


A Nova
Ordem Digital
vai transformar sua
vida profissional e a
forma de sua empresa
fazer negócios.
Entenda porque
e prepare-se.

Por Pyr Marcondes

Nova Ordem Digital é o nome do seu futuro. Nada escapará
às transformações que estão em curso. Nem você, como
executivo ou empresário, nem sua empresa. A fase inicial das
grandes mudanças ocorreu a partir do lançamento do primeiro
portal web do mundo, AOL, em 1995, e durou até o surgimento
do que se convencionou chamar de web 2.0, em verdade um
conjunto de iniciativas e novas tecnologias que colocaram o
mundo digital em um novo patamar de realidade a realidade
2.0, que abriga uma nova ordem..
Conheça os l O Fundamentos dos seus próximos dez anos.



Multi Conectividade - O Absoluto Digital

Na cadeia de valor do mundo dos negócios,
cada vez mais elos são digitais. Na cadeia
social do comportamento, cada vez mais as
relações são digitais. Na cadeia pós-industrial do
conhecimento e da distribuição de informação,
cada vez mais a integração é digital. As
plataformas de produção e logística são digitais.
A contabilidade e o departamento financeiro são
digitais. O fluxo de dados é digital. A integração
das empresas e dos mercados é digital. A
comunicação, o marketing e o entretenimento
são cada vez mais intermediados por
desenvolvimento, produção e exibição digitais.
Os produtos são digitais, mesmo que não sejam
digitais. E os digitais serão cada vez mais digitais.
A multiconectividade não só integra um com
todos, mas todos com um. E muitos entre si. É
o Absoluto Digital, um mundo em que gente,
empresas e negócios embora analógicos ou
físicos são já, ou serão em breve, digitais.

Esse novo fundamento enseja uma
oportunidade única para o marketing e para
a indústria da comunicação. Um par de tênis
correndo em um parque é uma oportunidade
de marketing em tempo real (o projeto que
integra, em uma troca contínua de informações,
os novos modelos Nike com o iPod via wireless
c só o primeiro exemplo disso). Seja para uma
promoção, uma pesquisa ou uma mensagem de
conteúdo patrocinado. Os carros vão conversar
e avisar um ao outro sobre perigos nas estradas,
na mesma plataforma que vai permitir que eles
recebam guias dos restaurantes mais próximos na
rodovia, com descontos para donos de modelos
da montadora X. Tudo, ou praticamente tudo,
será plataforma para distribuição de conteúdo
e mídia.

O cenário multiplataformas é, assim, o mais
novo desafio da comunicação comercial. Seja
para os veículos de comunicação, seja para as

agências ou para os anunciantes.
As produtoras e provedoras de conteúdo

ainda conhecidas como empresas de mídia,
embora essa fronteira definida entre quem cria/
distribui conteúdos esteja rapidamente ruindo
deverão disponibilizar sua mensagem, seja ela
editorial, artística ou publicitária, em formatos
cada vez mais diferenciados e adaptados aos
novos canais de acesso ao consumidor. Um
consumidor que não pára de se mover e que
consome os conteúdos de sua preferência quando
quer, no device e no momento que preferir (ver
fenômeno do time shift, no fundamento do novo
Tempo).

A conectividade não conhecerá barreiras.
As oportunidades serão tantas quantas serão
as novas plataformas, dotadas de uma sempre
renovada capacidade de interação entre elas.
Os exemplos são insondávcis. As possibilidades,
infinitas.

Virtual é Real - A Vida sem Espelho

Durante todos os anos em que a internet se
projetou como uma novidade em nossas vidas
e nossas vidas nela, foi comum usarmos a
expressão "realidade virtual" para definir o que
ocorre no mundo digital, como contraparte a
algo irreal do mundo físico. As fronteiras entre
uma coisa e outra, no entanto, não existem mais.
Na verdade, nunca existiram. Um e-mail sempre
foi tão real quanto um fax. Um avatar, tão real
quanto um ser humano de verdade. O mundo
3D, tão verdadeiro quanto o bar da esquina.
O lato dos ambientes serem aparentemente
distintos ilude, mas a imagem do espelho é tão
tangível quanto a imagem da TV, do cinema,
dos atores cm um palco de teatro, de um site
na internet ou da festinha de família em uma
câmera digital. Virtual é real.

