
Com a difícil tarefa de apre-
sentar uma conferência de tema 
tão amplo (O Consumidor Virou 
Mídia: como Dominar esta Nova 
Ferramenta?), o vice-presidente 
e diretor de pesquisa e insight da 
Media Contacts, T.S. Kelly, não 
decepcionou o público do Pro-
xxima. Recheada de exemplos, 
índices e informações, a 
conferência deixou um 
agradável clima de con-
fusão na platéia, que foi 
bombardeada por todos 
os tipos de dados.

Após lembrar que a 
internet não pode mais 
ser chamada de mídia 
acessória, Kelly apontou 
uma pesquisa que per-
guntou às pessoas de 
qual marca exibida em 
um comercial de televisão 
elas se lembravam espon-
taneamente. Em 1965, 
34% dos entrevistados 
lembravam de alguma; em 
1986, o número caiu para 
12%, chegando abaixo 

O editor da re-
vista norte-ame-
r icana Wired 
(especializada 
em tecnologia e 
comportamen-

to), Drew Schutte, foi o respon-
sável por abrir os trabalhos do 
Proxxima 2007 — Encontro 
Internacional de Comuni-
cação Digital, discorrendo 
sobre o tema Novas Gerações 
e a Comunicação Digital — O 
que o Futuro nos Prepara. Ele 
se dedicou a mostrar exemplos 
de conteúdo gerado pelos usuá-
rios na mídia norte-americana e 
também o particular modelo de 
negócios da revista, com suas 
diversas divisões, que foram se 
ampliando ao longo dos anos.

Os casos de conteúdo gerado 
por usuários (ou por consumi-
dores) serviram de base para a 
explanação sobre a diversifi ca-
ção dos negócios da Wired. Os 
exemplos vêm de mídias como 
os portais Heavy, ESPM.com e 

Consumidor dita destino das mar 
Ao criar seu próprio conteúdo e disseminá-lo pela web, o usuário ganha mais poder do que jamais teve. Às empresas  
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dos 10% em 2000. Outro levan-
tamento indica que, entre todas 
as mídias, é a TV (53%) quem 
mais vai perder importância nos 
próximos anos.

“Isso também acontece por-
que o impacto social do uso da 
banda larga em grande escala 
ainda não está totalmente di-

Liquid Generation, ou marcas 
como IBM, Mini, Verizon, Cisco 
e Nintendo, que gradualmente 
tentam “fundir” identidades cor-
porativas, conteúdo e a contri-
buição dos leitores/internautas/
clientes em projetos específi cos 
para determinados segmentos 
de mercado.

Em cada caso, uma marca 
passou a ser intrinsecamente 
ligada a um site, criou anún-
cios-games digitais ou veiculou 
criação de pessoas comuns. “Os 
melhores comerciais do Super 
Bowl deste ano foram feitos por 
espectadores. Este é apenas um 
entre muitos exemplos sobre o 
fato de que você não pode mais 
controlar a sua marca como es-
távamos acostumados. Aqueles 
dias se foram, sejamos realistas 
— conosco e com nossos clien-
tes”, disse Schutte.

A partir disso, o executivo 
explicou o crescimento acele-
rado da Wired nos últimos anos, 
passada a “grande depressão 

Tecnologia é o rock-and-roll do nosso tempo

virtual” dos anos 1999 e 2000 
no mundo online. Hoje, além da 
revista (que chega a ter picos 
de 2,4 milhões de leitores), o 
conglomerado engloba também 
conteúdo para telefonia móvel, 
o Wired Science (programa de 
TV), o Wired NextFest (feira 
de inovação e tecnologia, com 
muitas aplicações ao uso cotidia-
no), a Wired Store (que vende 
produtos tecnológicos), a Wired 
Works (criações em design e 

propaganda) e, naturalmente, 
o website.

