
Movimento convergente
Agências se reestruturam e investem em tecnologia para aprimorar
serviços em novas mídias.

s novas mídias têm
conquistado mais
espaço dentro de
agências de
publicidade cujo

negócio principal ainda é o offline.
Apenas no primeiro bimestre de
2009, três grandes agências
anunciaram mudanças para melhor
atender à demanda pela
convergência: a Talent criou uma
diretoria de novas mídias; a Ogilvy
incorporou uma agência de
marketing digital, além de abrir um
escritório para a programação no
Porto Digital do Recife (PE), e a
DM9DDB montou um grupo de
convergência, uma equipe
multidisciplinar de nove integrantes
responsáveis por espalhar o conceito
pela agência.

Este movimento, segundo os
publicitários, tem como finalidade
expandir os negócios das agências
e atender à demanda do mercado
anunciante, já mais sensível e
atento às possibilidades em
novas mídias. Acompanha também
os indicadores que mostram a
curva ascendente em investimentos
nos meios digitais. De acordo com
as informações divulgadas no início
de março pelo Projeto Inter-Meios,
relatório dos investimentos em
mídia no País feito pela
PricewaterhouseCoopers
para a Editora
Meio & Mensagem, a
Internet, como tem
acontecido nos últimos
cinco anos, foi o meio
que mais cresceu em
investimentos
publicitários em 2008,
registrando aumento de
44,2% em relação ao ano

anterior, embora registre apenas 3,54%
de participação no bolo publicitário.

"Alguns anos atrás, os anunciantes
destinavam à Internet a verba que
sobrava no orçamento. Hoje, muitos já
reconhecem a importância do online e o
incluem no briefing", diz Renato de
Paula, diretor geral da OgilvyOne, a
divisão do Grupo Ogilvy que engloba a
Ogilvylnteractive (Internet), Neo@0gilvy
(mídia digital e search) e OgilvyOne
Consulting (CRM e Telemarketing). A
estimativa do grupo é que a divisão

cresça entre 10% e 15% em
2009. A Ogilvylnteractive,
que já representa metade
da divisão e cerca de 10%
do grupo inteiro e tem
crescido ano a ano desde
2002, deve impulsionar o

crescimento com os recentes
investimentos recebidos.

Com a incorporação das áreas de
desenvolvimento e criação da
agência de marketing digital 10'
Minutos e a chegada de 23 novos
profissionais liderados pelos
ex-sócios Michel Lent e Stanlei
Bellant, a divisão chega a uma média
de 160 funcionários. "Os dois líderes'
são profissionais sêniores que
entendem muito do meio digital. Isso
agrega valor, teremos planejamento
estratégico alinhado e execução
rápida, além de aumentar a
capacidade de prospecção de
clientes", destaca de Paula,
acrescentando que a chegada da
equipe da 10' Minutos também
reforça a área de search. "Não basta

T E L A V I V A M A R 2 O O 9



o cliente ter um site legal e estar
nos principais portais. É preciso
que o consumidor consiga as
informações quando fizer uma
busca. A idéia é oferecer soluções
completas", observa.

Outra iniciativa para ampliar a
capacidade da agência em oferecer
soluções em novas mídias foi a
abertura de um escritório no Porto
Digital do Recife. Lá, a OgilvyOne
tem oito programadores locais. As
equipes de criação, planejamento,
atendimento e arquitetura da
informação permanecem no
escritório paulistano. "Em São
Paulo, o mercado de programação
está saturado", diz o diretor geral.
A intenção é primeiramente
aproveitar o intercâmbio tecnológico
e a mão de obra qualificada para a
programação digital e, em um
segundo momento, desenvolver
projetos de games, uma plataforma
de grande potencial para a inserção
de marcas, segundo de Paula.

Parceiros
As mudanças devem diminuir a

dependência de parceiros na
unidade de Internet e a
terceirização de serviços. "Assim,
temos mais controle dos trabalhos
desenvolvidos, é mais prático e
mais econômico", diz o executivo.