A existência do meio torna-se mais e mais
transparente ao usuário. O jovem da geração
millenial (jovens do novo milênio) não tem
qualquer preocupação sobre se um game é
ou não digital. Para ele, é real, tanto quanto a
(chata e sem interatividade) aula de matemática
na escola.

Pesquisa realizada pelo Centro para o Futuro
Digital, da Escola de Comunicações da USC —
University of Southern Califórnia, de Annenberg, nos
EUA, com, milhares de jovens norte-americanos (ver
resumo na seção Indicadores, nesta edição)
revela que, para eles, a vida virtual é tão
importante quanto a real. Uma contém a outra
c ambas estão contidas nessa realidade única,
íntegra. A ponte que torna isso possível no nosso
mundo integralmente digitalizado é a idéia de
Metaverso (ver matéria nesta edição), a noção
de um universo tridimensional tão parecido
com o mundo real que não só se comunica com
ele, mas como de fato é ele.

Para todos os efeitos, essa nova verdade da
vida sem espelhos impõe uma outra postura
conceituai para a mercadologia, esse conjunto
das técnicas com vistas à exploração dos
mercados. O marketing não poderá jamais se
resumir, de hoje em diante, ao antes mapeado
e conhecido ambiente das coisas físicas do
mundo corpóreo. É preciso fazer marketing
para avatares que voam e, ao mesmo tempo,
têm aula de matemática em uma escola com
muros de tijolos. É preciso idealizar um mundo
novo de conteúdos comerciais e publicitários em
que não haja mais limitações entre o concreto e
o intangível. Tudo que antes era sólido, agora
desmancha na web.

Crowd Matters - O Poder da
Inteligência Coletiva

Karl Marx nunca imaginaria ir tão longe.
Todo poder às massas! E delas a supremacia



do pensamento em estado de excelência. Do
conhecimento e de seus avanços como produto
coletivo, de um novo e anabolizado proletariado,
o proletariado digital. Da inteligência corno
resultado da contribuição de cada um e de
todos, integrados em um ambiente colaborativo
universal onde nem mesmo o céu é mais o limite
(o céu é hoje apenas mais um caminho para o
tráfego de dados, o cyberespaço).

Partes analógicas dessa nova concepção do
saber estão condensadas em dois livros. Um
deles se chama The Wisdom of Crowds: Why
the Many Are Smarter Than the Few and How
Colleetive Wisdom Shapcs Business, Economies,
Soeletics and Nations, de James Surowiecki (O
Saber das Multidões: Por que Muitos São Mais
Sábios do que Poucos e como a Inteligência
Coletiva Modela Negócios, Economias,
Sociedades e Nações). O extenso nome mais que
expressa o tema.

O outro livro tem como título Wikimmics
How Mass Colaboration Changes Everything, ou
Wikinomia - Como a Colaboração em Massa
Muda Tudo, sobre a nova forma de geração,
arma/.cnamento e difusão do conhecimento
representado pelo fenômeno wiki, em que todos
e qualquer um podem dar sua contribuição para
um banco de dados que reúne o saber universal,
que se atualiza a cada segundo, em tempo real,
na web e através da wcb (ambos os livros estão
resenhados nesta edição).

Esse arcabouço teórico busca explicar uma
nova prática, a da colaboração universal
via internet, que não só altera a noção de
domínio do conhecimento (antes atribuído
com exclusividade aos gênios da raça), mas
também introduz a premissa de que grupos
são mais poderosos e eficazes do que lideranças
individuais na geração do que se sabe e do que
se virá a saber.

Para o mundo do marketing, essa nova
verdade universal é entusiasmante. Graças a ela,
será possível não só contar com a colaboração
do consumidor final para a concepção das
novidades como validá-las antes mesmo de
lançá-las aos desafios do mercado.

