
Esqueça o digital por um instante:
ele é só uma pequena parte da enor-
me transformação. Mesmo que não
houvessem e-mails, sites e toda a pa-

rafernália que chamamos de web 2 .0 ;
mesmo que a Internet se restringisse
a um sistema de computadores que
cuidasse apenas da in f ra-est ru tura e
fosse técnico, restrito, caro, essencial
para t ransações bancár ias e logíst ica

mas distante do resto de nós; mesmo
assim a comunicação já teria mudado

o su f i c ien te para que o negócio da pro-
paganda fosse reformulado. Ou pelo
menos para que muitas agênc ias que
todo mundo gosta de chamar de "tradi-
c ionais" repensassem seus processos.
Até porque eles quase são prat icamen-

te os mesmos desde que David Ogilvy
e Bill Bernbach estavam na ativa, há
meio século. Mas, como o time da pro-
paganda e da mídia de massa sempre

ganhou muito dinheiro, não parecia fa-
zer sentido propor mudanças.

Não há dúvidas de que o meio digi-

tal acelerou vários processos, de uma
forma tão sutil e ef ic iente que, mesmo
com poucos anos de operação, já f ica di-
fícil imaginar como era a vida sem ele.
No entanto, muita gente ainda tem uma
certa dificuldade em percebê-lo como
uma evolução generalizada, insistindo

em separá-lo do resto do mundo. Isso
faz tanto sentido quanto separar a ener-
gia elétrica ou as redes de telefonia das
coisas que são feitas com elas.

O digital evoluiu tanto que deixou

de ser uma tecnologia agregada para
se tornar infra-estrutura. Ele não surgiu

do nada nem trabalha sozinho. Em 1995,
quando surgiram as primeiras empresas
de comunicação interativa, pensava-se
que elas seriam, se dessem certo, ape-
nas mais um canal de divulgação. Na-
quela época, a publicidade era contro-
lada com mão de ferro pelas agências.
Promoção, eventos, design, marketing
direto e relações públicas eram fei tos
por empresas especializadas, cada uma

com seu mercado. Branding era coisa
de gringo e convergência era sinônimo
de uma boa rede de fornecedores, cada

"um com sua estrutura. Foi assim desde

sempre, não haveria por que mudar.
E, no entanto, mudou.
Hoje a relação cl iente-agência dura

menos que casamento de celebridade,

e isso leva a um leilão de comissões e
a uma reprodução de fórmulas que faz
mal para ambos os lados. Pra piorar,
essa relação pragmática faz com que
muitos clientes queiram fazer da agên-
cia sua pastelaria (nada, pastelarias são

mais respeitadas] e mudem campanhas
sem seguir nenhuma estratégia.

Enf raquec ida , a agênc ia descobre
que a concor rênc ia é maior que se
imaginava. E que muitos adversár ios
já foram seus fornecedores. Além das
empresas espec ia l i zadas c i tadas aci-
ma, várias produtoras, estúdios e es-

critórios resolveram dar o seu palpite.
Inst i tutos de pesquisa também, por
que não7 No clima de "liberou geral",

as empresas que fazem serviços inte-
rat ivos [v irais, de guerri lha, de análise
de tendências e outras modernidades]
perceberam a opor tun idade e foram
chorar caraminguás pra cima das em-
presas, cheios de seus agatemelês. O
que você faz quando um novo d isk-p izza

oferece seus serviços? Acei ta , ué. Se
for bom, até f ica com ele.

Concorrência, dizem, é sempre bom.

Duro é quando ela vem daqueles que se
acreditava serem fiéis escudeiros, como
os veículos. De custom publ icat ions a

ARGs, muitas empresas de jornalismo
passaram a fazer uma interpretação
criativa da expressão "conteúdo é rei".
Uma, aliás, tão criativa que não preci-
sava passar pela publicidade. Blogs se-
guiram o mesmo rumo e a TV digital não
deve ser diferente.

E como os grandes grupos reagiram
a tudo isso? Mudando também, oras. Seu
investimento na área digital é crescente,
já que dinheiro não tem berço, marca
ou histórico. Quando a AOL comprou a
TimeWarner eles descobriram que seus
concorrentes não eram as "agencinhas"
digi ta is, mas o Google e a Microsoft,
dentre outras. E que, sem perceber, os
pequenos agora eram eles.

No ambiente profissional cada vez

mais integrado e digital, o que faz a dife-
rença não é mais o que o indivíduo sabe,
mas como sua função se integra às ou-

tras, o que ela propõe e a qual proces-
so serve. Quem não faz idéia disso está,

provavelmente, extinto.
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