
Não é mais comunicação.
Seu negócio agora é como
captar, armazenar e usar
dados sobre consumidores.
Nunca mais as fronteiras do negócio da comunicação serão as mesmas. Vários elos da cadeia foram rompidos e o que
se convencionou chamar dos três pilares dessa indústria os veículos de comunicação, as agências de propaganda e os
anunciantes não existem mais. Não como eram antes, esqueça.
Não estamos mais no negócio da comunicação, mudou o nome. O negócio agora se chama PeopleData. Dados sobre gente.
Ou, se você preferir, People Tracking. Escolha. Mas a questão é uma só. Trata-se de conhecer melhor cada consumidor. Em
um cenário no qual o alvo é móvel, saber para onde ele vai, de onde ele vem, quando ele vai mudar de direção e o que ele
pretende com isso ajuda muito na hora do tiro.
Todas as companhias, sejam elas quais forem (fabricantes, comerciantes on e off-line, prestadores de serviço, intermediadoras
de mídia agências de propaganda inclusas nesse grupo , veículos de comunicação e produtores/distribuidores de conteúdo,
serviços de distribuição de publicidade, não importa), terão maior ou menor valor pela quantidade e acuracidade das
informações que tiverem sobre os consumidores e seus hábitos. Os negócios e parcerias entre todas essas companhias,
visando venda e consumo, ocorrerão a partir desse princípio e de como monetizá-lo melhor, com maior ROÍ.





Dave Morgan, articulista do OnlineSpin, serviço de notícias
online norte-americano, sintetiza com assustadora clareza a
nova malha de relações que vai nortear nossas vidas daqui
para a frente: "As companhias vão manter suas posições atra-
vés dos dados sobre consumidores que conseguirem reunir,
como e com quem vão compartilhar ou não esses dados e
como vão monetizá-los. Editores e representantes publicitá-
rios (mídia e veículos de comunicação) vão tentar deter e
controlar o mais valioso conjunto de dados sobre suas au-
diências e como elas interagem com a mídia. Agências e
empresas compradoras de espaços publicitários (agências
de mídia e brokers) tentarão deter e controlar o mais valioso
conjunto de dados sobre campanhas e programas de ma-
rketing e como os consumidores interagem e transacionam
com elas. Fabricantes e comerciantes tentarão controlar o
mais valioso conjunto de dados sobre como prospects e
clientes interagiram e transacionaram com eles. Quando es-
sas companhias fizerem alianças entre si, irão trocar e casar
informações através de acordos preestabelecidos. Quando
competirem entre si, vão trancar as informações em caixas
pretas impenetráveis".

A mídia nacional e internacional noticiou e analisou am-
plamente, meses atrás, a série de aquisições envolvendo al-
gumas das maiores operações do negócio da comunicação
(ver síntese no box), como Microsoft, Google, Yahoo, WPP e Ao!.

Essa seqüência de fatos, longe de apontar para uma coin-
cidência, é reflexo de um câmbio gigantesco na estrutura do
negócio da comunicação. Está começando no segmento di-
gital, mas deverá envolver, rapidamente, também o mundo
da mídia e da comunicação off-line.

Alguns analistas nos Estados Unidos agruparam nesse
conjunto de acontecimentos outros que estariam indican-
do, sintomaticamente, na mesma direção ou seja, a valoriza-
ção dos bancos de dados como um patrimônio de ouro e o
campo de batalha pela liderança no consumo nos próximos
anos. Esses outros sinais paralelos seriam:

1) a compra, pela empresa de venture capital Blackstone,
por US$ 7,8 bilhões (valor maior do que o despendido pela
Microsoft para a compra da aQuantive), daAIlianceData, uma
provedora de serviços de dados para o setor de cartões de
crédito

2) a aquisição, por US$ 3 bilhões, da Acxiom, empresa de
banco de dados e gerenciamento de relacionamento de
programas com consumidores, pelas companhias de inves-
timento ValueAct Capital e Silver Lake.

Afinal, o que empresas de capitai de risco estariam fazen-
do, enquanto o mundo da mídia vem abaixo, comprando
bancos de dados sobre consumidores? Interesse sociológi-
co?