Dois exemplos recentes (há centenas
acontecendo agora mesmo) ilustram apraticidade
do novo fenômeno. O fabricante de bicicletas
e motocicletas Sundown desenvolveu, em sua
propriedade no Second Life, um novo modelo
de triciclo inteiramente através da colaboração
virtual de seus futuros consumidores, ouvindo
e armazenando suas sugestões postadas online
e selecionando várias na elaboração do seu
projeto final.

A cadeia de hotéis Aloft Hotels recebeu dezenas
de idéias para o design de suas novas unidades
no mundo real. Várias foram incorporadas ao



projeto arquitetônico. Apropriadas, inovadoras
e... sem custo.

Essa mesma força silenciosa e anônima pode
significar ainda um exército de evangelizadores
das marcas. Se engajados em uma cruzada que
lhes faça sentido e da qual se sintam participantes
ativos, os soldados digitais dessa massa imensa
reproduzem, no ambiente web, aquilo que
durante anos atribuímos, como tarefa exclusiva,
aos formadores de opinião. Celebridades
emprestavam aval e certificação a produtos c
serviços. Agora, o anônimo tem esse mesmo
poder desde que o anônimo sejam muitos e desde
que se identifiquem com a causa, os atributos e o
posicionamento das marcas.

A sabedoria das multidões importa. O anônimo
conta. Hoje e no futuro, mais que nunca.

Menos é Mais - A Supremacia do Pouco

A teoria econômica do Long Tail tornou-
se hoje parâmetro para parte dos negócios do
mundo digital, mas na verdade não encerra, em
si, nenhuma grande novidade. Seu autor, Ghris
Anderson, editor-chefe da Revista Wired, reuniu
um conhecido conceito de teoria estatística da
distribuição, segundo o qual alta freqüência ou
grande amplitude distributiva resulta em menores
volumes alocados, ao longo de um determinado
período de tempo. Chris Anderson teve, no
entanto, o insight de sobrepor essa matriz ao
desempenho da economia digital. Isso resultou
em sua teoria geral do Long Tail, condensada
no livro The Long Tail: Why the Future of
Business is Selling Less of More (2006) ou seja,
comercializar menores quantidades de muitas
unidades. Menos, de muitos, em síntese. Esse
desenho promoveria a sustentação, no tempo,
da rentabilidade dos negócios online. Mais que
isso, segundo Anderson, seria essa a verdadeira e
intrínseca dinâmica da economia digital.

Para a estratégia dos negócios online, essa
concepção pode ser vital, porque implica
construir estratégias tanto de desenvolvimento
de produtos e serviços como de logística de
distribuição que prevcjam a oferta de muitos
itens para uma quantidade grande de pequenos
nichos de mercado.

Para o marketing e a comunicação, significa
a necessidade de uma estratégia de precisão
no targeting, identificação de nichos não mais
por perfil sociográfico, mas comportamental,
hiperdirigido, one to one.

Em um cenário dessa natureza, acuracidade
c pressuposto de sustentabilidade. Precisão
é a condicionantc que assegura cobertura e
freqüência, no tempo. Acertar na mosca deixa
de ser força de expressão, mas contingência de
sobrevivência. Menos é mais.

O grau de dificuldade na concepção e gestão
de estratégias de marketing e comunicação desse
tipo é alto e time consuming. Mas essa é a nova
ordem e a nova regra do jogo.

Assim, não se trata mais de falar de forma
dirigida apenas para pequenas audiências, mas
ao contrário, falar de perto, de muito perto, de
forma personalizada, mas para muitos, para a
massa. Essa é a nova teoria da comunicação de
massas, intermediada pela tecnologia digital.

Ganham força, portanto, as empresas e as
estruturas de negócios que detenham sofisticados,
detalhados e permanentemente atualizados
bancos de dados pessoais sobre a população
online do planeta. Esses dados dão suporte
a um renovado jeito de conceber e praticar
estratégias de marketing, agora dirigidas pelo
comportamento real, de pessoas reais, não mais
médias estatísticas, em que a mira se fazia por
aproximação.

