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Comunicação e caos 
 
Não há mais fronteiras. O negócio da comunicação, impulsionado pela iconoclastia congênita 
do mundo digital, está sendo reconstruído. Os pilares clássicos do anunciante, agência e 
veículo trançaram as pernas. Todo mundo agora quer ser todo mundo.   
 
Um anunciante, que tem entre suas propriedades um veículo de comunicação, uma empresa 
de adserving e uma agência de propaganda, declarou recentemente que um de seus objetivos 
estratégicos é criar uma plataforma cross media, que permita a outros anunciantes veicular 
sua comunicação de forma segmentada e mensurável tanto na internet, como também em 
celulares, vídeo games e na TV paga. 
 
Um grupo de agências de propaganda comprou outro dia um instituto de pesquisas. 
Provavelmente, para ajudar a monitorar, entre outras coisas, a rede de sites da internet que 
hoje administra e nos quais veicula comunicação para seus clientes. E para clientes de outras 
agências também. 
 
Mundialmente, inúmeros anunciantes, cansados de veicular suas mensagens no entremeio dos 
conteúdos de terceiros, estão agora veiculando-as em seus próprios conteúdos, criados e 
produzidos por eles, em veículos de comunicação de sua propriedade. Isso quando não pedem 
para que seus consumidores dêem uma mãozinha e façam suas contribuições autorais. 
 
Mais de uma das mega operações internacionais de busca na internet oferecem hoje aos seus 
clientes diretos sofisticados, ferramentais de veiculação, análise e mensuração performance da 
sua comunicação online rivalizando em excelência com a entrega especializada, antes 
exclusiva, dos departamentos de mídia das agências de propaganda. Nesse modelo aliás, 
agências de propaganda não têm qualquer participação, seja técnica, seja comercial. 
 
Em contrapartida, novas agências de propaganda não mais estão desenvolvendo apenas 
campanhas para seus clientes, mas novas linhas inteiras de produtos, bem como adminis-
trando integralmente para eles, com participação nos resulta dos algumas de suas marcas. 
Coloque tudo isso em um cenário geral em que o consumidor é quem comanda indiretamente 
a gestão das marcas, não mais as companhias. 
 
Pára o mundo, que eu quero descer! 
 
 
Artigos complementares: 
 
Fronteiras, fronteiras... Negócios a parte 
 
Há algo de podremente novo no mundo da comunicação. Ou há algo de deliciosamente podre 
nesse novo mundo da comunicação. Ou há algo de inovadoramente doce no velho mundo da 
comunicação. Ou tudo isso junto, em um mundo que nem é mais apenas da comunicação. 
 
Uma nova ordem, gerada nos intestinos da tecnologia da informação e da digitalização da 
comunicação, mas parida para muito mais além dessas fronteiras, instalou-se em todos os 
mercados. Com ela, instalou-se também um caos sem regras e sem benchmark na história 
dessas indústrias, desafiando a todos quantos atuem nesses antes tão bem conhecidos 
segmentos de negócios. 
 
Como relata Renato de Paula, diretor regional da Ogilvy One para a América Latina: "Quando o 
desenvolvimento tecnológico encontrou a internet, iniciou-se um rearranjo nas fronteiras das 
empresas do mercado da comunicação. Hoje, cruzam-se as linhas que sempre demarcaram 



territórios antes conhecidos de todos. Veja os exemplos recentes das aquisições da WPP, 
Microsoft, Google... É o momento mais especial da minha carreira profissional em 20 anos". 
 
Para Marcelo Zenga, diretor de marketing da Palm Brasil: "Há um inexorável movimento de 
rearranjo de conceitos que ainda estavam presos a uma visão muito convencional do mercado. 
Veículo, por exemplo, refere-se a algo que leva, mas hoje as empresas buscam mais que levar 
mensagens: querem interagir, provocar, customizar. Hoje, todo mundo quer ser um pouco 
dono, um pouco sócio dos processos". 
 