Quando tudo mudou

Essa radical mudança teve seu golpe definitivo quando
a Microsoft comprou a aQuantive, por US$ 6 bilhões, e se
transformou no primeiro conglomerado do mundo a ser, ao
mesmo tempo, um fabricante de produtos, um anunciante
e uma network de conteúdo e mídia, além de uma agência
de propaganda. O novo paradigma do nosso negócio é que

não há mais paradigmas. É preciso conhecer o consumidor,
falar diretamente com ele sem intermediações, de prefe-
rência e vender coisas para ele, ganhando algum com isso.
Simples assim.

Tudo o que está entre quem produz e quem consome
não é mais visto como um elo facilitador, mas como um en-
trave. A função de convencer e levar mensagens de venda
até o comprador final seguirá sendo vital e a base de tudo,
mas quem faz o que não importa mais (mais detalhes, ler
box).

Revoluções começam antes que aconteçam

Pois é assim que as coisas vão ser daqui para a frente.
Mas note, caro leitor, isso tudo não começou há uns me-
ses atrás. Essa revolução, como todas, não se deu em cem
dias, mas se insinua há anos. Yahoo e Google, por exemplo,
vendem propaganda diretamente para o anunciante faz
tempo. Em verdade, desde que iniciaram suas atividades
o Yahoo em 1994 e o Google em 1998. Como as agências
de propaganda não entendiam, não queriam entender ou
não ligavam a mínima para esse negócio chamado internet,
eíes tiveram de se virar sozinhos, na busca da receita que
fechasse a conta dos seus negócios e viabilizasse o retor-
no dos investidores da Nasdaq. Primeiro, vendendo espaço
de comunicação comercial diretamente a pequenos anun-
ciantes; depois, para os grandes. E de volta aos pequenos,
com o mais recente fenômeno dos links patrocinados, uma
novidade de bilhões.

A desintermediação publicitária é, de fato, inerente ao
mundo digital, nasceu com ele. A posse de dados sobre
as pessoas que navegam sobre plataformas de bites e bits
também. Pecado? Leviatã? Bobagem, é assim faz tempo.
Esse foi sempre o grande diferencial das plataformas digi-
tais em relação às analógicas: a mensurabilidade confiável
e em tempo real. E, para isso, é preciso conhecer a audiên-
cia, o que ela pensa, o que faz e onde está.

Com o tempo, os antes céticos grandes grupos de comu-
nicação publicitária passaram a perceber que os negócios
da propaganda online poderiam ir bem além dos chatinhos
e limitados banners. E que, se seus clientes queriam experi-
mentar a novidade, fazia sentido atender à sua demanda e
buscar receita adicional.

Um dos curiosos resultados desse tardio despertar é o
fato de o grupo WPP, um dos maiores compradores de mí-
dia do mundo, ser hoje, ao mesmo tempo, o maior cliente
do Google e um de seus grandes concorrentes.

Chegamos a isso se somarmos, de um lado, o fato de o
Google ter comprado o DoubleClick, com o fato, de outro
lado, de o WPP ter comprado o 24/7 Real Media. O 24/7 Real
Media é uma plataforma tecnológica de adserving, que dis-
tribui propaganda online onde se desejar. Mas é também
uma rede integrada de portais web com o mesmo fim. Ou
seja, o WPP está nos negócios de web, assim como o Goo-
gle está também nos negócios de mídia online.

Outro sinal que o mercado emite há anos no que tan-
ge ao rompimento de fronteiras é a crescente e cada vez
mais profunda integração de anunciantes com a produção



e distribuição de conteúdos proprietários. Todos conhecemos de
perto esse movimento, que quebra os limites entre o produtor de
mídia (os veículos e suas plataformas de distribuição de conteúdo)
e quem quer vender alguma coisa. O movimento ganha adeptos
e espaço em todo o mundo sob os mais variados nomes, como
"branded content", "product placement", etc. Começou lá atrás, no
ingênuo e inocente "publieditorial", para ganhar as dimensões que
ganhou hoje. É tudo uma coisa só: quebra dos paradigmas do pas-
sado e rearranjo dos papéis no mundo da comunicação. Um novo
modelo de negócios está em construção, enquanto aquele que
conhecíamos está indo por bits abaixo. ..