No Bullshit - A Era das Grandes Verdades

Imagine um mundo melhor, em que fabricantes
de produtos, intermediários comerciais e
prestadores de serviço tenham tanto respeito pelos
seus consumidores e usuários que criem canais
permanentemente abertos para ouvi-los e buscar
atender suas demandas. Imagine um mundo

em que os emissores de mensagens comerciais
sejam claros e francos quanto aos reais benefícios
daquilo que anunciam e tornam público.
Imagine um mundo em que os órgãos geradores
e emissores da informação sejam transparentes
e que, sob nenhuma hipótese, faltem com
ou falseiem — a verdade. Imagine esse mundo
intermediado por plataformas tecnológicas que
captem anseios, críticas, sugestões e solicitações
dos mais variados segmentos da sociedade, na
figura tanto do cidadão, quanto do consumidor,
de forma ágil e acessível. Imagine ainda que toda
essa capacidade de captação não seja uma via
de mão única, mas interativa, que permita aos
demandantes respostas efetivas e diretas, em
um mínimo espaço de tempo. Imagine que esse
mundo é possível e que isso é bom.

Pois pare de imaginar, esse mundo já
existe. Ele está na tela do seu computador
c do seu celular. Ele é o mundo em que a
verdade vale mais e será um inigualável
diferencial competitivo para as empresas,
nos mais variados segmentos de mercado.
Caminham na liderança dessa nova ordem as
empresas e corporações que já compreenderam
que, em um mundo no qual a troca da informação
atingiu um estágio tal de penetrabilidade no tecido
social, não mais é possível esconder falsidades
mercadológicas ou hipocrisias estratégicas.
Quem cometer esse pecado hoje, pagará por ele
depois. E em breve.

Assim como "ser verde" deixou de ser moda
para se transformar em alavanca de sucesso e de
novas conquistas para as empresas mais avançadas
do planeta, também a idoneidade, a seriedade e
o comprometimento se transformarão nos mais
valiosos bens duráveis da nova sociedade digital, a
sociedade do conhecimento e da transparência.

Ouvir o que o consumidor tem a dizer e
atendê-lo nunca mais será um luxo, mas uma
indiscutível necessidade. Se você não fizer, seu
concorrente fará.

As plataformas digitais e as novas tecnologias
pressupõem interação e troca recíproca de
verdades entre quem produz e quem distribui,
de um lado, e quem adquire e consome, de
outro. Não são mais duas pontas, separadas por
interesses diversos e excludentes, mas partes de
uma mesma linha contínua, de dupla direção.

O ideário dessa Era das Grandes Verdades
no ambiente dos negócios é um dado novo. E
um dado, no que tange a um fato efetivo, mas
também um dado no sentido do input, um
bit sem o qual os programas e os sistemas não
funcionarão com eficácia. Não rodarão. E não
adianta chamar a equipe de TI. Se sua empresa
não implantar a versão 2.0 dessa nova ética, não
haverá reparo possível. Vai dar pau.



Sociedade da Atenção - A Ditadura
da Relevância

Tempo e Espaço são domínios da audiência, não
mais do meio nem dos produtores de conteúdo,
nem tampouco dos emissores da comunicação
comercial. Tempo e Espaço são funções de uma
idiossincrasia própria, particular e imprevisível
do receptor (eu ou você). Mais que isso, vivemos
o que se convencionou chamar de Sociedade da
Atenção, já que o impacto de informação ao qual
somos submetidos é gigantesco, tudo buscando
um espaço privilegiado em nossa atenção, em
nossa memória, em nosso cardápio seletivo de
preferências. Mas talvez fosse mais adequado
definir os novos tempos como a Sociedade da
Desatenção, cm que tudo conspira para que
desviemos nosso foco para outro lugar. Não mais
este. mas aquele.

