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Os números impressionaram. Organizada pelo IAB (Interactive Advertising Bureau), o Mixx 
2008 reuniu aproximadamente 1500 profissionais, sendo cerca de 100 brasileiros. Mas o que 
mais chamou atenção foi, sem dúvida, o fato dos anunciantes incorporarem o discurso 
repetido há anos por quem está envolvido com mídias digitais: propaganda em uma 
sociedade de consumidores conectados não pode ser mais baseada apenas em awareness. 
lsso porque, em um contexto no qual são os consumidores que decidem o que ver, quando 
ver e como ver, as marcas precisam efetivamente agregar valor, entregar serviços e 
conteúdo, enfim, ser relevantes. De uma maneira geral, as apresentações passaram o 
mesmo recado: o consumidor mudou e essa mudança foi gerada por novas tecnologias e um 
profundo processo de digitalização; estas mudanças demandam novas atitudes, abordagens e 
ferramentas para atingir um consumidor cada vez mais crítico e indisponível. 
 
Esta bandeira - sempre levantada pelos publicitários que trabalham em agências digitais - foi 
a mensagem que Deborah Meyer, vice-presidente e chief marketing officer da Chrysler, 
passou em sua apresentação de abertura. Ao comentar o case RAM Challenge 
(www.ramchallenge.com), Deborah deixou claro que as marcas que quiserem manter sua 
relevância e não desperdiçar dólares em GRP precisam oferecer serviços e conteúdos 
diferenciados, ou seja, devem conquistar a atenção do consumidor e não comprá-la, uma 
abordagem conhecida no mercado como earn media. 
 
Outro ponto alto do evento foi a apresentação de Young Song, da Microsoft, que enfatizou 
didaticamente que os anunciantes que focam apenas no "last AD" estão deixando escapar do 
radar 94% da informação relevante sobre o processo de conversão. Sua proposta para 
chegar no CPA (cost per aquisition) é avaliar a participação de todas as ações de atração de 
tráfego no processo de aquisição. E, para viabilizar, será necessário que as campanhas 
estejam coordenadas de forma centralizada. 
 
Tim Kring, criador da série "Heroes", demonstrou que esta mudança obviamente também 
impacta profundamente o negócio dos veículos. "Heroes" foi pensado desde o momento zero 
para funcionar em diversas plataformas, ou transmedia, como Tim mesmo definiu. Segundo 
ele, a TV é apenas parte da experiência que se estende para celular, mídia impressa e 
computador. Toda produção e equipe comercial teve, então, que se reinventar para operar 
em multiplataformas. 
 
Foi ainda mais interessante ouvir do grupo de anunciantes brasileiros presente no evento 
representantes de grandes empresas, como Nokia, Cadbury Adams, Unilever, Colgate, 
Petrobras e Citibank - que este novo jeito de fazer comunicação está sendo incorporado 
rapidamente no dia-a-dia. Campanhas que antes eram pensadas para TV e suportadas pela 
internet se invertem totalmente. É um sinal claro de que as marcas estão promovendo a 
mesma migração que o consumidor já fez. 
 
A questão do digital Vs off-line foi debatida por Andrew Robertson, presidente e ceo da BBDO 
Worldwide, que começou sua apresentação com o case do aclamado projeto interativo HBO 
Voyeur, premiado em Cannes e no One Show 2008. A campanha é baseada no voyeurismo e 
permite que o espectador interaja com mais de dez histórias que correm ao mesmo tempo 
em Nova York, a mesma Nova York do Mixx 2008. Não se sabe ao certo, mas especula-se 
que este projeto, com produção da RSA e da Asylum e desenvolvido pela BBDO NY, levou um 
ano para ser finalizado e custou entre 7 e 10 milhões de dólares. Quem disse que marketing 
digital é mais barato? 
 
Apesar do Robertson ter dito, em sua apresentação, que o que interessa são boas idéias, 
independente do meio - concordo plenamente -, acredito que o modelo de negócio utilizado 
pela maior parte das agências e que é baseado em comissão sobre a compra de mídia precisa 
ser profundamente alterado. Somente dessa forma é que a plena mudança será possível. 
Afinal como incorporar ao dia-a-dia da agência não apenas jobs pontuais, mas projetos como 



o da RAM Challenge ou HBO Vouyer, nos quais a maior parte do investimento foi gasto em 
produção e quase nada em compra de mídia? 
 
Ao final do evento, a grande mensagem foi, sem dúvida, que o marketing digital não é 
apenas uma idéia criativa. É e precisa ser, se quiser gerar resultados efetivos, cada vez mais 
sinônimo de interatividade, serviço, entretenimento e conteúdo de ótima qualidade, As velhas 
fórmulas definitivamente não funcionam neste novo mundo. 
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