Afora todas as variáveis so-
ciais, comportamentais e eco-
nômicas que justificam a oni-
presença da inovação no mundo 
contemporâneo, Schutte justifi -
ca o sucesso da Wired baseado 
no fato de que “a tecnologia é o 
rock-and-roll do nosso tempo”. 
A publicação, base de tudo, sem-
pre procurou misturar cultura, 
negócios e inovação, caracte-

“55 milhões de blogs não podem estar errados”
mensionado”, afi rmou Kelly. “A 
Web 2.0, com seus comparti-
lhamentos e colaborações, cria 
tantos projetos e modelos de 
comunicação na internet que 
apenas isso já seria um univer-
so novo, a despeito do uso de 
computadores para assistir a 
programação audiovisual.” Ao 
relativizar a explosão dos blogs, 
sentenciou: “É impossível que 
um meio que recebe 100 mil 
novos adeptos por dia e já passa 
dos 55 milhões de endereços na 
web seja inteiramente ruim”.

O material criado por consu-
midores foi novamente destaca-
do, mas em um passo à frente. 
O representante da Media Con-
tacts lembrou que além de todos 
os sites de vídeos e dos comer-
ciais do Super Bowl produzidos 
por internautas e exibidos na 
TV aberta, séries e propagandas 
“amadoras” com bom nível de 
produção começam a pipocar 
aqui e ali. Ele citou e exibiu 
vários exemplos: um dos mais 
notáveis é um comercial de 

TV — criado por dois rapazes 
na Inglaterra para o VW Polo 
— que, de fato, poderia passar 
em qualquer break “oficial”. 
Basta procurar no YouTube 
como “VW Polo Terrorist” para 
comprovar.

Resultados
Entre tantas tendências, 

Kelly aterrissou o público ao 
lembrar que, terminada a lua-de-
mel, chega a hora de mensurar 
resultados — não à toa, já que 
a Media Contacts trabalha com 
compra e planejamento de mídia 
e diversas ferramentas de aferi-
ção de campanhas. Ele passou 
algumas recomendações aos 
profi ssionais de marketing, ao 
dizer que nem todas as marcas 
fazem sentido online e off-line 
simultaneamente.

Kelly encerrou sua partici-
pação com cinco sugestões. As 
duas primeiras: “Não se apavo-
re: você não é o primeiro a fazer 
tudo isso, e muitas outras em-
presas já estão fazendo; e man-

tenha o público-alvo em mente: 
promova campanhas sociais na 
internet que façam sentido” — o 
que inclui, por exemplo, o uso 
do bom senso diante da febre de 
novas inserções empresariais no 
Second Life. As demais são criar 
extensões naturais de relaciona-
mento da marca com o público; 
a validade da experimentação 
— “se não der certo, parta para 
outra”, aconselha —; e o valor 
da pertinência e do gerencia-
mento: “É preferível não fazer 
nada do que perder o controle 
da situação”.

O diretor de marketing do iG, 
Alexandre Rocco, que assistiu à 
apresentação, fi cou animado em 
ouvir as considerações de Kelly, 
por considerar que os exemplos 
citados pelo norte-americano 
podem ser facilmente seguidos 
no Brasil. “Não estamos tão fora 
do que foi apresentado. O iG já 
tem sistemas que permitem o 
uso de recursos de publicida-
de mais avançados do que os 
usuais”, avalia. (AA e RM)

rísticas comuns da atual era da 
informação.

“Por isso nossos produtos 
nunca foram chatos. A revista, 
o visual e a abordagem devem 
honrar o interesse da tecnologia 
por parte das pessoas em geral”, 
explicou. Ele destacou a impor-
tância dos blogs da própria Wi-
red e de todas as contribuições 
dos leitores como forma de gerar 
conteúdo vivo e interessante, 
“que agrada em resultados até 
o anunciante que veicula peças 
nas páginas mais internas do 
nosso site”.

