


agências no país sobre a seguinte questão: caminhamos para

uma "queda-de-braço" entre as agências de publicidade e as

agências digitais na conquista pelos grandes projetos on-line?

"Atualmente, cerca de 90% dos usuários

utilizam a internet como canal prioritário na

escolha do próximo carro, por exemplo"

(Sérgio Mugnaini)

"Algumas vezes haverá, sim, queda-de-braço. Recente-

mente, saiu uma pesquisa da Forrester Research dizendo que

vários anunciantes grandes, nos EUA, já estão preferindo as

agências digitais - por elas estarem mais aptas a atendê-las com-

pletamente, do que as tradicionais. Mas, no Brasil, na maioria

das vezes, os projetos são de naturezas muito diversas e por

isso demandam infra-estruturas diferentes. Dessa forma, sempre

terá trabalhos onde será mais adequado lidar com uma agência

digital e outros tantos em que valerá mais a pena fazer dentro

da própria agência de publicidade", analisa Suzana Apelbaum,

diretora de criação da África Publicidade (www.africa.com.br).

Para César Paz, diretor presidente da AG2 (www.ag2.

com.br), a tendência é que as agências digitais assumam um

papel cada vez mais estratégico, do que atuarem apenas como

fornecedores de serviço especializado na área. "As agências

digitais e de publicidade têm papéis e competências bem

distintas, e eventuais áreas de intersecção. As empresas, em

especial as grandes corporações, deverão conviver com os dois

Inter-Meios

"Iniciativa conjunta do jornal Meio & Mensagem e dos principais

meios de comunicação no sentido de levantar, em números reais, o

volume de investimento publicitário em mídia no Brasil. Começou a

operar em 1990 e hoje conta com a adesão de mais de 250 veículos

e grupos de comunicação, que representam aproximadamente

90% do investimento em mídia do país."

Fonte: Projeto Inter-Meios (www.projetointermeios.com.br)

Tecnologia e criação juntas1

Outro ponto destacado no estudo da Forrester Research é que "...

os anunciantes hoje vêem suas agências de propaganda como as

menos habilitadas entre seus fornecedores quando precisam de

serviços de marketing envolvendo tecnologia".

Fonte: Blue Bus (http://tinyurl.com/358azc)



"Uma pesquisa da Forrester Research diz

que vários anunciantes grandes, nos EUA,

já estão preferindo as agências digitais

- por elas estarem mais aptas a atendê-las

completamente, do que as tradicionais"

(Suzana Apelbaum)

tipos de agência durante muito tempo. Como o segmento de

agências digitais está em formação, é natural que as agências

de publicidade ainda administrem verbas muito mais significa-

tivas que as agências digitais. Dependendo do tipo de negócio,

principalmente àqueles que têm sua operação fundamentada em

canais eletrônicos, vemos que as agências digitais já começam a

assumir um posicionamento mais estratégico", aponta.

Outra possibilidade seria a segmentação no mercado,

tanto em termos de oferta de serviços, como na prioridade dos

investimentos. "A internet já representa para alguns segmentos

de mercado, como o de bebidas destiladas, por exemplo, o

principal meio de comunicação. Essas constatações acabam

colocando frente a frente agências tradicionais e digitais: elas já

estão lutando pelo mesmo bolo de receita nestes clientes. Esta

'queda-de-braço' deve ser maior nestes casos, porque estamos

diante de mudanças nos hábitos de consumo de mídias, com

larga vantagem para a internet. Não acredito que o mesmo

fenômeno se aplique a todos os casos, pois a W ainda é o

meio de comunicação mais eficaz para marcas que necessitam

de grande cobertura", diz Adilson Batista, diretor de negócios,

projetos e operações da Wunderman Brasil.