Na Talent, a solução para oferecer
serviços completos foi fazer, em meados
de 2008, uma parceria com a Garage,
agência full service em Internet. A
equipe da Garage prove as soluções
tecnológicas para as criações do Talent
Lab, uma equipe com foco em criação
formada na agência há três anos para
trabalhar com inovação.

mídias. "Além da possibilidade de
mensuração, o grande negócio é
que, dependendo do objetivo do
cliente, conseguimos uma presença
mais efetiva. Ele quer grande
alcance? Temos portais. Quer
atingir um público mais seleto?
Temos blogs. A tecnologia não tem
limite", observa. "Quando os

TRABALHO INTEGRADO DO ON E DO OFFLINE AUMENTA
QUALIDADE DA CAMPANHA, DIZEM PUBLICITÁRIOS

"O pessoal da Garage não está
fisicamente sediado na Talent, mas
temos um contato muito próximo. Eles
estão sempre por aqui e participam das
reuniões. A agência offline criar para a
online adaptar não funciona. Tudo
precisa estar integrado. A qualidade
criativa é melhor e a entrega mais
eficiente. Os clientes percebem isso",
explica Karina Frabetti, profissional
experiente na área online, recérn-
contratada como diretora de
interatividade na agência, responsável
por liderar o Talent Lab.

Eduardo Lellis, que em fevereiro
deixou a diretoria de mídia do cliente
Net para assumir o também recém-
criado cargo de diretor de novas mídias
na agência, aposta no crescimento desta
área dentro da Talent e acredita que o
momento de crise econômica pode
favorecer a escolha dentro das novas

clientes têm um relacionamento de
longa data, corno é o nosso caso,
eles ficam mais abertos às sugestões
também. Observam nossa
movimentação para trabalhar com
novas mídias e acham positivo",
acrescenta Karina.

Lellis destaca o fato de os
grandes veículos da web estarem
atrelados a grupos de mídia do
offline como outro fator de atração
para os anunciantes. "Eles notam
ganho em poder de compra, com
pacotes de inserção no online e no
offline", afirma. De acordo com o
diretor de novas mídias da Talent,
tudo indica que, em breve, todas as
campanhas de todos os clientes
tenham uma ação online e os
veículos de Internet, que hoje
costumam usar as mesmas regras
do grupo para o offline e já têm
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bastante demanda do mercado
publicitário, inclusive com filas de
espera para a inserção de
campanhas, ganhem padronização
e regulamentação própria para
a publicidade.

Com o fortalecimento da
parceria e reestruturações na área
de novas mídias, o objetivo da
Talent é poder desenvolver mais
campanhas utilizando as novas
plataformas como o concurso
cultural "Crie a Sua Capa", feita
para a marca de cadernos Tilibra e
vencedora do prêmio MaxiMídia
2008 na categoria Internet. Foi
desenvolvida uma ferramenta para
que o internauta pudesse criar sua
própria capa de caderno e enviar ao
hotsite Tilibrazone para concorrer a
um kit de cadernos com a capa que
criou. A Internet foi a principal
plataforma de divulgação e a
campanha ainda utilizou o
Bluetooth para envolver o público
no ponto-de-venda,

Mobile
Dispostas a desbravar todas as

possibilidades da Internet, as
agências têm sido mais cautelosas
com o celular nas estratégias
envolvendo novas mídias. "É uma
ferramenta muito poderosa,
particularmente acredito demais no

seu potencial, mas ainda há preocupação
em relação à privacidade do usuário",
pondera Renato de Paula, da Ogilvy. Na
primeira quinzena de fevereiro, o IAB
Brasil (Interactive Advertising Bureau),
associação que reúne agências e veículos
de mídias alternativas, lançou um guia
de boas práticas em mobile marketing
em parceria com a MMA (Mobile
Marketign Association). "São
recomendações gerais, conceitos de
métrica, glossário, padrões. É um
documento produzido pela MMA que
traduzimos c estamos disponibilizando.
À medida que o mercado evolua e
demande customizações, fáremos
alterações considerando a realidade

brasileira", diz Abel Reis, presidente
da AgênciaClick e do Comitê de
Mobile Marketing, recém criado pelo
IAB. Ele explica que a missão do
comitê é fortalecer o planejamento
de mídia mobile no Brasil:
"queremos que ela se torne um
número visível no mix de
investimentos dos anunciantes".
Segundo ele, o comitê está
empenhado em promover ações
educativas em mobile marketing,
explicando como funciona e como se
organiza o segmento; em
acompanhar a evolução da
audiência; e em criar grupos
de trabalho e divulgar cases e
melhores práticas para o
amadurecimento do mercado.

Os números reforçam o potencial
do celular como mídia. Dados da
Agência Xacional de Telecomunicações
(Anatel) indicam 147 milhões de linhas
habilitadas no País e, de acordo com
a Nielsen Mobile, 11 milhões de
usuários acessam mensalmente a
Internet ou e-mails nos celulares.
"Sem dúvida é uma boa plataforma
para a publicidade. A questão é
como ter maior índice de
aproveitamento para que as pessoas
aceitem e interajam com a marca
sem se sentirem invadidas. Ainda
precisa de amadurecimento",
observa Lellis, da Talent. fi)
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