


TODOS ESTÃO PROCURANDO MANEIRAS DE AGIR DIGITALMENTE,

10S AVANÇOS DIGITAIS VIERAM

PARA MELHORAR O DESEMPE-

NHO DO NEGÓCIO DA PROPAGANDA?

Sem dúvida. O que já podemos fazer e

o que poderemos transforma o nosso

negócio em um outro, completamente

novo. As possibi l idades de contato entre

marcas e consumidores já são inúme-

ras, cr iando novas relações, mais fortes

e mais complexas. Quem não quer co-

nhecer muito bem o seu consumidor?

2 A VELOCIDADE DESSES AVANÇOS

É ENORME, COMO VOCÊ FAZ PARA

MANTER ATUALIZADO?

Tenho viajado e conhecido várias reali-

dades de outros países, seja como ju-

rado em festivais, seja participando de

iniciat ivas como as do Grupo de Mídia

de SP, que é um grande incentivador

desse intercâmbio profissional. Além

disso, aprendo observando. Uma gran-

de e constante aula eu costumo ter com

meus filhos, que estão entre 11 e 17

anos. Eles simplesmente consomem,

desconsiderando qualquer preconcei-

to. Trocar uma conversa e informações

com eles é sempre muito enriquecedor.

3 VOCÊ SENTE QUE SEUS CLIEN-

TES ESTÃO ÁVIDOS EM TESTAR

AS NOVAS POSSIBILIDADES DE CO-

MUNICAÇÃO DIGITAL OU ELES SÃO

CUIDADOSOS NA ADOÇÃO DE NOVAS

PRÁTICAS?

Acredi to que todos estão procurando

maneiras de agir digitalmente. O que

acontece é que o desejo nem sempre

se torna realidade, seja por prazos,

orçamentos, pr ior idades ou outras ra-

zões. Mas todos procuram cada vez

mais inserir novas maneiras de ofere-

cer seus produtos ou serviços aos seus

mercados.

4 VOCÊ É UM ENTUSIASTA DAS NO-

VAS ALTERNATIVAS DE COMU-

NICAÇÃO DIGITAIS OU VÊ TUDO ISSO

COM RESERVA?

Está muito "divertido" trabalhar em co-

municação e principalmente na área

de mídia. Cada dia a aventura aumen-

ta e precisamos estar bastante atentos

a tudo que acontece. É um sentimento

interessante, pois penso que cada vez

menos o que sabíamos no passado vai

ajudar, e cada vez mais, temos que des-

cobrir o que pode fazer a diferença.

5 VOCÊ ACREDITA QUE AS NOVAS

FORMAS DE COMUNICAÇÃO FUN-
DAMENTADAS EM NOVAS TECNO-
LOGIAS VÃO ENTERRAR MEIOS QUE
CONHECEMOS HÁ ANOS OU TUDO VAI
COEXISTIR?

A curto e médio prazo, não tenho dúvida

de que os meios viverão em harmonia.

A longo, todo mundo pode dar o palpite

que quiser. Fica fácil prever qualquer

colapso. O que me faz crer que há espa-

ço para todos é perceber que ninguém

está parado, esperando a aposentado-

ria. A televisão agora é digital, os jornais

crescem em circulação no mundo todo,

o rádio é por satélite e por aí vai.

6 TODO ESSE CENÁRIO, EM QUE
MUITAS INOVAÇÕES OCORREM

FREQÜENTEMENTE, RESULTA NA NE-

CESSIDADE DA AGÊNCIA TER QUE IN-

VESTIR MAIS EM ALGUMA ÁREA.

O grande investimento que as agências

podem fazer - e sempre f izeram - é em

bons cérebros. Vivemos muito mais de

boas cabeças, do que de boas máquinas.

Não existe Mac que trabalhe sozinho. O

que está mudando rápido é a maneira

de se trabalhar. A integração de áreas é

mais do que necessária, é fundamental.

A RENTABILIDADE DA COMUNI-

CAÇÃO FICA OTIMIZADA A PARTIR

DOS RECURSOS DAS NOVAS TECNOLO-

GIAS DIGITAIS OU NÃO?

A procura por mensuração, retorno so-

bre investimento, resultados é real e

as possibi l idades digitais já trazem es-

sas ferramentas no pacote. É possível

saber como se comportou uma peça,

ação ou como quisermos chamar o que

estiver na mídia. Mas como estamos

trabalhando com muitas variáveis, nem

tudo pode ser claramente medido. Uma

coisa me parece certa: temos que jogar

esse jogo.

8 DO QUE VOCÊ É FÃ, NO MUNDO

DIGITAL?

O que mais me fasc ina nessa nova

realidade é a possibil idade da mídia

ser de mão dupla. Hoje, podemos per-

guntar coisas para os consumidores e

eles têm recursos para responder . O

diálogo está aber to . O contro le da in-

formação não é mais do emissor, mas

passou a ser do receptor . Quem sou-

ber t rabalhar essa real idade, va i ter

vantagens imensas.

9 0 QUE VOCÊ MAIS ODEIA NO MUN-

DO DIGITAL?

A prepotência de alguns profissionais

que trabalham nas chamadas novas

mídias, que se acham mais modernos e

inovadores. Pensam saber como definir

o futuro e decretam o que já é passado,

baseados, simplesmente na sua falta de

informação. Uma grande bobagem.

PARA ONDE VAMOS COM
AS NOVAS TECNOLOGIAS E

COMO IMPACTARÃO NO NEGÓCIO DA
PROPAGANDA?

A interat ividade acontecerá, de maneira

total, criando novas realidades. Acredito

que seja uma época de grandes desco-

bertas, mas também mais tensa, pois

vai exigir muito mais energia de todos

nós. Não há mais a chance de esperar

acontecer, para depois repetir. É em

tempo real. . .
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