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Aos poucos, mas de forma irreversível, a tecnologia digital invadiu a criatividade da 
comunicação em todo o mundo. Não há campanha relevante que não lance mão de soluções 
digitais. Confira, constate e se prepare: vai ser assim daqui pra frente.  
 
O consumidor não escolhe a comunicação a que deseja assistir a partir da plataforma em que 
ela está chegando até ele. Ela chega, ele presta atenção se estiver a fim. Se for um anúncio de 
jornal ou um conteúdo feito exclusivamente para a web, para ele, é irrelevante no momento do 
impacto. Ele quer ou não quer, dependendo menos do formato ou do canal (apesar de 
McLuhan) e mais da aderência da comunicação ao seu interesse, naquela hora. Depois, já é 
outra coisa. O fugidio momento já passou. 
 
A comunicação contemporânea começou a incorporar componentes digitais a partir do 
momento em que os PCs passaram a invadir nossas vidas. Isso foi ali pelos idos dos anos 80. 
Os games deram uma anabolizada nisso entre os anos 80 e 90. A AOL nasceu em no final dos 
anos 80, dando início ao fenômeno da internet como market place para comunicação, difusão 
cultural e ambiente de negócios. O resto é história. 
 
A digitalização da comunicação é, portanto, um fenômeno recente, que está completando duas 
décadas de vida. As primeiras manifestações criativas da propaganda lançando mão dessa 
novidade tecnológica tiveram a forma do hoje já tradicional e quase velhinho banner. O 
primeiro banner foi ao ar em 1993. 
 
De lá para cá, o componente digital deixou de ser um rejeitado primo pobre das fulgurantes 
campanhas off-line para se transformar em componentes da mais alta relevância na 
comunicação comercial contemporânea. O banner ganhou companhia diversificada e 
tecnologicamente evoluída. E a tecnologia que fundamenta as plataformas digitais de difusão 
de dados deixou de ser apenas parte do todo para se transformar, em grande medida, no 
suporte indispensável para praticamente tudo no mundo da criatividade publicitária e da 
comunicação comercial de modo geral. 
 
Um anúncio que será veiculado na mídia impressa hoje em dia é criado num ambiente digital. A 
gráfica que imprime a revista ou jornal em 'que ele vai aparecer é controlada por sistemas 
digitais. A tinta é ajustada por parâmetros digitais. Toda peça impressa hoje, antes de virar 
mídia, nunca viu antes a cara de um papel. 
 
O mesmo vale para a comunicação da TV, do rádio e do outdoor. Tudo é digital antes para se 
tornar outra coisa depois. 
 
Essa viagem histórica desemboca num presente inequívoco, em que o componente digital, o 
ambiente digital, as plataformas digitais, as ferramentas e sistemas digitais, as soluções de 
comunicação digitais, a linguagem digital e a onipresença digital invadiram definitivamente não 
só a vida de todos nós, como também os mercados e a comunicação feita para esses mercados. 
 
São cada vez mais raros os projetos de comunicação que não lancem mão da "digitalidade" 
como componente indispensável. Não mais complementar, mas indispensável - quando não, 
sua própria razão de ser. 
 
Isso se dá porque não só toda a evolução tecnológica aqui brevemente sumarizada acontece, 
queiramos ou não, mas também porque o consumidor se digitaliza, top down na pirâmide 
social, cada dia mais. 
 
O efeito dessa cascata digitalizadora se faz notar em todo canto e a ponta do iceberg mais 
visível são os festivais publicitários, sendo Cannes sua máxima expressão. Na última edição, a 
maior parte dos Grand Prix das diversas categorias apresentou componentes digitais. Em 
alguns casos, eram a própria big idea. 



Diante disso, a revista Meio Digital levantou uma tese e a colocou sob a análise de alguns 
profissionais do mercado. Você vai ler o resultado nas próximas páginas. 
 
ADILSON XAVIER - PRESIDENTE E DIRETOR NACIONAL DE CRIAÇÃO - 
GIOVANNI+DRAFTFCB 
 
1. Concordo com a presença marcante do digital em nosso dia-a-dia e, conseqüentemente, no 
trabalho de comunicação. Isso é inquestionável. A vinculação entre a identidade digital e o 
sucesso (na vida e nos prêmios) é que gera ruído. Primeiro, porque "identidade digital" traz um 
certo misticismo de coisa nova, coisa que o mundo online já deixou de ser há algum tempo. 
Segundo, porque o coloca com um status de conteúdo, quando ele é apenas plataforma. O 
digital chegou para ficar? Sim. O digital é uma plataforma mais importante do que as outras? 
Depende do caso, do produto, do público que se quer atingir. 
 
2. Na maioria dos casos, acredito que sim, porque o digital coloca a comunicação literalmente 
ao alcance dos dedos. Dá um tom de intimidade maior com o consumidor, permitindo que ele 
esteja o tempo todo no comando. 
 