Com ele concorda Guilherme Ribenboim, presidente do Yahoo Brasil: "A publicidade sempre 
esteve e sempre estará em processo de transformação. A internet introduziu um novo conceito 
a interatividade - no processo da comunicação. O dado novo é que, além de trabalhar marcas, 
atualmente os veículos podem gerar leads, gerar negócios para seus clientes". 
 
Em junho, a Nokia comprou o portal de redes sociais Plazes, o que a colocou não mais apenas 
na condição de fabricante de celulares, mas também como provedora de serviços de web e 
mobilidade. Nessa estratégia, incluiu também a plataforma Ovi, para compartilhamento de 
vídeos e imagens. "Pode-se dizer que o Google é hoje nosso concorrente", afirma Edmar Bulla, 
diretor de marketing digital e interativo da Nokia do Brasil. Segundo ele, além de aprofundar o 
novo posicionamento da Nokia, operações como Plazes e Ovi podem constituir também canais 
de mídia interessantes para terceiros, pois atendem uma demanda marcante na web: 
conjugam comunicação com prestação de serviços. 
 
"Hoje", entende Bulla, "a Nokia é um forte anunciante e continuará sendo. Mas também é um 
veículo com alta penetração e cobertura". 
 
Após a compra, no ano passado, pela Microsoft, da agência interativa Avenue A/Razorfish, um 
outro raciocínio pode se incorporar a esse emaranhado: "E se as agências, que entendem a 
Microsoft como detentora de um veículo de mídia, o Windows Live, começarem a considerá-la 
também como uma concorrente?", pergunta Serge Crespin, diretor geral, no Brasil, das 
operações de comunicação digital Publicis Dialog e Publicis Modem. 
 
Quem responde é Leandro Cruz de Paula, diretor comercial da Microsoft Advertising: "A 
operação da agência é totalmente autônoma e independente. A Microsoft não influencia suas 
atividades operacionais, nem a relação dela com seus clientes". 
 
Mas, e se o Windows Live for uma excelente alternativa de comunicação para um cliente da 
Avenue A/Razorfish, como ela deverá agir? Indica ou não indica? 
 
Renato de Paula dá a pista: "Há algum tempo, essa possibilidade seria impensável, mas não é 
mais. O importante é que se mostre ao cliente ser aquela a melhor solução para sua 
comunicação". 
 
Bulla, da Nokia, concorda e não vê com desconfiança a co-existência de agências e veículos 
sob a bandeira de um mesmo grupo. O que deve ser preservado entende ele, é a excelência 
da comunicação e os resultados gerados para o anunciante. 
 
Um desafio para todos os envolvidos, sem dúvida. 
 
 
Artigos complementares:        
 
       
 
OPS! 
 
Com ou sem agência? 



O papel das agências de propaganda na nova desordem digital está em xeque. Há quem diga 
que sempre esteve. Será? 
 
Na quebra de barreiras introduzida pela nova cultura digital, um dos elos mais tradicionais da 
cadeia está sendo corrompido: as agências. 
 
Links patrocinados, por exemplo, são alternativas de comunicação bastante procuradas e, com 
sucesso, utilizadas por micro e pequenos anunciantes, fora do mercado estruturado da 
comunicação comercial, que não dispõe de agências. 
 
Por outro lado, portais de busca de grande porte oferecem hoje ferramentas de gestão de 
mídia que poderiam ser confundidas com um instrumental substitutivo do trabalho de análise 
das agências. Elas estão sendo excluídas? Essa é uma questão técnica ou é uma questão ética? 
 
"Trabalhamos com muitos anunciantes menores, sem agências, e a comissão de agência não 
se aplica nesses casos", esclarece Marco Bebiano, responsável pelo relacionamento com o 
mercado publicitário do Google Brasil. 
 
Bebiano refuta energicamente, no entanto, toda alusão possível a qualquer restrição, da parte 
do Google, ao trabalho das agências: "É fundamental a presença delas no processo de co-
municação. Cabe às agências o pensamento holístico e a integração da comunicação dos 
anunciantes". Bebiano lembra que, exatamente para evitar mal-entendidos dessa natureza, a 
empresa colocou à venda a agência de search engine Performics, adquirida pelo Google no ano 
passado como parte da DoubleClick. E cita ainda o recente acordo entre Google e Grupo 
Publicis, do qual resultou a plataforma de programação de mídia online VivaKi, que congrega 
também operações como Yahoo e Microsoft. 
 