"Não acho que um grupo de 15 pessoas focadas em web

dentro de uma agência off-líne possa resolyer todos os proble-

mas de um cliente. Normalmente, eles estão mais focados em

publicidade e não em web como ferramenta de uso cotidiano

(como fazer um portal, um site de comunidades etc.). No resto

do mundo, as grandes contas têm suas grandes agências on-

line e ponto. Espera-se que as agências on e off conversem e

terminem por criar soluções que partem da mesma raiz concei-

tuai. As agências on-line, por mais bem sucedidas que sejam,

ainda têm um budget infinitamente menor para trabalhar. Tudo

tende a eqüalizar dentro de uns cinco anos", argumenta André

Matarazzo, sócio da Gringo.nu (www.gringo.nu).

Como anda o mercado hoje?

Pegando como exemplo as atuais campanhas envolvendo

empresas de grande porte na internet, vemos que muitas delas

são assinadas pelas agências de publicidade, mas todo o desen-

volvimento da parte técnica fica por conta das agências digitais.

"Entendo que este fenômeno acontece porque a maioria das

agências digitais não investiu em aprimorar suas disciplinas de

planejamento estratégico de comunicação. Elas acabam sendo

táticas e focadas em serviços com viés tecnológico. As agências

de publicidade tradicional investem em pesquisa, inteligência de

mercado e na diferenciação de seus serviços pelo planejamento

e pela criação. Elas, historicamente, delegam a implementação

técnica para empresas especializadas que chamam de produto-

ras. Deste modo, faz sentido para elas trabalhar com agências

digitais que têm foco tecnológico", explica Adilson.

Porém, a pergunta que fica é como ficará o rumo do

mercado: as agências digitais continuarão exercendo o papel

de fornecedores de serviços especializados de internet para

as agências de publicidade? Ou as agências de publicidade

acabarão criando núcleos especializados na área?

"Esse é o debate mais atual na organização de uma agência

hoje em dia. Vamos acabar seguindo o modelo de uma mega-

agência que tem tudo in-house, ou vamos deixar a agência

controlando o conceito criativo e agenciando quem produz as

peças (normalmente fora)? Há agências que trabalham de um

lado ou do outro e juram que o que estão seguindo é o me-

lhor caminho. Tendo a achar que a agência tem que controlar

o conceito e terceirizar as partes importantes de produção,

como já acontece há anos no mundo off-line. Não me lembro

de diretores de vídeo afamados que ficam sentadinhos dentro

da agência esperando vir projetos de comerciais de W. Eles

produzem os projetos que querem para um leque variado de

agências", afirma Matarazzo.

Há quem acredite na evolução do modelo adotado pelas

agências digitais. "Aposto fortemente nas agências digitais que

investirem em inteligência de mercado e conhecimento dos

hábitos dos consumidores, pois serão cada vez mais capazes de

coordenar projetos de comunicação robustos e diretamente com

os anunciantes. Existe a possibilidade, inclusive, dessas agências

inverterem o jogo e trabalharem com as demais como parceiras

e não como fornecedoras", diz Adilson. "Embora isso ainda



aconteça bastante, não acredito num modelo que coloque as agências digitais

apenas como 'produtoras de internet'. Com um pouco mais de aculturamento

do mercado corporativo, veremos as agências digitais cada vez mais respon-

dendo pelas 'contas on-line' de grandes marcas", complementa César.

"Não acho que um grupo de 15 pessoas

focadas em web dentro de uma agência off-

line possa resolver todos os problemas de

um cliente" (André Matarazzo)

Em relação à atuação das agências de publicidade, a questão passa,

principalmente, pelo custo de se manter um departamento especializado
> '

na área. "Todos os modelos têm sido experimentados. Há grandes agências

'tradicionais' que têm núcleos de produção próprios, assim como há agências

de publicidade digitais atendendo diretamente e produzindo. O que costuma

limitar a formação de núcleos de produção nas grandes agências é o custo

fixo. Manter um funcionário dentro de um escritório (overhead) de uma grande

agência é mais caro do que numa agência pequena. Portanto, a produção cos-

tuma ser mais barata quando terceirizada", revela Michel Lent Schwartzman,

sócio-diretor da 10'Minutos (www.10minutos.com.br).