3. Sem dúvida. O mundo digital já é rotina. Ignorá-lo ou tratá-lo com cerimônia são 
comportamentos igualmente anacrônicos. 
 
4. Nos casos em que o target não tenha acesso à tecnologia e em que a verba seja curta para 
todos os meios e o meio digital não esteja entre os prioritários. Por exemplo: se estamos 
lidando com produto de consumo de massa e o dinheiro só dá para fazer televisão, o digital 
acaba sacrificado.   
 
ADRIANA CURY - CHAIRWOMAN - CCO McCANN 
 
1. Concordo plenamente com a tese. O mundo digital veio pra ficar e nossa relação com ele 
está ficando cada vez mais dependente. 
 
2. Justamente por causa disso, é impossível dissociar a vida e sua relação com o mundo digital 
e a forma de nos comunicar com as pessoas. A convergência digital e a tecnologia que 
produzem aparelhos multifunções, cada vez menores e mais poderosos, estão disponíveis para 
cada vez mais pessoas. Mesmo a internet, que antes era privilégio das classes economicamente 
mais altas, já está ganhando forte penetração na população de baixa renda, seja através da 
venda de computadores a preços mais acessíveis, seja na profusão de lan houses dentro das 
favelas, disponibilizando acesso a net por 1 real. 
 
3. Sem dúvida que sim. A McCann está investindo pesado na área digital, de forma a atender 
as necessidades de comunicação das marcas para as quais trabalhamos. Nossa filosofia hoje é 
oferecer aos clientes projetos de comunicação com plataforma multidisciplinar, que promovem 
o engagement com o consumidor através dos mais variados pontos de contato com a marca.E o 
meio digital, é, sem dúvida nenhuma, uma importante forma de abrir conversa com este 
consumidor e dar espaço para que ele se manifeste. 
 
4. Acho difícil existir algum segmento cuja comunicação nem de perto faça ou nunca venha a 
fazer sentido no meio digital. Outro dia visitei um cliente pr-bono que temos, a Fundação 
Dorina Nowill para cegos, e descobri que até as pessoas que perderam a visão ou que tem 
baixa visão já tem como acessar e usar a internet, por exemplo. Claro que existem segmentos 
que justificam um investimento maior que outros no meio digital, mas mais dia menos dia, todo 
mundo vai parar lá. 
 
ANDRÉ BIANCHI - DIRETOR DE ESTRATÉGIAS DIGITAIS DO GRUPO ESTADO 
 
Concordo com a tese. O consumidor já é multimídia e as marcas devem fazer o máximo para 
permear o dia-a-dia dos consumidores ao longo das suas interações com os vários veículos. 
Nesse sentido, estamos dirigindo as marcas do Grupo Estado para se tornarem totalmente 
multimídia: o Estadão como jornal, estadao.com.br, TV Estadão, etc.; a Rádio Eldorado, com o 



recém-lançado Território Eldorado na web; a Agência Estado, com o portal AE Investimentos; e 
o Limão, sendo o suporte de desenvolvimentos web 2.0 do grupo. Estamos experimentando 
campanhas e promoções cross media, que têm mostrado um impacto muito maior do que 
campanhas tradicionais, principalmente que envolvem o consumidor em experiências de web 
2.0 (como o quizz do Limão, que levou dez pessoas ao Rock m Rio Madrid, ou a campanha da 
Bohemia com a contracapa de época no jornal e o bondinho que passeou pela cidade de São 
Paulo com cobertura da web). 
 
ANDRÉ MATARAZZO - SÓCIO E DIRETOR GERAL DA GRINGO 
 
1. Concordo que exista uma crescente procura por soluções digitais e que isso é um espelho do 
comportamento social atual, em que muitas conexões são feitas por aí. Não tenho certeza se 
todas as campanhas de sucesso têm um componente digital, mas é inevitável que, a cada ano, 
esse seja o caminho, já que se consegue tanta afinidade com o mundo digital. 
 
2. Sim. Acho que é principalmente pela facilidade do acesso à informação. Quem tirava nossas 
dúvidas antes de existir a internet, o Google? Algum tio velho que a gente não via havia anos e 
tinha um conhecimento enciclopédico? Hoje, se você quer saber quais são os últimos vídeo 
games e como se joga, você tem acesso a isso via celular. O mundo mudou. 
 