Em um outro exemplo diferenciado e típico dos novos tempos, o concorrente Yahoo fechou 
parceria com a Havas Digital (divisão do Grupo Havas) que permitirá à agência o uso da pla-
taforma Right Media Exchange do Yahoo no portal para otimização de performance da 
comunicação digital de seus clientes em todo o mundo. Através do acordo, a Havas Digital 
passa a poder criar uma prática de troca de mídia digital para pequenos e grandes 
anunciantes, além de publicadores de conteúdo, havendo possibilidade de ir além, mediante a 
comercialização de todo o inventário que o portal não conseguir desovar. No Brasil, a agência 
Media Contacts, também do grupo, irá em contrapartida estimular o crescimento do Exchange, 
trazendo novos anunciantes e editores para o seu ecossistema. 
 
Trata-se de ama interação impensável no mundo analógico entre uma agência e um veículo. 
 
André Zimmerrnann, diretor geral da Media Contacts Brasil, avalia que "a utilização dessa 
plataforma nos ajudará a entender a dinâmica de públicos muito segmentados, com interesses 
específicos - extremamente relevantes na comunicação digital. São eles, em grande parte, os 
públicos relacionados a esses inventários não comercializados", ele explica. Para Lia Alves, 
diretora do departamento digital da Long Play, "as agências não estão perdendo espaço. Pelo 
contrário, estão mais próximas dos clientes, buscando identificar e aproveitar a crescente 
quantidade de oportunidades que se abre com o mundo digital". 
 
FERRAMENTAS DIGITAIS, PRÁTICAS NÃO USUAIS 
 
Quando investem em ferramentas capazes de oferecer mais informações técnicas, de 
performance e resultados, os portais digitais não almejam concorrer com as agências; querem 
apenas permitir ações mais focadas. É o que enfatiza Guilherme Ribenboim, presidente do 
Yahoo Brasil. "Veículos sempre buscaram subsidiar seus clientes com informações capazes de 
gerar ações mais eficazes", ressalta. E acrescenta: "Além disso, mesmo na web, uma 
campanha não é só planejamento, tem também criação e execução, e isso cabe às agências, 
que são as indiscutíveis responsáveis pela visão 360o na comunicação do cliente". 
 



Na mesma linha raciocina Leandro Cruz de Paula: "Administrar uma rede faz parte do core 
business de um anunciante? Por que não deixar isso a cargo dos veículos?". Acerca das 
ferramentas de targetmg e gerenciamento digital da comunicação, acrescenta: "Elas 
possibilitam ações muito mais eficazes. Com elas, as agências precisam transferir o foco do 
contexto para a audiência, aproveitando as novas capacidades de target para se comunicar 
com o consumidor correto", indica. 
 
Marcelo Santiago, diretor de novos negócios da MídiaClick, vai adiante e defende que será 
exatamente na gestão e na inteligência da entrega de resultados aos clientes que residirá o 
principal diferencial do futuro no mercado de agências. "O anunciante não pode depender dos 
veículos, precisa de alguém para gerenciar suas ações." 
 
Marcelo Zenga, da Palm, alerta que o desafio das agências é ficarem, espertas no cenário da 
nova ordem: "Elas sempre foram importantes porque constituíam a primeira referência em 
qualquer assunto relacionado a novidades e tendências da comunicação. Perderam um pouco 
desse foco e precisam voltar a ser mais estratégicas, trabalhar mais com inovação e percepção 
de oportunidades", afirma. 
 