"Muitas agências de publicidade já tentaram montar e manter equipes

de produção de internet internamente e perderam muito dinheiro com isso. E,

em paralelo, o modelo de ter os criativos da agência se responsabilizando

pela criação não só nas mídias off-line, mas também no on-line, já se

provou muito bem sucedido. O que tem de complicado

nesse sistema é conseguir se chegar num modelo

de remuneração novo, que seja interessante tanto

para as agências quanto para os anunciantes",

acrescenta Suzana.

Um ponto fundamental nesta discussão,

como ressalta Marcelo Sant'lago, diretor

de novos negócios da MídiaClick (www.

midiaclick.com.br), é que as agências pre- •

cisam manter em mente que o anunciante

vai sempre buscar o que é melhor para a

exposição de sua marca. "Aqui, no curto,

prazo, continuaremos vendo, na maioria

das vezes, as agências e produtoras on-line

adaptando para os meios interativos a,.es-

tratégia de comunicação criada pela agência

tradicional, até porque a penetração de web



Fazer internet hoje em dia dá 100 vezes mais

trabalho e dez vezes menos dinheiro" (Michel Lent)

na população brasileira é inferior a 20%, contra a gigantesca penetração

de televisores", afirma.

Para onde vamos? As experiências lá fora

Um bom caminho para descobrirmos tais rumos pode estar presente

nas experiências vividas em mercados mais consolidados. No americano,

por exemplo, o espaço é dividido entre dois tipos de modelo. "Existe a

agência 100% interativa - com uma equipe de tecnologia tão reforçada

quanto à de criação; e a agência do tipo 'media neutral', que está preparada

para atender as demandas criativas em todas as mídias, inclusive internet.

Nestas agências, assim como se pede para uma produtora externa filmar

os roteiros de filmes que ela criou, conta-se também com uma produtora

externa para montar os sites e campanhas criadas por ela", diz Suzana.

Sobre o modelo das digitais, os especialistas apontam que as agências

internacionais apresentam um portfólio de serviços mais abrangente do

que os apresentados pelas agências similares no Brasil. "São empresas

robustas, que oferecem soluções que vão desde a construção de sites até

grandes campanhas on-line. Estão neste grupo, AKQA (www.akqa.com),

RG/A (www.rga.com) e AvenueA/RazorFish (www.avenuea-razorfish.com),

nos Estados Unidos; Agency Republic (www.agencyrepublic.com), na Ingla-

terra; DoubleYou (www.doubleyou.com), na Espanha; Euro RSCG 4D (www.

eurorscg4d.com), em vários países europeus; e FramFab (www.framfab.dk),

na Dinamarca", relata Adilson.

Pensando nisso, existiria um modelo ideal a ser adotado pelo merca-

do brasileiro? "Não acredito que exista um modelo ideal para o mercado

brasileiro e nem para nenhum outro mercado. As demandas de trabalho

on-line são muito variadas e, de fato, cada agência pode procurar um

caminho próprio. Cada modelo tem suas vantagens e desvantagens.

O ideal é estar atento às necessidades dos seus clientes e

trabalhar a metodologia na direção de atendê-las

com eficiência e produtividade", opina

Suzana. "O modelo ideal é

o que vem sendo cons-

truído pelos gigantes da

comunicação, que é o mo-

delo de 'agência digital full

service', com independência

das outras mídias e focada em

ações digitais e interativas para



os canais eletrônicos. Lógico que esse modelo vai atender a

comunicação em ambiente digital. A comunicação off-line, em

especial a comunicação de massa, continuará sendo atendida

pelo atual modelo da publicidade", diz César.

Digitais e publicidade: as vantagens e as desvantagens

Projetando uma eventual disputa entre as agências digi-

tais e as agências de publicidade, certamente este embate vai

trazer à tona as principais vantagens e desvantagens de ambos

os lados. Uma boa definição sobre a realidade deste mercado

está presente na opinião de Suzana Apelbaum.