3. Sim, nós somos 100% digitais. Na verdade, na Gringo, off-line é um complemento do digital. 
 
4. Acho que para um target pequeno, que mora em uma ilha deserta sem conexão online. 
 
BILL MARTINEZ - SÓCIO E DIRETOR GERAL DA MENTALBRAND 
 
1. Concordo totalmente. Atualmente, as big ideas são resultados da capacidade das grandes, 
médias ou pequenas campanhas de sensibilizar seu público e, principalmente, proporcionar 
uma experiência entre ele e a marca. O canal digital tem demonstrado um poder enorme de 
atingir esse resultado gerando atividades participativas e interativas e, com isso, conquistando 
penetração e impacto muito maior do que somente com o uso de mídias convencionais. 
Inclusive, as linhas divisórias estão cada vez mais estreitas e sutis. Dá para dizer que todas as 
ações de sucesso trazem consigo alguma forma de contato e relacionamento por meio do 
mundo digital. 
 
2. Creio que sim, porque a campanha aproxima o consumidor e a marca e estabelece uma 
relação mais intensa e que, com uma infinidade de serviços, aumenta o ponto de contato, e ele 
tende a se sentir participante e mais próximo de sua marca preferida. 
 
3. É o "santo graal" do momento. Todos que, de alguma forma, estão envolvidos com 
marketing, comunicação, design e colaterais buscam novas formas ou maior eficiência ao falar 
com seu público, como envolvê-lo, sensibilizá-lo, e essa "pegada digital" tem uma oferta 
imensa de alternativas para isso. 
 
4. É claro que existem nichos de mercado, produtos ou serviços que não permitem (ou ainda 
não têm tão claros os limites do que é possível ou não) a inserção no mundo digital, por 
motivos éticos, estratégicos ou táticos, como no caso do segmento farmacêutico e de outros em 
que soluções digitais não fariam o menor sentido ou seriam incipientes. Mas, de maneira geral, 
com a criatividade e capacidade genial dessa turma de loucos do mundo digital, essas barreiras 
estão ficando cada vez menores. 
 
DANIEL CHALFON - SÓCIO E DIRETOR DE MÍDIA DA MPM 
 
1. Concordo. A mídia digital está cada vez mais presente em todo canto e começando a se 
tornar mídia de massa. Nas classes A e B, na faixa até os 30 anos, é a terceira mídia em 
penetração no Brasil, só perdendo para a TV aberta e a mídia exterior. Os grandes cases 
normalmente implicam um grande alcance, coisa que a internet consegue proporcionar em 
muitos targets relevantes hoje e que só vai crescer ao longo dos anos. Isso sem contar as 
possibilidades que se abrem cada vez mais para o uso de celulares como mídia. 



2. O consumidor moderno não faz mais essa distinção. Ninguém fica falando de uma campanha 
que tem solução de rádio ou de revistas. Mas se tem internet vira solução online, benchmark, 
media case, fazem seminário... Bobagem. É tudo comunicação. A separação de uma coisa da 
outra é que nos deixa presos ao passado. A molecada assiste aos desenhos do Cartoon Network 
e quando acaba pula pro computador e continua assistindo a outros episódios, que só estão na 
internet. Eles não fazem distinção da TV pro computador: é tudo Cartoon, e o que importa é o 
conteúdo. 
 
3. É uma preocupação, em especial da mídia, porque lida com a realidade técnica na qual a 
força da internet é algo impossível de ignorar. Não só da internet, mas também dos eventos, 
das ações : promocionais, do ponto-de-venda, enfim, de tudo que comunica. Vivemos em um 
tempo de muitas mudanças, e temos de ser mais humildes e saber que tem muita coisa nova 
acontecendo. E que, se por um acaso não tivermos competência individual para fazer alguma 
coisa, precisaremos ser sábios e agregar gente que sabe para o nosso time, porque para o 
cliente o que importa é a competência da empresa que cuida da marca dele. 
 
4. Acho que depende muito da estratégia adotada. Não dá para generalizar. 
 
DARLAN MORAES - CREATIVE DIRECTOR DOMINO/BBDO - LETÔNIA 
 
1. Sem dúvida. A era da TV como starlet da publicidade passou. Não que a mídia televisiva vá 
morrer. Mas ela virou titia. Agora a web é a grande musa, mesmo porque você pode usar 
dentro da sua plataforma filmes também. A integração e digitalização das campanhas é uma 
evolução que traz desafios para os criativos, que realmente têm de pensar nas "big ideas" e 
desenvolver posteriormente as campanhas com um roll out mais abrangente. A costumeira 
produção de fantasmas para festivais tende a perder espaço para campanhas de verdade. Uma 
coisa é produzir uma campanha fantasmagórica em print ou TV; outra é o desenvolvimento de 
uma campanha integrada que é fake. 
 
2. Sim. O consumidor passa a ter um contato mais abrangente com marcas e produtos (afinal, 
passamos a maior parte do nosso tempo na frente do computador). Essa é uma relação muito 
mais democrática em relação a tempo - você pode ver uma super campanha tomando um café 
ou antes da próxima reunião - e também ao poder de escolha do que você quer ou não quer 
ver. Muito mais para "pull" do que para "push", muito mais conveniente para o consumidor. 
 