Quem está no centro — sem trocadilho —
das atenções é o consumidor. Quem manda e
comanda é ele, ao sabor de si mesmo e de suas
subjetivas considerações. Seu comportamento
é uma incógnita, raro prever seu próximo
movimento. Por isso reúnem-se tantos dados
sobre seu perfil e predileçõcs: para adivinhar seu
próximo passo e pegá-lo na cun'a. Quando e
onde ele estiver.

O hiato entre um clique e outro pode
esconder um pequeno pedaço do desempenho
dos negócios, sejam eles digitais ou não. Além
desse quadro movediço, de um consumidor
que se tornou totalmente imponderável, outro
complicador: storage.

E não só possível, como cada vez mais uma
prática, a audiência estocar o que deseja para
ver depois, onde quiser, na hora que preferir.
A tecnologia digital introduzida por meio de
produtos como TiVo e a Apple TV inaugura uma
nova fase da história da televisão, mas também
do entretenimento e do consumo audiovisual
em geral. Em verdade, reconceitua as definições

de Tempo e Espaço para todo o mundo das
comunicações. O que armazenei hoje, neste
tempo e local presentes, pode perfeitamente ser
assistido quando eu bem entender, amanhã ou
em um futuro qualquer. Para as estratégias de
marketing e comunicação, essa nova verdade
contém inúmeros desafios, sendo talvez o maior
o de como encaixar mensagens, produtos,
conteúdos comerciais ou serviços em um
ambiente sobre o qual não se tem controle e cuja
exibição pode se dar sabe-se lá quando, sabe-se
lá onde. Time shift é o nome disso. Mudança
de tempo. O tempo muda de lugar, se assim
podemos dizer.

A atenção humana, assim como a água,
tornou-se um bem escasso. O tempo, antes um
ativo inelástico, ganhou flexibilidade, em uma
sociedade na qual somos todos multítarefeiros,
fazendo inúmeras coisas de uma só vez e
prestando atenção em quase nada, de verdade.

A única força que será efetivamente capaz
de congelar o tempo na atenção da audiência,
onde ela estiver, será a relevância. Muito já se
falou sobre isso, sobre a Era da Relevância, pois
.tudo o que estiver fora dela estará fora da alça
de mira e do espectro de interesse da audiência.
Portanto, não vai ser visto ou simplesmente não
vai impactar. Sem relevância, sem atenção e sem
impacto não existe eficácia de marketing. Muito
menos de comunicação.

A Nova fraternidade universal - O paradigma
das nano-redes

Seu irmão, o outro, nunca mais cometerá o
pecado da usura. Se ele foi tocado, dividirá o
pão que o iluminou com você e com o próximo,
os mais próximos. Cada qual dá seu quinhão,
um dízimo de si mesmo. Cada qual diante não
mais das platéias de um teatro clássico, mas de
micro, nano-redes de mútua conversação. Uma,
duas, três, dezenas de milhões de nano-grupos
de afinidade e afeição. Um mercado persa de
diversidade interativa, em que cada computador
é uma tenda e cada internauta é um mercador
de uma nova ordem. Somos todos membros de
uma Nova Fraternidade Universal, aquela cujo
princípio é a integração com o outro e a troca de
entendimentos comuns.

Não precisa mais rezar. Suas preces por um
mundo mais fraterno já foram atendidas. A web
das social networks, dos instant messengers, dos
blogs e páginas pessoais, dos posts em redes
sociais de interação, tudo isso é gente de todo tipo
interagindo com gente do mesmo tipo. Trocando
ensinamentos, experiências e adorações. Cada
um desses novos formatos da digitalidade é
o mandamento dessa nova religião, que já
transformou e seguirá transformando a maneira
como conversamos e nos conhecemos. Nas
redes sociais interativas, como Orkut, Linkedln,
MySpace, Second Life e congêneres, trocamos
um pedaço de nossas vidas e de nós mesmos. Nos
blogs, trocamos nossas opiniões e visões. Nos
messengers, trocamos o imediatismo do nosso
presente. Nas plataformas pier to pier, trocamos
arquivos pessoais de cultura e entretenimento.