"A agência de publicidade tem como vantagem a exce-

lência criativa (envolvimento de criativos mais sêniores e mais

qualificados), a flexibilidade para movimentar os investimentos

de outras mídias para a internet (se for interessante), a garantia

da mesma qualidade criativa das outras mídias também na inter-

net, a garantia de uma campanha verdadeiramente integrada,

um processo menos desgastante para o cliente e uma otimização

interessante das verbas de produção (pelo fato de o material de

internet ser produzido junto com todos os materiais da campa-

nha em outras mídias). Já a digital apresenta como vantagens a

especialidade no assunto, mais experiência, mais agilidade, um

custo menor, um escopo de entrega maior e uma infra tecnoló-

gica mais qualificada. De modo geral, o que é vantagem para

um representa desvantagem para o outro", analisa.

No final, os especialistas acreditam que vai se ressaltar

quem buscar um equilíbrio das qualidades existentes em cada um

destes segmentos. "As agências de publicidade não especializadas

costumam ter maior ferramental de planejamento e conhecimento

sobre a marca do cliente. Seriam, idealmente, boas integradoras

de soluções especializadas. As digitais conhecem melhor a técnica.

O ideal é um equilíbrio das duas", resume Michel Lent.

Agências de publicidade sabem fazer internet?

Para responder a esta questão, precisaremos dividi-la em

duas partes que vão tratar de dois temas principais: modelo

de negócios e processos criativos. Falando sobre a criação, os

exemplos existentes no mercado parecem apontar uma boa

adequação ao meio. "Hoje em dia, as agências de publicidade

já contam em seus quadros com profissionais migrados do

mundo interativo. O domínio da internet é algo que se contrata.

Exemplos de agências com boas equipes de internet: DM9DDB

(www.dm9.com.br), no Brasil, e Ogilvy Interactive (www.ogilvy.

com/o_interactive), nos EUA", afirma Michel Lent.

Neste debate, não podemos nos esquecer de separar co-

municação de desenvolvimento. "Algumas agências unem isso

de forma eficiente, como a Euro RSCG 4D, no Brasil (www.eu-

rorscg4d.com.br), que tem criado e produzido projetos inovado-

res. Fora do Brasil, a Crispin Porter + Bogusky (www.cpbgroup.

com) criou algumas das ações mais populares (e premiadas) do

mundo. Se considerarmos apenas a parte criativa, vale lembrar

que nos últimos dois anos quem levou o prêmio de 'Agência

do Ano', em Cannes, na categoria Cyberlions, foram agências

off-line (DM9DDB e Crispin Porter + Bogusky). Porém, não cabe

a elas desenvolver portais corporativos, intranets e sites de e-

commerce, por exemplo", ressalta Marcelo Sanflago.

"Nos últimos dois anos, quem levou o

prêmio de 'Agência do Ano', em Cannes,

na categoria Cyberlions, foram agências off-

line (DM9DDB e Crispin Porter + Bogusky)"

(Marcelo Sanflago)

Se por um lado as agências conseguiram desenvolver a



"As agências digitais brasileiras crescem numa média de 30 a 40% ao ano e cada vez mais

se preparam para assumir responsabilidades maiores no gerenciamento de grandes marcas

na web" (César Paz)

parte criativa, quando falamos de modelo de negócios parece

que elas ainda têrn um longo caminho a percorrer. "O fato de

elas trabalharem pouco ou mal se deve, na minha opinião, a um

interesse financeiro. Fazer internet hoje em dia dá 100 vezes

mais trabalho e dez vezes menos dinheiro. É uma alternativa

que muitas agências ainda relutam em recomendar, mas abra-

çam por exigência dos clientes", analisa Míchel. "A maioria não

soube ainda fazer receitas significativas neste mercado. Muitas

delas abriram unidades ou departamentos 'interativos' visando

estar inseridas neste mercado e/ou com o objetivo de ganhar

premiações internacionais de criação para elevar o status e o

reconhecimento da agência", completa Adilson Batista.

Digitais preparadas para os grandes projetos de pu-

blicidade on-line?

Da mesma forma que surgem os questionamentos quanto

à capacidade de as agências de publicidade trabalharem com

a internet, as agências digitais também passam pelo mesmo

processo. Ou seja, elas precisam provar suas competências que

garantam a conquista de grandes projetos focados em cam-

panhas  de publicidade e propaganda interativa. Os exemplos

existentes ainda são poucos, mas parecem criar uma expecta-

tiva otimista para o segmento.