3. Muito. Porque muitos clientes querem investir em web, mas não sabem como. Se a agência 
também não sabe, a coisa fica complicada. Por essa razão, as agências de mídia têm ganhado 
um certo espaço, porque às vezes têm respostas que as agências tradicionais não têm. É 
imperativo estar a par do que está acontecendo porque a velocidade da mudança é incrível. Em 
mercados mais avançados, como na Inglaterra, o panorama mudou radicalmente em 
pouquíssimo tempo. Lá, o digital é palavra de ordem e a maioria dos grandes budgets já 
migrou para ele. Pela primeira vez, no ano passado, na França, o budget para web ultrapassou 
o gasto com TV. 
 
4. Quando o público-alvo não acessa/entende/está familiarizado com web. Estamos fechando 
uma campanha para um banco, que oferece empréstimos para reformas de casas e 
apartamentos. Como foi detectado que os mais jovens e afluentes (um público eminentemente 
web) vão provavelmente comprar uma nova moradia, em vez de reformar a antiga, e que os 
que optam por uma reconstrução são menos afluentes, mais velhos e com um perfil 
conservador, as mídias escolhidas foram jornais (seção imobiliária), revistas especializadas, 
rádio e TV. Se o seu público não está lá, não adianta investir em web. 
 
ELISA CALVO - MOBILE E MÍDIA DIGITAL OUT OF HOME TERRA LATAM 
 
1. Concordo, é uma questão de conexão. Hoje é o consumidor que busca, para descobrir mais 
sobre a marca. E uma marca pode dar essa profundidade de posicionamento, linguagem, com 
uma extensão digital. Não dá mais para fazer comunicação sem pensar no site, celular... 
 



2. Tudo envolve hábito de consumo, e precisamos entender que hoje as crianças já sabem tirar 
fotos e mexer no celular desde pequenas. Somos cada vez mais interativos, adoramos publicar 
blogs, colocar nossa expressão, dar notas nos sites de comércio eletrônico... 
 
3. 100%. Essa integração é o que vai decidir se uma marca tem relevância ou não. 
 
4. Boa pergunta! Hoje, no Brasil, com o volume de acesso, seja na internete ou no celular, 
acredito que faça sentido para qualquer marca, de sabão em pó aos grandes bancos. 
 
EMERSON CALEGARETTI - CEO DO MYSPACE BRASIL       
                         
1. Em gênero, número e grau. São dois fatos. A internet é um meio de massa,alcançando uma 
grande parte da população em qualquer região. Além disso, ela permite um caminho de mão 
dupla para a comunicação publicitária, elevando o conceito de CRM à potência dez. Essa 
combinação empurra agora os anunciantes e agências a demandarem o componente digital 
como central aos seus planos. 
 
2. Com certeza, por conta da fragmentação do consumo de mídia. O consumidor está 
distribuindo seu tempo em mídias variadas, e os meios digitais, tomando cada vez mais espaço 
nesse cenário. Uma estratégia multimeios contemplando o fato de que os meios digitais 
permitem uma "conversação" mais longa e profunda será sempre bem recebida pelo 
consumidor. 
 
3. Obrigatoriamente. Pagamos o leitinho das crianças vendendo isso. 
 
4. Nenhum caso me ocorre. Mesmo em processos complexos de consumo, tais como comprar 
um carro, planejar uma viagem, escolher uma nova roupa, a comunicação digital pode facilitar 
e tornar a comunicação mais eficiente. 
 
JOÃO CIACO - DIRETOR DE MARKETING DA FIAT 
 
1. Concordo. Se antes as iniciativas digitais eram complementares a todas as ações de 
comunicação, hoje não se concebe mais qualquer proposição comunicativa que já não traga na 
essência uma abordagem digital. Não faz mais sentido hoje pensar um conceito comunicativo 
para as mídias "tradicionais" e depois replicá-lo para as novas mídias. A pegada digital já nasce 
com a grande idéia, uma vez que o que realmente importa nas ações de comunicação é 
desenvolver proximidade com o consumidor, é junto com ele - e interativamente - construir o 
conteúdo que melhor lhe convier. Por isso que o olhar digital já nasce com o propósito e com a 
motivação das boas iniciativas da comunicação. 
 
2. Proximidade é a palavra de ordem para o sucesso da comunicação moderna. E a 
proximidade, a meu ver, tem sempre três pilares: o conteúdo construído junto com o 
consumidor, o timing de acesso da comunicação decidido pelo próprio consumidor e o meio no 
qual a comunicação será veiculada, também escolhido por esse consumidor. Assim, a 
combinação de conteúdo, timing da mensagem e meio, sempre conduzida pelo consumidor, é 
que construirá proximidade numa iniciativa de comunicação - e somente a proximidade vai 
possibilitar relevância para as mensagens e campanhas. Dentro dessa perspectiva, é inevitável 
que iniciativas que contemplem soluções digitais têm muito maior possibilidade de construir 
proximidade - e, portanto, relevância - para o consumidor moderno. 
 