Sua agência, a LongPlay, na pegada de desenvolver soluções fora da caixa em um mundo que 
parece ter virado de pernas para o ar, em vez de oferecer uma alternativa de mídia para a 
Palm, ofereceu logo uma rede social proprietária inteira: "Não é um veículo, é uma plataforma 
de relacionamento, que evoluirá ainda mais no sentido de ser cada vez mais aberta, e cada 
vez com mais de conteúdo", diz Zenga. As redes de sites sociais são, por si só, outro 
fenômeno anfíbio. Muitas funcionam como agregadoras de outras pequenas redes, criando 
uma malha considerável de presença na web, com um igualmente considerável inventário de 
comunicação para colocar no mercado. Elas têm dados sobre seus diversos públicos 
agregados, relatórios sobre o resultado de campanhas e funcionam, na prática, como 
agenciadoras dessas pequenas redes. No mundo de antigamente, quem fazia isso eram as 
agências. 
 
Para Renato d'e Paula, as agências, no entanto, seguem sendo absolutamente fundamentais 
no papel de guiar os clientes no labiríntico mundo digital: "Com a pulverização de possibi-
lidades, não é possível trabalhar com pequenas idéias isoladas. Deve haver a agência para 
haver a big idea", justifica. 
 
E A REMUNERAÇÃO, COMO É QUE FICA? 
 
No mundo digital, tudo (ou quase tudo) é mensurável. Sucessos e fracassos. Com a vantagem 
dos fracassos poderem ser minimamente corrigidos em pleno tiro. Dá para mudar a direção e 
reenquadrar o alvo. 
 
Além disso, só no mundo virtual há coisas como interatividade plena e em tempo real ou 
conteúdos criados pelos usuários ou redes sociais ou a possibilidade de integrar videogames 
com mensagens de SMS. Tudo isso forma um conjunto de inovações que não tem preço. Ou 
melhor, tem, mas ninguém sabe direito ainda como cobrar. 
 
Cobrar, nesse mundo digitalizado desordenado, é um verbo muito mal conjugado. Qual o 
modelo de remuneração das agências, por exemplo? 
 
"Os grandes atores de Hollywood trocaram parte de seus cachês pela participação nas 
bilheterias", lembra Marcelo Sant'Iago, da MídiaClick. Pay per Performance é o novo nome do 
jogo, portanto? 
 
"Com muitos dos nossos clientes, parte da nossa remuneração já está atrelada a resultados", 
revela André Zimmermann, da Media Contacts. 
 
"Durante muitos anos, ainda haverá espaço para a comissão por mídia, mas certamente 



ganhará espaço a remuneração por resultados", prevê Renato de Paula, diretor regional da 
Ogilvy One na América Latina. 
 
OUTRO PILAR: OS INSTITUTOS DE PESQUISA 
 
Os institutos de pesquisa também vêem bater à sua porta incômodas soluções digitais e de 
tecnologia avançada, desenvolvidas pelos meios digitais, que, em alguma instância, podem 
concorrer com sua oferta de serviços. 
 
"Operações como o Google", destaca Marcelo Coutinho, diretor de análise de mercado do 
Ibope Inteligência, "hoje realizam atividades similares às nossas, embora com menor 
refinamento, em escala gigantesca. Resultado: os institutos não podem mais apenas coletar e 
organizar informações; eles agora precisam agregar valor na análise", alerta. Para ele, a 
convergência não é um fenômeno apenas tecnológico, mas também no mundo da prestação de 
serviços de comunicação. 
 
Assim, oferece quem tem. Mas compra quem tem juízo? 
 
Exemplo prático de que sua empresa não pretende ficar olhando a desordem da nova ordem 
roubar-lhe excelência e mercado, o lançamento recente de uma nova ferramenta de 
planejamento online do Ibope/NetRatings, a WebRF, promete oferecer a quem desejar um 
painel de controle preciso para otimização de resultados no mundo digital. Como destaca o 
texto oficial da companhia, "a ferramenta possibilita realizar todas as etapas do planejamento 
das campanhas, desde a identificação do público-alvo, passando pela simulação de planos de 
mídia, até a análise dos resultados". 
 
Mais uma ferramenta para os anunciantes. Mais uma ferramenta para as agências. Estaria o 
homem de mídia sendo substituído pelas máquinas? 
 
Naaaaa! 
 
Mas que o tripé, definitivamente, foi pro espaço, isso foi.    
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