A apresentação foi conside-
rada uma “aula de marketing 
integrado” pelo diretor geral do 
portal Terra no Brasil, Paulo Cas-
tro. Para ele, o País não está tão 
atrás de todas as inovações da 
Wired no que diz respeito à atua-
ção multiplataforma. “Também 
temos muita coisa de vanguarda, 
e o cross media que Schutte 
comentou logo será possível 
por aqui”, ponderou. (AA e RM)

Schutte, da Wired: contribuições dos leitores geram conteúdo vivo e interessante
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Kelly, da Media Contacts: nem todas as marcas 
precisam estar online e off-line ao mesmo tempo

Jo
sé

 B
as

si
t



O fato de mais pessoas uti-
lizarem a mídia digital não é 
motivo para jogar dinheiro em 
campanhas online. Esse foi o 
pano de fundo da palestra de 
Kirk McDonald (vice-presiden-
te da Atlas and Drivepm), que 
falou sobre como utilizar ao 
máximo tecnologias novas e 
tradicionais para aumentar os 
resultados e diminuir desper-
dícios na mídia online.

Segundo o executivo, cuja 
empresa é responsável pela ges-
tão de 80% de todo o mercado 
norte-americano de métricas 
digitais de agências e anuncian-
tes, o profi ssional de marketing 
controlava o processo de co-
municação publicitária porque 

As marcas pre-
cisam se abrir 
à infl uência dos 
consumidores; 
estes, que an-
tes eram alvo 

das mensagens publicitárias, 
passaram a produzir seu pró-
prio conteúdo. “Hoje os alces 
possuem armas”, afi rmou Nigel 
Morris, presidente da Isobar 
— rede de agências digitais 
baseada na Inglaterra que 
incorporou recentemente a 
brasileira AgênciaClick.

E não há alternativa a esse 
caminho, segundo ele. “As 
marcas precisam estar aber-
tas, porque esse é um proces-
so impossível de interromper. 
Às vezes vamos ouvir o que 
não queremos, mas é prefe-
rível que as pessoas tenham 
liberdade de falar do que 
tentar controlar esse fluxo de 
informação.”

A revolução digital na mí-
dia está provocando mudan-
ças em todos os níveis da 
comunicação. E a publicidade 
tradicional tem suas deficiên-
cias cada vez mais expostas. 
“Existe boa propaganda, bons 
comerciais de 30 segundos, 
mas a maior parte é lixo. Se 
uma pessoa falasse com você 
como a publicidade fala, você 

 cas na era da interatividade
    resta se adaptar e aceitar que já não detêm o controle completo de suas marcas, conforme fi cou claro 
    com a agência A5, na semana passada, em São Paulo. Veja nesta e nas próximas páginas a cobertura do evento

teria vontade de dar um soco 
na cara dela”, exagerou.

O fluxo de comunicação 
agora tem mão dupla, e a prática 
de comprar espaço na mídia e 
divulgar a mensagem da marca 
não é mais tão efi ciente. Até 
pouco tempo atrás, o merca-
do era estático. Havia lugares 
fi xos e tempos determinados 
para exposição de mensagens 
comerciais. “Agora o conteúdo 
se libertou. Não existem mais 
essas amarras, o que está pro-
vocando a erosão da mídia de 
massa como a conhecemos.” 
O antídoto para esse cenário? 
“Hoje você precisa criar o seu 
espaço, o seu tempo, e algo que 
vá envolver as pessoas”, receitou 
o executivo. “A saída é criar ex-
periências das quais os consumi-
dores queiram participar.”

Morris disse também que 
hoje há uma certa corrida das 
empresas para se posicionar 
nas redes sociais ou em am-
bientes virtuais, como o Second 
Life. “Parece 1999, quando 
todos queriam ter um website. 
Mas é preciso perguntar antes 
para que participar de uma 
rede social. A não ser que exis-
ta uma razão muito importante 
para isso, é melhor não cometer 
esse erro.”

