
Para o publicitário dos EUA, o celular vai mudar de
forma radical a relação do consumidor com as marcas

PUBLICITÁRIO AMERICANO ROBERT GREENBERG, DE 60
anos, fundador da agência americana R/GA, especializada na área
digital, pode ser considerado um visionário. Nos anos 80, foi pioneiro

no uso do computador no cinema. Na década de 90, quando poucos apostavam
na internet, viu na rede o início de unia revolução nas comunicações. Agora,
diz que o futuro está no telefone celular. Neste mês, Greenberg veio a São Paulo
participar do seminário Whats Next (O Que Vem a Seguir, em português), pro-
movido pelo jornal Meio ó- Mensagem. Ele falou a ÉPOCA sobre as tendências
no setor de publicidade, com a incorporação crescente de novas tecnologias.

- Como a tecnologia está
mudando o mundo da publicidade?
RobertGreenberg- Quem está
realmente mudando o mundo
são os consumidores. Eles estão
incorporando, de forma natural,
todos os tipos de plataforma
tecnológica que não existiam antes.
Sua vida mudou de forma dramática
nos últimos dez anos. Cada vez
mais, estão usando essas plataformas
como as principais fontes de
informação sobre as marcas e sobre
o que está acontecendo no mundo.
A comunicação está se tornando
bidirecional - outro aspecto muito
importante. Há também a tela grande
e a tela pequena - e tudo o que existe
entre elas. É necessário desenvolver
um modelo de agência completamente
diferente para se conectar com esses
novos consumidores.

- De que forma as agências
devem atuar para atingir
os consumidores do século XXI?
Greenberg-É preciso descobrir ,^
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suas paixões, entender seu
comportamento, seus hábitos, e criar
coisas que podem ser pequenas,
virais, e coisas grandes, integradas,
que despertem o desejo de conhecer
mais a respeito de uma marca,
de produtos ou serviços. Hoje, são os
consumidores que escolhem se querem
ou não interagir com uma marca.
Só depois permitem que as marcas
transmitam suas mensagens.
É algo que acontece, literalmente,
por demanda do consumidor.

-O que mudou no
comportamento do consumidor
nos últimos anos?
Greenberg- Os novos consumidores
não estão parados, interagindo de
forma passiva com a mídia. São mais
participativos do que antes. Querem
interagir com os veículos e com os
anunciantes. Estão interconectados
e mais interessados no que está
acontecendo pelo mundo. Também
ganharam mobilidade. Isso exige
uma forma totalmente nova de
comunicação. Costumo chamar isso
de "publicidade em 3-D": é preciso
entregar a mensagem certa, no
momento certo e no lugar certo.
É um aspecto muito diferente do
que nos acostumamos a ver.

- O senhor acredita que,
hoje, o consumidor está mais
escaldado com o marketing
e a publicidade do que no passado?
Greenberg- Em alguns casos, os novos
consumidores estão alertas quando
as marcas tentam se integrar ao
conteúdo e quando tentam manipulá-
los. Em muitos países, como a
China, eles nunca experimentaram
de fato os últimos 30 anos da
publicidade e do marketing. Então,
em alguns casos, eles nem mesmo
entendem algumas mensagens.
Ou talvez aquele tipo de mensagem
não funcione para eles. De um jeito
ou de outro, a melhor publicidade
é realmente a que transmite unia
mensagem útil ao consumidor.

- Como os sites e as ferramentas
de relacionamento social que
prosperaram na internet influenciam o
comportamento dos consumidores?
Greenberg- Há alguns anos, dizia-se

que o grande lance da internet era a
possibilidade de explorar o marketing
personalizado. Hoje, isso mudou.
As redes de relacionamento social
oferecidas por sites como Facebook, My
Space e YouTube permitem que você
se conecte a diferentes comunidades
virtuais. Não é mais o marketing um a
um, algo importante até pouco tempo
atrás. É um para muitos.

- O senhor costuma dizer
que o celular será o veículo de
comunicação predominante no mundo.
Não há certo exagero nisso?
Greenberg- Em 1995, quando a
internet começou a se popularizar,

não pensei que ela era apenas
um cavalo paraguaio, como
muitos pensaram. Vi na internet
uma mudança fundamental nas
comunicações. Agora, a mesma coisa
está acontecendo com os celulares.
Hoje. quando você conversa com
os clientes e com as agências, eles
acreditam que o celular também é
um cavalo paraguaio. Acredito que o
celular é uma plataforma que mudará
de forma radical a publicidade e
o marketing nos próximos anos.
Hoje, há 3,7 bilhões de celulares no
mundo. É muito mais que o número
de TVs e de computadores. É a maior
oportunidade da era digital. Em
muitos mercados emergentes, será
assim que a maioria dos consumidores

vai navegar pela internet,
em vez de fazê-lo pelo computador
ou pela TV. O celular vai mudar
radicalmente a forma de as pessoas
interagirem com as marcas
e com os meios de comunicação.

-Neste ambiente
de transformações aceleradas,
como o senhor vê o futuro
da mídia tradicional?
Greenberg- Nos últimos dez ou
15 anos, falou-se muito sobre os
escritórios livres de papel, e tudo o
que vemos hoje é mais papel. Dito
isso, acredito que veremos o fim do
jornal e das revistas como conhecemos
hoje. Tenho um e-Reader, da Amazon
(aparelho de leitura de documentos e
livros digitais). A qualidade que oferece
para a palavra escrita e a experiência
que você tem ao ler um livro assim
me fazem lembrar de quando o CD
foi lançado, nos anos 80. As pessoas
tinham LPs, mas também compravam
CDs. E compraram várias vezes. No
caso do e-Reader, é a mesma coisa. A
experiência é diferente, porque você
pode passar pelos livros de forma
não-línear. É algo que você não pode
fazer com uma revista ou um jornal
tradicional. Estou comprando todos
os livros que costumava comprar para
pô-los em minha biblioteca digital.

- Mas o senhor não acha
que muita gente sente a necessidade
de ter o livro, o jornal ou a revista em suas
mãos, para levar no táxi, no avião?
Greenberg- Não levo meu e-Reader
no táxi, mas certamente levo comigo
no avião. Por causa do meu interesse
em tecnologia, quando olho para
trás e penso nas grandes coisas
que fizemos e sobre o impacto da
tecnologia no entretenimento, o
que realmente mudou foi o modelo
de transmissão para comerciais
de televisão, como são feitos e
distribuídos. Daí isso começou a
realmente afetar os filmes e alguns
negócios de entretenimento da forma
como os efeitos visuais mudaram ao
longo dos anos. É nessa direção que
a TV vai andar, que as revistas vão
andar. O futuro será principalmente
sobre como movem suas marcas no espaço
digital e como fazem a publicidade
ser mais contextuaíizada.
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