3. Sem dúvida. Além de uma área digital que pensa as utilizações das novas mídias, com uma 
agência de publicidade dedicada ao pensamento digital, todas as iniciativas de comunicação da 
Fiat contemplam um olhar digital, quando não são inteiramente desenhadas para os meios 
digitais. Hoje, mais de 10% do budget da empresa já são dedicados às mídias digitais. e nossos 
consumidores ficam em média 12,5 segundos navegando nos nossos sites, 25 vezes mais 
tempo em contato com a marca Fiat do que nos comerciais de 30 segundos que veiculamos nas 
redes nacionais de TV. Nossa audiência no portal Fiat já ultrapassa 2 milhões de visitantes 
únicos/mês, número expressivo e maior do que o de vários portais brasileiros.A Fiat é pioneira 
no uso da internet nas suas iniciativas mercadológicas. Foi a primeira empresa a vender carros 



pela internet no Brasil (Brava, em 1999), a primeira a lançar um carro pela internet (Stilo, em 
2002, com www.quecarroeesse.com.br), também a primeira a lançar um automóvel utilizando a 
plataforma mobile (Fiat Punto, em 2007, em www.fiatpunto.mobi) e a primeira a desenvolver 
um site exclusivo para iPhone no País (2008). Todas as grandes iniciativas de comunicação da 
Fiat nos últimos anos também contemplaram fortes ações digitais, como o lançamento de Stilo 
Connect (2004), Idea Adventure (Cinema Interativo, em 2006), Fiat 30 anos (2006) e Fiat 
Punto (2007). 
 
4. No mundo do automóvel, que cada vez mais se torna interativo e "conectado", é difícil 
pensar ações de comunicação nas quais a internet não esteja presente. Talvez um único 
elemento fortemente característico do processo de compras do carro no qual soluções digitais 
estejam mais distantes seja o da experimentação do produto, o do "sentir o cheirinho de carro 
novo". Talvez seja a única etapa do processo que não possa ter uma abordagem virtual. Por 
esse motivo, juntamente com todo o desenvolvimento de soluções digitais que a indústria 
observou nos últimos anos, cresceu tanto a experimentação e o test drive. São, assim, 
processos complementares. É por esse motivo mesmo que acredito que as eficientes ações de 
comunicação tenham de ser concebidas, desde seu início, já contemplando as soluções digitais. 
É a única maneira de pensar o processo todo, as suas particularidades e sua amplitude, 
valorizando em cada etapa os elementos que vão permitir que, no final, a ação gere a 
proximidade e a relevância que motivarão o consumidor a se interessar pela marca e pela sua 
comunicação.  
 
LUÍS COLOMBO - DIRETOR DE CONTEÚDO E CRIAÇÃO STRAT DIGITAL SIGNAGE 
 
1. Absolutamente! O mundo digital é a grande revolução da comunicação do nosso século. 
Passar J as criações para o código digital fez com que não dependêssemos mais de meios 
físicos para o transporte dessa informação, o que se cria aqui em vídeo, foto, música, 
multimídia, absorve-se instantaneamente no outro lado do mundo na velocidade de frações de 
segundos. A mudança de paradigma é enorme, a liberdade, a velocidade e o acesso à 
informação jamais foram tão fáceis. Isso universaliza ou segmenta qualquer campanha. 
 
2. Naturalmente, além da transmissão e do acesso à informação, abriu-se um mundo novo de 
possibilidades. O computador e a internet trouxeram um novo conceito de comunicação. Cada 
software instalado, cada novo recurso desenvolvido, amplia a função do computador 
imensamente. É a primeira máquina no mundo que ganha novas funções a cada dia. Quando o 
computador começou a ajudar na criação, não só processos demorados se tornaram rápidos 
como se desenvolveram novos processos e novas formas de criar. 
 
3. É o mundo da minha equipe. Um terço do tempo pelo menos é dedicado a estudo, 
treinamento e pesquisa de novas formas de criar digitalmente. Os outros dois terços são 
dedicados a criar digital-mente com as ferramentas que já dominamos. Existe também uma 
preocupação muito grande com o desenvolvimento de uma linguagem própria e a negação dos 
"modismos digitais", como efeitos prontos de softwares, que todos usam sem critério. 
 