Parao setor dacomunicaçãOjtodaessainteração
digital libera um antes inimaginável poder de
persuasão de comunidades criando nichos sobre
os quais cada nano-grupo exerce sua influência.
Introduz, ainda, a publicidade distribuída por
comunidades de forma espontânea e viral, além
do surgimento de múltiplos novos espaços de



veiculação. Potencializa, por fim, a geração de uma
infinidade (ainda desconhecida) de novas formas
de produzir e distribuir comunicação comercial,
da publicidade às promoções, do marketing direto
à propaganda boca a boca (pier to pier).

O Seu Agora é Meu - O Império da
Desintermediação

As fronteiras entre os setores que historicamente
estruturaram o mundo dos negócios na
indústria da comunicação e do marketing estão
desaparecendo. Um novo império sem limites
está sendo erguido. Se você é uma agência,
um anunciante ou um fornecedor, prepare-se
para não ser mais nada disso. Se você produzia
conteúdo para vender, prepare-se, porque quem
comprava agora está fazendo o seu próprio. Se
você veiculava conteúdos e publicidade, prepare-
se, pois seu anunciante agora pode deter o poder
sobre a mídia e seus conteúdos. Ele está não só
comprando veículos como produzindo seus
próprios conteúdos. Se você é uma agência,
prepare-se, porque seus clientes estão indo buscar
fora o que antes compravam de você. Mais que
isso, estão comprando direto de fornecedores que
antes eram intermediados por você. Mais que isso,
alguns deles podem estar comprando agências
concorrentes da sua. Se você é um anunciante,
prepare-se, porque sua agência agora pode ser
acionista de um grupo editorial ou de TV, ou de
um instituto de pesquisa. Na verdade, ela pode
mesmo estar desenvolvendo patentes para novos
produtos na sua área, na sua indústria.

Seu negócio não é mais só seu. A
desintermediação é agora o império de uma
nova terra de ninguém. Ou melhor, uma terra de
novos proprietários para coisas que antes, e desde
sempre, pertenciam a outros donos. As barreiras
de entrada estão menos rígidas e há uma invasão
bárbara em curso.



O fenômeno da intersecção de negócios,
com troca de papéis antes fixados por acordos
de fio de bigode e de uma ética inscrita menos
em documentos legais, e rnais nas práticas
mercadológicas, vinha ocorrendo de forma
incipiente há anos. O que é uma house agency?
O que é um anunciante direto? O que é um birô
de mídia? O que são as publicações customizadas?
Peças desse mesmo quebra-cabeça, desse quebra-
paradigmas em que setores se entrelaçam e
negócios se superpõem.

A internet tem culpa nesse cartório. O mundo
digital também. Como sempre, a culpa de acelerar
tudo.

Vem do mundo digital a maior quebra de
dogmas dos últimos anos no setor. Depois de
um gigante movimento de compras e aquisições
ocorrido entre abril e maio deste ano nos Estados
Unidos e na Europa, a feição do mercado foi
definitivamente para o espaço (ver matéria nesta
edição). A Microsoft se transformou no primeiro
conglomerado do mundo a ser, ao mesmo
tempo, fabricante, anunciante, veículo, agência
e instituto de pesquisa. O Grupo WPP passou
a ser um conglomerado de agências e birôs de
mídia que detém o controle acionário de uma
cadeia de portais online para distribuição e venda
direta de publicidade — o que chamaríamos,
portanto, de um representante comercial de
veículos de comunicação, na antiga e ultrapassada
denominação clássica. Yahoo e Google também se
transformaram em agenciadores de mídia online e
donos de portais de internet. No caso do Google,
sua aquisição do YouTube o colocou na porta dos
negócios de telefonia e televisão. Curioso observar
que o YouTube tem acordo para disponibilização
de seus conteúdos na plataforma da Apple TV,
o que, indiretamente, torna Google e Apple
parceiros.