Microsoft, o novo paradigma, que
quebrou de vez todos os paradigmas

Olhando com lupa o que ocorreu com a Microsoft, temos que a
corporação é hoje, a um só tempo, o maior fabricante de softwares do
mundo, mas também um anunciante global, uma plataforma web de
produção e distribuição de conteúdos (o portal MSN), um tentacular
serviço de webmail (o Hotmail), a maior prestadora de serviços de instant
messenging internacional (o MSN Messenger), um bureau de mídia (a
aQuantive nasceu como broker e evoluiu para uma agência de mídia),
uma agência de propaganda digital (a mesma aQuantive cria e produz
campanhas de propaganda online através de suas propriedades Avenue
A/Razorfísh), uma rede web de portais para distribuição de propaganda
online (a DrivePM) e um sistema de distribuição de propaganda online
(ou adserving, a Atlas). Assim, desde que uma caixinha do Windows Vista
sai da fábrica em algum lugar do mundo, ela é distribuída, comunicada
e comercializada pela Microsoft através de uma planetária cadeia de
empresas e serviços integralmente de sua propriedade. Sendo que agora,
com base em um banco de dados inigualável sobre quem é, onde está e
como se comporta seu consumidor final. Além do óbvio: agora ela é, ao
mesmo tempo, uma empresa que compra coexistindo com uma empresa
que vende mídia. A Avenue A/Razorfísh, por sua vez, pode se orgulhar de
ser talvez a primeira agência de propaganda do mundo que é também
"sócia" de um veículo de comunicação, o MSN.

Outra curiosidade é que a Avenue A/Razorfish tem entre seus clientes a
própria Microsoft, o que a transformaria em uma house agency. Mas em
uma house agency muito especial, já que também atende outros clientes,
como Ford Motors, Kraft Foods, Visa e JP Morgan Chase, que, por sua vez,
são clientes ou prospeçts do portal MSN, da mesma Microsoft. Não nos
esquecendo, claro, que em todas essas empresas rodam, na maior parte de
seus computadores, os programas de informática da Microsoft. Cada uma
delas, portanto, compra softwares, mídia e serviços de criação publicitária
digital da mesma empresa a mesma empresa que, semanas antesdecomprar
a aQuantive, estudava a aquisição de nada menos do que o Yahoo.

Ninguém tem a menor idéia de onde isso vai parar.

As semanas que mudaram o mundo

Isso tudo foi para o espaço a partir do dia 12 de abril de 2007, quando um
portal de internet, mais especificamente o maior serviço mundial de busca
na web, o Google, comprou, por US$ 3,1 bilhões, a DoubleClick, maior serviço
de distribuição digital de publicidade online conhecido. Ali começava um
mês de mudanças radicais, um mês que nunca mais vai ter fim.

A seqüência de fatos, todos já lemos a respeito, foi se sucedendo de forma
rápida e assustadora, como em uma queda de dominós. Além do maior
caso de todos a compra da a Quantive-Avenue A/Razorfish pela Microsoft,
por U$ 6 bilhões o Yahoo, serviço pioneiro de busca da web mundial, para
não ficar atrás neste novo e reembaralhado tabuleiro da nova era, comprou,
por US$ 680 milhões, a empresa Right Media, também de adserving, mas
principalmente de people tracking. Em seguida, o grupo WPP comprou
a 24/7 Real Media, mesma coisa. Poucos registraram, mas também o
Grupo Hachette Filipatti Media (dentre outras coisas, editor da revista Elle)
comprou, por US$ 110 milhões, a Jumpstart Automotive Media, maior
serviço de marketing online para o setor automotivo. E a Aol, do grupo Time
Warner, comprou (valor não revelado) a AdTech, empresa digital alemã que
igualmente detém tecnologia de gestão de propaganda online.
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