4. Nunca a comunicação digital vai substituir o contato humano. A criação ainda é o ato 
exclusivo do nosso cérebro humano, e o mundo digital é uma ferramenta para ampliá-lo, e 
nunca substituí-lo. Uma comunicação numa linda tela de LCD interativa pode chamar muita 
atenção, mas se não tiver um conceito bem pensado e estruturado ela não vai funcionar. As 
pessoas começam a confundir o mundo digital com o mundo real, as ferramentas com a 
inteligência. Isso só é mais uma forma de alienação da realidade e, como conseqüência, a 
realidade começa a perder o sentido. Esse é um processo muito negativo. Sou o maior 
entusiasta dessa revolução digital e tenho até um livro sobre esses impactos na educação, mas 
acho que ainda estamos muito mergulhados nesse mundo para termos uma verdadeira noção 
de quanto positivamente e negativamente essa questão está mudando a comunicação, a 
criação e a percepção do mundo. Ainda temos muito o que discutir sobre esse assunto. 
 
LUÍS GROTTERA- SÓCIO E CEO DA LUISGROTTERAHELP 
 



Minha posição é de concordância com parte da tese. Uma questão sobre a qual não há 
discussão é que não existirão mais campanhas memoráveis e de excelência sem big ideas por 
trás delas. No meu ponto de vista, caminhamos para um mundo em que existirão marcas com 
conteúdo para falar alguma coisa de relevância para o consumidor e marcas que ficarão se 
esbaforindo pela mídia, gritando para que alguém ouça que estão oferecendo um novo 
desconto de 3,5% a mais que o concorrente, para que assim a meta de vendas do mês seja 
cumprida. Qualquer semelhança com as teses do "Blue Ocean", da dupla Cham Kim e 
Mauborgne, não é mera coincidência. A constatação de que as big ideas que têm se destacado 
tem como característica a grande importância da mídia digital é uma verdade a partir de uma 
visão histórica. E particularmente no clima acadêmico dos festivais publicitários. Boa parte dos 
inscritos expostos só faz urna perfeita lógica para quem assiste ao seu case pelo DVD, no qual 
muitas vezes se esquecem de explicitar que aquela sensacional peça de mídia digital, aquela 
que tornou a big idea lógica e criativa, ficou com ridículos 2 a 4% do investimento de 
comunicação da marca e obteve uma cobertura net da campanha que dificilmente ultrapassará 
15 ou 20% do público-alvo necessário para o sucesso do projeto. Nesse caso, para 80% das 
pessoas que não tiveram acesso à mensagem digital, teria a big idea resultado da mesma 
maneira que para aqueles que assistiram ao case pelo DVD? Não acredito que esse histórico de 
premiações seja referência suficiente para sustentar uma tese como essa.Porém, na vida real, e 
olhando para o futuro, se eu tivesse U$ 10 para apostar, eu apostaria todos eles na tese de 
Meio Digital. 
 
MENTOR MUNIZ NETO - SÓCIO E DIRETOR DE CRIAÇÃO DA BULLET 
 
1. Quando você contrata um diretor de arte, um redator, um atendimento ou planejamento, 
você pergunta: "vem cá... você sabe utilizar o telefone?" Claro que não! Você parte do 
pressuposto de que telefone é uma ferramenta básica, usual, que qualquer um sabe utilizar. As 
agências não possuem "divisão telefônica" e "divisão off-telefônica". Acho que o tempo passou. 
A discussão de "ser ou não digital", na maioria das agências do mundo, já acabou. Digital virou 
telefone. É price of entry. Nos cases que vi em Cannes, de Promo, em sua absoluta maioria o 
digital estava diluído na campanha. Acho que o equívoco é achar que existe uma "pegada 
digital" e outra "não digital". Como qualquer nova tecnologia, o digital levou algum tempo para 
ser "transparente". Isso fez com que uma geração inteira de publicitários fosse dividida ao 
meio: digitais e não digitais. Acho que de dois ou três anos para cá essa divisão não faz mais 
sentido. 
 
2. Acho que a fragmentação das mídias e o crescente hábito de trancar ou dividir a atenção no 
consumo de informação mudaram para sempre a maneira de estabelecer contato com o 
consumidor, nos últimos anos.Nesse contexto, acho que as soluções digitais, mais do que 
identificação, permitem que consumidores busquem suas marcas como geradoras de interesse, 
de relevância, de entretenimento. Ao contrário do passado, em que a marca procurava 
mimetizar o comportamento do consumidor para buscar identificação, de maneira quase 
ingênua, hoje, com o recurso do digital, a marca pode estabelecer uma narrativa que cative o 
interesse do consumidor de maneira mais inteligente, criando um elo ainda mais sólido. 
 
3. O digital está diluído na cultura da Bullet Não há como conceber uma campanha de 
talkability que não seja, também, digital. 
 
