




para todos os clientes da casa e, 
assim, oferecer um produto mais 
competitivo”, frisa Gaion.

Ao assumir, em junho, o 
comando da mídia da Fischer 
América, o vice-presidente 
Adrian Ferguson também sentiu 
a necessidade de privilegiar o 
trato com a interatividade. Na 
reestruturação que promoveu 
no departamento, incluiu uma 
diretoria específica para o tema, 
para a qual contratou Luciano 
Vaz, até então no time do TLab, 
área de projetos especiais e 
interativos da Talent.

“O papel da nova área é fazer 
com que essas mídias sejam pen-
sadas desde o início do processo 

de planejamento. Muitas vezes 
temos estratégias que nascem a 
partir de mídias digitais e depois 
permeiam as ditas off-line. E, 
para que sejamos assertivos em 
nossas recomendações, preci-
samos estar altamente estrutu-
rados para este novo mundo”, 
salienta Ferguson.

Em alguns casos, a opção 
das agências pela disseminação 
da cultura interativa por toda a 
área de mídia já rende resultados 
concretos. “A oferta de soluções 
em multiplataformas inspirou 
maior confiança dos nossos 
clientes no que tange a acreditar 
no potencial da interatividade 
e das soluções integradas, nas 

quais a internet cumpre papel 
fundamental. Hoje, 5,5% de 
nosso faturamento é gerado por 
ações na internet. Esse índice 
é o dobro do registrado no ano 
passado”, informa Monica de 
Carvalho, diretora geral de mídia 
da DM9DDB. 

Dinamismo e ansiedade
A maioria dos líderes das 

áreas de mídia nas maiores 
agências brasileiras ouvidos por 
Meio & Mensagem atesta que 
o dinamismo atual da atividade 
se deve em boa medida à urgên-
cia de entender as alterações 
causadas no comportamento 
dos consumidores pelas novas 
tecnologias e, principalmente, 
encontrar maneiras eficientes 
de atingi-los.

“O consumo do meio inter-
net teve um crescimento muito 
significativo no dia-a-dia das 
pessoas e, conseqüentemente, 
na participação da estratégia 
de mídia das marcas. Estamos 
abrindo as fronteiras da comu-
nicação para diferentes canais, 
e os digitais estão cada vez mais 
próximos dos mais diferentes 
targets”, confirma Rosana Ri-
beiro, diretora geral de mídia da 
BorghiErh/Lowe.

“Hoje a internet tem, inega-
velmente, o papel de centraliza-
dor do processo de convergên-
cia”, frisa Otto Pajunk, diretor 

de mídia da Artplan. 
“Entendendo melhor o 
impacto dos meios digi-
tais, da audiência móvel 
e do comportamento 
dos consumidores, tere-
mos melhores respostas 
para as ansiedades e 
os objetivos de nossos 
clientes”, acrescenta 
Flavio Rezende, diretor 
nacional de negócios de 
mídia da DPZ.

Como o departamen-
to de mídia é o responsá-
vel por gerenciar a maior 
fatia das receitas das 
agências de publicida-
de, os profissionais que 
comandam as maiores 
equipes precisam investir no me-
lhor entendimento da audiência 
digital, sem se descuidarem das 
atualizações constantes no dia-
a-dia dos meios off-line.

A área focada em internet 
e plataformas digitais da Y&R 
é liderada desde março por 
Fernando Taralli, que tem a 
missão de promover a inte-
gração com as demais mídias. 
“Não só temos um leque de 
opções considerável a estu-
dar para o planejamento dos 
anunciantes, como eles tam-
bém estão muito mais abertos 
a testar meios e formatos, o 
que muda consideravelmente 
o cenário da mídia”, afirma a 

diretora geral de mídia Lucia-
na Schwartz.

Na Africa foi implementado 
neste ano um núcleo de mídia de 
performance, focado em estraté-
gias online e links patrocinados, 
que vem realizando trabalhos 
para clientes como Philips, Vivo 
e Mitsubishi. “Estamos muito 
atentos a essas mudanças e já 
contamos com profissionais que 
passam uma parte do tempo 
monitorando, pesquisando, es-
tudando e dividindo informações 
sobre este novo mundo da mídia, 
movido a digitalização, mobile 
marketing, convergência”, sus-
tenta o sócio e vice-presidente 
de mídia Luiz Fernando Vieira.

Recém-chegado à Ogilvy, Gaion instituiu diretorias de mídia online e de projetos e conteúdo 
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Segundo Monica de Carvalho, a internet já responde 
por 5,5% do faturamento de mídia na DM9DDB

29 de setembro de 2008 .33agências

MM 1328 pg32 e 33.indd   33 25/9/2008   19:51:30

Text Box
Foto

Text Box
Foto

Text Box
LEMOS, Alexandre Zaghi. Mídia mutante. Meio & Mensagem, São Paulo, a. 30, n. 1328, p. 32-33, 29 set. 2008.