Em vez de embarcar na 

maré social, Morris sugere 
que as companhias invertam o 
método de planejamento, colo-
cando o consumidor no centro 
de tudo. Ele mostrou alguns 
casos de sucesso produzidos 
por suas agências para exem-
plificar suas teses. Da Ingla-
terra, trouxe uma campanha 

totalmente digital, criada para 
o automóvel Mini, que precisa-
va atrair consumidores do sexo 
masculino, pois sua marca era 
identificada com o universo 
feminino. Uma sofist icada 
ferramenta de relacionamento 
foi desenvolvida, com a utili-
zação de vídeos e mensagens 

personalizadas. Milhões de 
pessoas participaram e cada 
uma encaminhou a brincadei-
ra para 20 amigos, em média. 
“Imagine o tempo que essas 
pessoas passaram em contato 
com a marca, e não houve um 
centavo de gasto com mídia. 
Nós criamos a mídia.”

Outra história mostrada por 
Morris foi o sucesso de uma 
plataforma de relacionamento 
para jovens elaborada para a 
Coca-Cola na China. No início, 
98% do conteúdo era produzido 
pela agência. Hoje, mais de 90% 
do material publicado lá é de au-
toria dos consumidores. “Apenas 

fazemos a mediação das mensa-
gens, para que algo inadequado 
não seja publicado.”

Nova dinâmica
Para Oscar Mattos, diretor 

de publicidade da Infoglobo, que 
assistiu à palestra, o consumidor 
será o assunto mais comentado 
a partir de então na estratégia 
de comunicação das empresas. 
“A internet tem mostrado suas 
novidades, e as pessoas estão 
com cada vez mais espaços na 
comunicação das marcas. Hoje, 
qualquer iniciativa caminha mui-
to rápido pela rede”, declara.

Para André Caldeira, di-
retor de marketing do Grupo 
Positivo, a web alcançou impor-
tância não só na comunicação, 
mas também no processo de 
aprendizado das pessoas. “A 
comunicação online está mais 
na base da troca. Houve uma 
mudança de dinâmica”, diz. Ele 
considerou a avaliação sobre a 
participação dos consumidores 
na comunicação das marcas o 
ponto alto da palestra de Morris. 
“Vejo com bons olhos esse pro-
cesso, mas isso não quer dizer 
que as empresas vão entregar 
suas estratégias para as pesso-
as. É preciso saber administrar 
essa participação para obter 
resultados positivos.” (JPN e FS)

As marcas precisam se abrir ao público

Como maximizar resultados em quatro passos
sabia a hora em que as pessoas 
estariam na frente da TV ou em 
que a assinatura do jornal ou da 
revista seria renovada — e a con-
corrência agia da mesma forma. 
Mas o meio digital transformou 
esse processo.

“O conteúdo era o rei, mas a 
tecnologia mudou esse mundo 
para o marketing. O poder ago-
ra está com o público, ele pode 
desviar as mensagens publicitá-
rias que não quer receber. Ele 
as encontra quando quiser. Isso 
criou uma nova mecânica”, disse 
McDonald. Para ele, se o conteú-
do perdeu o trono, o importante 
é saber quantas mensagens o 
público quer receber e conseguir 
monitorar quantas mensagens a 

empresa efetivamente passou.
Nesse contexto o executivo 

apresentou os quatro passos que 
considera primordiais para me-

lhorar o desempenho das ações 
online. O primeiro é investir em 
dados e análise de dados. De-
pois, ter competência para usá-

los, a fi m de evitar desperdícios. 
Em terceiro, combinar os dados 
obtidos por fornecedores parcei-
ros com os próprios e, por fi m, 
escolher parceiros que tenham 
uma abordagem consultiva.

O diretor da MídiaClick, 
Ado Fonseca, que acompa-
nhou a apresentação, não viu 
grandes novidades no material 
mostrado. “Aqui no Brasil já 
utilizamos análises e pesquisas 
de uma forma satisfatória. O 
que nos falta é procurar novos 
formatos para entregar a solu-
ção digital de uma maneira mais 
criativa e que deve qualifi car 
o cliente, como demonstrou 
bem Victor Kong, da Nickelo-
deon”, avaliou. (FM e RBN)McDonald: o importante é saber quantas mensagens o público quer receber
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Morris, da Isobar: na internet, empresas ouvem o que não querem
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1249, p. 28-29, 12 mar. 2007.