4. Nenhum. 
 
PAULO CÉSAR QUEIROZ -VICE-PRESIDENTE DE MÍDIA DA DM9DDB 
 
1. Concordo com a tese. De fato, os canais digitais e interativos estão alterando de forma 
definitiva as relações entre as pessoas e, sobretudo as relações entre empresas e pessoas. 
Agora a marca não discursa: deve sim estabelecer um diálogo aberto com o consumidor. 
 
2. As pessoas estão muito envolvidas em uma sociedade participativa, situação propiciada pela 
tecnologia dos canais digitais. Então é natural que as campanhas de marketing que utilizem 
esses canais sejam mais efetivas e de maior afinidade. O número de pessoas que demandam 
esse tipo de ação aumenta constantemente. 



3. Na verdade é a maior preocupação. Como propiciar a interatividade, a participação do 
consumidor, na campanha? Como ampliar o conteúdo da campanha através de canais digitais? 
Como fazer com que a campanha evolua naturalmente dos canais digitais segmentados para a 
mídia de massa, e vice-versa? 
 
4. Apenas em casos muito específicos, quando nos dirigimos à população que não faz parte da 
inclusão digital. Isso ocorre quando nosso foco são regiões do País com baixa adoção de 
internet e celular. O que você há de convir que são poucas. Mesmo assim, em camadas 
populares de baixa renda e nenhum acesso digital. 
 
PAULO STEPHAN - VICE-PRESIDENTE DE MÍDIA DA TALENT 
 
1. Estou 100% em linha com o pensamento. Tudo deve ser cada vez mais interativo. Não tem 
volta. As pessoas já estão vivendo essa realidade, mesmo sem tomar conhecimento de tudo o 
que está acontecendo. São usuárias e se aproveitam disso. O mundo digital está impregnando 
a vida de todos com novas maneiras de contato e relacionamento. E impossível não fazer parte. 
 
2. Não sei se o consumidor enxerga assim. Acredito que ele seja impactado e nem se dê conta 
do que está acontecendo, sem classificar marcas que estejam mais ou menos digitais. O que 
me parece verdade é que, quanto mais as marcas freqüentarem esse universo, mais sucesso 
terão. É a nova realidade. 
 
3. Dedicamos bastante tempo pensando nessas variáveis. Não é somente uma preocupação do 
meu time, mas de todos da agência. A "contaminação" é geral. Temos, inclusive, um grupo de 
pessoas dedicado a essas tendências. 
 
4. Não imagino nenhuma razão para uma marca ou produto ser imune a uma ação completa de 
comunicação. 
 
Existem possibilidades adequadas a cada desafio. 
 
RICARDO FORT – DIRETOR DE MARKETING DA COCA-COLA 
 
1. Concordo desde que estejamos falando de um perfil de consumidor bem específico: jovens e 
jovens adultos de classes mais altas. No caso de adultos e da classe baixa, acho que essa 
premissa ainda não se aplica. 
 
2. Sim, pois a linguagem e o meio lhes são familiares e muito presentes na sua vida. O 
conteúdo adaptado ao meio terá uma eficiência muito maior do que se executado somente 
usando as mídias tradicionais. 
 
3. Sim. Temos uma equipe muito boa dedicada à comunicação online, além de um 
planejamento de mídia que trata de forma conjunta as mídias on e off-line, tirando o que há de 
melhor em cada uma delas. Não temos nenhum projeto dedicado aos jovens que não tenha 
forte componente digital. 
 
4. Ainda há uma barreira econômica ao consumo de comunicação digital para as classes mais 
baixas. Outra barreira importante é a falta de familiaridade de uma grande parte de pessoas 
maduras com a tecnologia. 
 
ROBERTO LAUTERT – SÓCIO E DIRETOR GERAL DA LAUTERT 
 
1. Concordo, em parte. O mundo digital é a nossa boa e velha mídia expandida e livre dos 
conglomerados econômicos que comandam modelos editoriais convencionais. A internet 
democratizou a mídia, e quem edita o seu conteúdo é o público, já que os cliques é que fazem 
o filtro do que é mais relevante ou cai no buraco negro da invisibilidade. A idéia, digital ou não, 
é que vai comandar (ou não) essa clicagem em massa. Mas as mídias off-line também podem 
ser o suporte inicial dessas idéias. Há três anos temos um cliente que produz conteúdo em 
vários formatos. O AirRace, que juntou l milhão de pessoas na praia de Botafogo no ano 
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passado, foi visto ao vivo pela TV e, além das reprises na TV, continua sendo acessado no 
YouTube e no site da Red Bull. Mas acho que existe um outro desafio aí: os links patrocinados. 
Se o controle remoto faz o estrago que faz na TV, imagina o que o rótulo do link patrocinado 
pode fazer pelo modelo livre da internet. 
 
