos, por exemplo,
são trabalhados por fee",
explica. "Quando se
planeja uma campanha
com uma perspectiva
mais holística, o modelo
tem de ser diferente.
Os meios tradicionais
são um canal de receita,
mas as agências vão
sobreviver porque vão
diversificar a oferta".
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