


A tecnologia vem permit indo que as

agênc ias de comunicação avancem

muito na maneira de como as marcas

se relacionam com os consumidores.

Isso permeia absolutamente toda a ca-

deia de comunicação - desde a pesqui-

sa até a forma de como um produto é

anunc iado aos seus consumidores.

2A VELOCIDADE DESSES AVANÇOS

É ENORME, COMO VOCÊ FAZ PARA

SE MANTER ATUALIZADO?

Esse é um desa f io cons tan te . Tan-

to com relação à quant idade como à

qual idade das informações que rece-

bemos. Fontes referenciadas, eventos

nac iona is e in ternac ionais e conversas

com prof iss ionais de destaque são mi-

nhas pr inc ipais formas de a tua l i zação

3 VOCÊ SENTE QUE SEUS CLIEN-

TES ESTÃO ÁVIDOS EM TESTAR

AS NOVAS POSSIBILIDADES DE CO-

MUNICAÇÃO DIGITAL OU ELES SÃO

CUIDADOSOS NA ADOÇÃO DE NOVAS

PRÁTICAS?

De forma geral os cl ientes estão inte-

ressados em soluções que contr ibu-

am realmente para o negócio. Novas

tecno log ias geralmente permitem a

comprovação imediata do retorno, por-

tanto, com o mesmo pensamento que

" testam" novas possib i l idades também

são mais cr i ter iosos com o resultado.

4VOCÊ É UM ENTUSIASTA DAS NO-

VAS ALTERNATIVAS DE COMU-

NICAÇÃO DIGITAIS OU VÊ TUDO ISSO

COM RESERVA?

Somos sim entusiastas das novas alter-

nativas, nunca recusamos uma nova pro-

posta de um novo meio. E assim como

meios clássicos de mídia, esta nova al-

ternativa deve entregar um resultado

que seja compatível com os objetivos da

comunicação.

5VOCÊ ACREDITA QUE AS NOVAS

FORMAS DE COMUNICAÇÃO FUN-

DAMENTADAS EM NOVAS TECNOLO-

GIAS VÃO ENTERRAR MEIOS QUE CO-

NHECEMOS HÁ ANOS OU TUDO VAI

COEXISTIR?

Tudo vai coexistir. Os jornais e as revis-

tas continuarão sendo impressos, as TV

(aberta e cabo] bem como as rádios con-

t inuarão suas transmissões. O grande

desafio está na mudança do profissional

de mídia que em 1960 dispunha de apro-

ximadamente seis grandes meios para

sua campanha e hoje conta com um nú-

mero de possibilidades muito maior.

6TODO ESSE CENÁRIO, EM QUE MUI-

TAS INOVAÇÕES OCORREM FRE-

QÜENTEMENTE, RESULTA NA NECES-

SIDADE DA AGÊNCIA TER QUE INVESTIR

MAIS EM ALGUMA ÁREA.

Uma das áreas mais solicitadas neste

novo cenário é a pesquisa. O mercado

continua num processo de pulverização

e novos nichos surgem a cada dia para

cada produto. A pesquisa deve ter um

entendimento profundo desse novo con-

sumidor e sua constante transformação.

Algumas funções muito específicas e que

contam com novas discipl inas no merca-

A otimização da rentabilidade da mídia

é função de três pontos básicos: a defi-

nição de critérios de sucesso e a abor-

dagem adequada de mídia e por fim a

aferição dos resultados. A utilização de

novos formatos ou recursos deve ser vis-

ta como complementar às outras ferra-

mentas de mídia.

8DO QUE VOCÊ É FÃ NO MUNDO DI-

GITAL?

A mobilidade que o mundo digital permi-

te é fantást ica. Atualmente de qualquer

lugar em qualquer momento é possível

ter acesso às pessoas e informações.

9 0 QUE VOCÊ ODEIA NO MUNDO DI-

GITAL?

Como todo mercado ainda não consoli-

dado, os modelos de negócios ainda não

estão definidos, o que por algumas vezes

ELAS IMPACTARAO A PROPAGANDA?

Novas tecnologias estão cada dia mais

presentes (e invisíveis] no cot id iano do

consumidor. Os prof iss ionais de pro-

paganda terão que absorver e refletir

nas estratégias de comunicação este

PARA ONDE VAMOS COM AS

NOVAS TECNOLOGIAS E COMO
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