Os exemplos são inúmeros e, neste momento,
devem estar sendo enriquecidos com outros novos
acordos em que as fronteiras antes existentes não
existem mais.

É apenas mais uma faceta da Nova Ordem
Digital.

Anunciantes odeiam isso, mas não há saída.
Agências odeiam isso, mas não há saída. Ganharão
share e reconhecimento portanto, lucros os que se
diferenciarem pela agilidade assertiva, aquela que
não erra mesmo quando tudo a sua volta está em
movimento.

A Web é Beta - Nada Estará Pronto

Executivos e empresários acostumaram-se à
prática da conclusão, ou seja, projetos e negócios
têm objetivos e fins definidos. Os planos têm seus
desfechos c suas conclusões. A idéia de começo,
meio e fim tem servido de base para a tomada de
decisões no mundo dos negócios. Tudo que não
esteja devidamente pronto e sobre o que não se
tenha controle de quando vai terminar não é bem-
vindo. Na verdade, é considerado erro ou mau
negócio. Fria.

Pois esse paradigma da concepção, que pressupõe
acabamento, está por terra. .Caiu. Ao menos, não
tem mais valia no universo digital.

O processo evolutivo das tecnologias que
permeiam e determinam a indústria da
comunicação digital não termina nunca, evolui
permanentemente, em uma dinâmica sem fim em
que nada está pronto, nem estará.

Essa cadeia de inovações periódicas determina
um processo em que tudo está sempre em fase
de testes e implantação. Tudo é protótipo. Daí o
fundamento: a web é beta!

Não há mais porto seguro quando tudo é
mutável. A tomada de decisões passa a ser no
caminho, nunca mais no destino. A incerteza
é, em um cenário assim, pressuposto, elemento
integrante e inalienável da fórmula. Vencerá
mais e melhor quem entender mais rápido que
os negócios digitais são imperfeitos por definição.
Para o marketing e a comunicação no ambiente
digital essa condicionante é, certamente,
desafiadora. Ninguém deseja aplicar verbas e fazer
apostas em alternativas de mídia ou projetos de
comunicação cujas bases estejam permanentemente
em movimento.

Por outro lado, experimentar não terá mais
o caráter de uma recomendação aventureira ou
irresponsável. Arriscar é, pois, regra do jogo. E não
mais eventualmente, mas sempre.

ROÍ Digital - Maximização em Tempo Real

Nenhuma empresa em operação almeja nada muito
diferente do que retorno sobre seu investimento.
Verdade absoluta desde sempre para o mundo dos
negócios em geral, no mundo digital a tecnologia
introduziu novos parâmetros nessa velha equação:
informação em tempo real, mensurabilidade precisa,
maximização digitalizada de resultados.

A velha máxima do mercado de que metade dos
investimentos em marketing era desperdiçada, só não
se sabia ao certo qual metade, foi sempre uma piada
financeiramente sem a menor graça para as empresas
e seus recursos. Agora, ficou mais sem graça ainda,
além de sem sentido.

A tecnologia digital dotou os negócios (não só da
comunicação e do marketing, mas também nesse
setor) de ferramentas de acompanhamento dos
resultados antes inexistentes. A mensurabilidade das
ações do consumidor online assegura alta precisão de
performance, orienta e permite ajustes imediatos de
ações estratégicas em curso, alimenta o banco de dados
dos estrategistas com informações permanentes de
resultados e, tudo isso junto, resulta na maximização,
em tempo real, do retorno sobre o investimento que
está sendo, naquele instante, realizado.

A exigência cada dia maior, por parte dos
anunciantes, de concretos demonstrativos de
rentabilidade coloca agências, veículos e fornecedores
dessa indústria diante de um novo marco e de um
novo desafio. No mundo digital não há mais espaço
para desperdício (que tende a zero) nem para piadas
sem graça com a verba do anunciante. É a hora
da verdade. A hora da mensurabilidade total. E do
retorno garantido. Ou rua.
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Text Box
Fonte: Meio Digital, n. 1,  p. 26-34 , ago. set.. 2007.