2. O que vai acontecer com o consumidor no futuro ainda é uma incógnita. Há alguns anos, 
sentar à nossa mesa da agência de manhã e ler o jornal era obrigatório. A gente não via um 
monte de gente no sábado com o JT em baixo do braço? Hoje as pessoas estão na internet. E 
no celular. O jornal pode até acabar, mas o jornalismo vai continuar existindo. Acho que é mais 
ou menos isto: a notícia é a idéia. O que muda é o suporte. 
 
3. Até alguns anos atrás funcionava assim: tínhamos a campanha (TV, rádio, revista, jornal, 
outdoor) e alguém perguntava: "e internet?" Pronto, entrava o pessoal técnico e adaptava a 
campanha. Hoje não pode ser mais assim. 
 
4. Não sei. Mesmo que se conceba algo puramente off-line, quem disse que não vai parar na 
web?  
 
 
Artigos complementares 
 
 
Mundo digital: the great big idea 
 
Nossa tese pode ser controversa para alguns ou uma bobagem para outros. Para nós, o que 
conquista relevância. O que impulsiona diferenciais, o que capta a atenção do consumidor e dos 
jurados de festival é a digitalidade. Essa é a verdadeira grande idéia, ponto. 
 
Enviamos a seguinte carta para vários profissionais do mercado: 
 
A revista Meio Digital vai defender uma tese na sua próxima matéria de capa: 
 
MUNDO DIGITAL: THE GREAT BIG 1DEA 
 
Nos mais recentes festivais internacionais dos últimos anos, todos os grandes prêmios, as 
chamadas "Mg ideas", continham algum tipo de solução digital ou eram eminentemente 
digitais. Nossa tese é que esse é um caminho sem volta e que, tanto nos festivais como na vida 
real, as mais destacadas campanhas de comunicação terão essa pegada digital E que seu 
sucesso, tanto em prêmios quanto em resultados no mercado real, dependerá mais e mais 
dessa inevitável identidade com o mundo digital.  
 
1. Você concorda com a tese? Sim, não, por quê? 
 
2.  Você acredita que o consumidor moderno se identificará mais e mais com campanhas que 
contenham soluções digitais? Por quê? 
 
3. No seu dia-a-dia de trabalho, essa "pegada" digital é uma preocupação sua e da sua equipe? 
 
4. Em que casos soluções digitais de comunicação não fazem o menor sentido? 
 
A grande maioria dos nossos entrevistados concordou com a tese, sem considerações. Uma 
segunda parte dos entrevistados concordou, com ressalvas. Ninguém discordou. 
 
O DIGITAL CRIOU O TITANIUM.E ANABOLIZOU O STORYTELLING 
 
Clive Owen acelera sua BMW, enquanto um vermelho coração resfriado balança numa caixa, no 
colo do seu assustado passageiro. Eles chegam a tempo. O transplante é feito com sucesso. E a 
vida do líder negro é salva. A humanidade não perdeu. A vida ganhou. Tudo por causa da BMW. 
Engeneered emotions. 
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Essa é um das nove histórias da primeira fase do pioneiro BMW Films Project, do longínquo ano 
de 2003. Todos conhecem. Nove médias-metragens dirigidos por alguns dos mais cotejados 
diretores de Hollywood. Ninguém viu nenhum deles na TV ou no cinema. Só na web. Foi uma 
revolução. É sempre bom lembrar. Não era um comercial, eram várias histórias sendo 
contadas. Quando chegou a Cannes, o projeto não cabia em lugar nenhum. Não havia categoria 
para ele. O que era aquilo, afinal? Pois foi por causa do BMW Films Project, uma ação viral 
estritamente digital, que foi criada uma nova categoria no maior festival publicitário do mundo, 
a hoje festejada Titanium. No início, os organizadores pensavam em não repeti-la nos anos 
seguintes. 
 
Mas o mercado passou a produzir mais e mais histórias, com cara de uma nova propaganda. E 
em 2005 o Titanium, titanicamente, voltou para ficar. Nele foram inscritas 133 peças, mas 
tanto nesse ano como no seguinte, apesar do crescimento no volume de peças, não houve 
Grand Prix. O primeiro Grand Prix da categoria foi para dois designers japoneses (não 
publicitários), com o projeto "Design Barcode", que aproveitava o tradicional espaço do código 
de barras — geralmente escondido nas embalagens dos produtos — para transformá-lo num 
inovador e inesperado espaço de mídia, com várias possibilidades e formas. Os Grand Prix de 
várias das categorias tanto de Cannes, como de boa parte dos prêmios internacionais de 
publicidade e comunicação, são peças em que uma história é contada. Adicionalmente, sua 
difusão é digital, seja parcial ou inteiramente. E isso as torna diferenciadas e impactantes. 
Vencedoras. A big idea está lá. Mas ela só ganha expressão mercadológica quando lança mão 
do digital, integrando o físico com o interativo                        
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