"Poucas agéncias.digitais brasileiras estão preparadas para

fazer projetos de publicídad^on-line relevantes, pois são, em

sua.maioria, táticas. No entanto, já é possível indicar um grupo

queèstá fazendo projetos muito inte ressantes. Nó Brasil, pode-

mos citar AgênciaClick (www.agenciaclick.com.br), Wunderman

(www.wunderman.com.br), AddComm (www.addcomm.com.br),

TV1 (www.tv1.corn.br) e 10'Minutos (www.10minutos.com.br).

No âmbito internacional, daria para citar vários exemplos: nos

Estados Unidos, AKQA (www.akqa.com), AvenueA/RazorFish

(www.avenuea-razorfish.com), RG/A (www.rga.com) e VML

(www.vml.corn). Na Europa, temos DoubleYou (www.doubleyou.

com), Agency Republic (www.agencyrepublic.com), Euro RSCG

4D (www.eurorscg4d.com) e FramFab (www.framfab.dk). E, na

América Latina, temos a StudioCom (www.studiocom.com), na

Colômbia; LatinS (www.latin3.com), na Argentina; e a Interalia

(http://main.interalia.net), no México", cita Adilson.

Falando especificamente sobre o mercado brasileiro, o

modelo adotado pela AgênciaClick parece ser unânime entre os

especialistas. "Ela, por exemplo, é uma powerhouse que faz de

tudo. Desde sites institucionais gigantes até minísites, banners,

tudo", indica André Matarazzo. "A própria AgênciaClick fez um

case muito bacana de publicidade on-line e mobile para Fiat

Adventure (http://tinyurl.com/ywnv3u), onde o público podia,

dentro do cinema, escolher, via celular, o roteiro do comercial

a ser visto", acrescenta Suzana.

Além disso, o ritmo de crescimento deste segmento in-

dica um maior amadurecimento da área. "As agências digitais

brasileiras crescem numa média de 30 a 40% ao ano e cada vez

mais se preparam para assumir responsabilidades maiores no

gerenciamento de grandes marcas na web. Obviamente



que esse é um mercado em construção fundamentado ainda

em empresas médias e pequenas e que precisam amadurecer

muito, especialmente na forma de gerar negócios. Vejo, pelo

menos, três tipos de agências digitais: bureaus de webde-

sign, produtoras web e agências digitais full-service. Acredito

especialmente no modelo full-service. A recente e relevante

incorporação da AgênciaClick, pelo grupo inglês Isobar (www.

isobarcommunications.com), retificam a tese de que esse é o

caminho", finaliza César Paz.

Estrutura da AgênciaClick

Atualmente, é considerada a maior empresa de interatividade e

propaganda on-line do Brasil, com escritórios em São Paulo, Belo

Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. Em 2006, foi eleita "agência

de comunicação do ano", no respeitado Prêmio Colunistas Brasil,

concorrendo com todas as agências off-line e tradicionais do

mercado. Acumula 16 CyberLions no Festival de Publicidade

de Cannes, além de ouros, pratas e bronzes no Festival de

Publicidade El Ojo, One Show Interactive, Festival Internacional

de Publicidade em Língua Portuguesa, Clube de Criação de SP e o

pentacampeonato no Prêmio MM Online, como Agência do Ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa (http://tinyurl.com/22sls7)

O vôo internacional da AgênciaClick

Em entrevista para Alexandre Oliveira, da Revista Propaganda e

Marketing, o presidente da AgênciaClick, Pedro Cabral, revelou

que o negócio envolveu "US$ 31 milhões em dinheiro, mais

3,5 milhões de ações cada uma por US$ 3". Sobre as possíveis

transformações da agência, ele apontou que "...a AgênciaClick

passa a ser ainda mais AgênciaClick. Cada uma das agências

ligadas à Isobar, como a Far Far, Molecular, wwwins, One Digital e

Glue, por exemplo, são muito independentes."

Fonte: Revista Propaganda e Marketing {www.propmark.com.br)
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Fonte: Web Design, ano 4, n. 40, p. 30-37 , abr. 2007.




