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Dias 22 e 23 de setembro, aconteceu em Nova York o IAB MIXX Conference & Expo 2.8, 
principal evento digital durante a V Advertising Week do mercado americano. Líderes da 
indústria discutiram as mudanças com consumidores, anunciantes, veículos e agências. O 
tema – Invention and Reinvention – resume o momento da indústria atual. Queiram ou não, 
digital ocupa cada vez mais espaço, apesar de obter 10% dos investimentos publicitários 
americanos. 
  
Neste ano, cerca de 90 profissionais de agências, veículos e anunciantes marcaram presença. 
Nokia, Cadbury-Adams, Diageo, Petrobras, Credicard, Casas Bahia e Colgate são alguns belos 
exemplos do interesse do nosso mercado.  
 
Foi interessante enxergar visões agressivas de gigantes da indústria. Deborah Meyer, ceo da 
Chrysler, citou: “Pensar em criar awareness dentro de uma estratégia de marca é muito 
pouco e é uma medida over rated by most brands and agencies“. Se colocarmos o 
comentário no contexto de um mercado altamente competitivo, onde os japoneses dominam 
e as grandes marcas americanas perdem ano a ano bilhões por aqui, construir awareness 
como tema central não é top list. Não é top list em tempos onde os mecanismos de busca são 
a primeira fonte confiável de consultas para marcas, produtos e serviços, onde as redes 
sociais influenciam cada vez mais a decisão de compra e onde 80% dos compradores usam a 
web como principal fonte no processo de compra. 
  
A parceria Publicis & Google é algo que nós brasileiros talvez já saibamos bem e que não 
operamos com modelos separados de planning/criação e bureaus de mídia. Como o Google 
tem em seu core a oferta de plataformas de serviços e ferramentas aos consumidores e as 
agências de inteligência estratégica é natural que se aproximem e que a coisa cada vez mais 
se misture. Google é uma agência, veículo, empresa de telecom (vem aí o gPhone), publisher 
ou desenvolvedor de tecnologia.  
 
Essa discussão é longa, mas talvez tenhamos mais prós do que contras em nosso modelo do 
que nos modelos agência x bureaus. Agências de comunicação que não usam as plataformas 
e serviços dos principais veículos no centro de suas estratégias online e jogam o offline para 
dentro do online como mera adaptação, ainda compõem consideravelmente os players do 
Brasil. Fato: em Nova York estavam JWT, Y&R, DM9 e Talent. Agências digitais, várias. Há 
algo errado aqui. São cerca de R$ 800 milhões de investimento circulando no Brasil. É pouco? 
Ainda é, se compararmos com os US$ 24,9 bi investidos nos EUA. 
 
Os profissionais das agências são intensos por essência e fazer digital é mandatório. Agências 
sempre viveram de inovação. De forma geral, o processo criativo ainda é o modelo antigo, 
sem tecnologia, sem métricas, sem domínio e noção básica das diversas possibilidades do 
meio. “Facebook? Não tenho tempo para isso” – “Gadgets? ãh?” Blasfêmia! Onde está o ROI, 
o planning, o objetivo? A conversa marca/consumidor já mudou. Como um criativo ou 
planejador trabalhando em digital pode ser eficiente sem ter a mínima noção de métricas ou 
resultados? No fim do dia, isso é um negócio e o resultado final para os anunciantes é o que 
fica (e isso são números...). 
  
A grande apresentação “How to Make Every Touchpoint Count”, conduzida pelo diretor de 
análises da Atlas/Microsoft Young-Bean Song, soou como música para os anunciantes 
presentes. A obsessão pela métrica do clique tem ofuscado os 94% dos touchpoints que 
alcançam, engajam e influenciam no clique do consumidor. Qual o balanço ideal entre mídia 
gráfica e search?  
 
Hoje se você faz uma campanha de 30 dias com links patrocinados, rich media, vídeo e 
outros formatos, a conversão (seja ela o preenchimento de um cadastro ou a abertura de 
uma conta corrente) é atribuída 100% ao clique final, desconsiderando-se pilares 
fundamentais de mídia, como frequência, formato, tempo/período de exposição e uso de rich 
media. A boa nova é que essa ferramenta já está em beta teste no Brasil. Se 



aproximadamente 15% do tempo de consumo de meios vai para web, 3,8% do investimento 
em mídia digital no Brasil sinaliza o quê? Uma senhora oportunidade! É inviável crescermos 
nosso mercado sem olhar para as métricas e resultados. 
  
Mobile, táticas de branding online, gaming e iTV foram extensamente discutidos em diversos 
workshops. Alguns interessantes, outros básicos. Mas se o nome do evento é MIXX, vale a 
catequese e o “back to the basics”. 
 
Qual a boa nova para os resistentes ou pouco informados quanto ao business digital? Os 
profissionais brasileiros não devem nada aos melhores profissionais do mundo. Porém, 
enquanto colocamos diversos cases realmente profissionais na rua, na América e Europa o 
número se multiplica por 100.  
 
Cultura de agências e anunciantes, investimento, penetração do meio e modelo de negócios 
de comunicação (agências criativas vs bureaus de mídia) são fatores-chave. Hoje, já 
deveríamos estar mais avançados em termos de investimento publicitário se entendêssemos 
que o meio é o segundo maior concentrador de audiência depois da TV aberta. Quem pode 
aumentar esse bolo? Os anunciantes, mas principalmente as agências que administram os 
grandes investimentos e têm o dever de reinventar seus modelos. Nosso mercado está 
evoluindo a passos menores. Por quê? É o modelo de remuneração? É a vontade? É a 
cultura? Dou um doce para quem adivinhar. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 set. 2008, p. 18.   


