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'm novembro de 2008, o Publicis Groupe da
França fez um anúncio que balançou o mer-
ícado. Adquirindo a agência brasileira Tribal

por meio da Digitas, o grupo fincava sua bandeira
tecnológica no Brasil, indicando que viria compe-
tir corri força no ainda incipiente mercado de
mídia digital do país. A Publicis, quarto maior
grupo de comunicação corporativa do mundo,
deu andamento ao seu plano de expansão entre os
países emergentes, estratégia experimentada na
Ásia e que ansiava por início na América Latina.
Aqui, apenas a Agência Click continha portifólio
consistente nessa área e, em 2007, havia sido
adquirida pela maior concorrente internacional
da Publicis, a inglesa Isobar.

Tamanho interesse tem origem no promissor
mercado de mídia brasileiro, que apresentou cres-
cimento médio acima dos 10% anuais durante a
última década e, apesar da turbulência Financeira
internacional, vem conseguindo atravessar a tem-
pestade com segurança. "A crise vai ajudar o setor
a crescer mais rápido. Isso porque num momento
de dificuldade é mais do que nunca importante que
cada investimento tenha o melhor retorno possí-
vel", explica o CEO de América Latina da Digitas
Brasil, François de La Villardière, em entrevista ao
Caderno de Mídia. O empresário, um dos funda-
dores da matriz francesa da agência — que reúne
clientes como GM, Disney e Mastercard -, vem
somar forças à diretoria e ao sistema da Tribal —
detentora de contas como Philips e Microsoft -
sem extinguir a marca brasileira, que vinha cres-
cendo cerca de 60% ao ano no último triênio. "O
país tem uma cultura empreendedora e pessoas
muito criativas", explica Villardière, justificando a
escolha do Brasil para iniciar na América Latina e
citando a pesquisa do Ibope/NetFCatings sobre o
tempo recorde de navegação na internet pelo bra-
sileiro, com média de 24 horas mensais.
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CADERNO DE MÍDIA - COMO O S E N H O R DEFINIRIA
CONCEITUALMENTE A COMUNICAÇÃO DIGITAL?
François de La Villardière - A comunicação
digital não está só na internet. Atualmente está
presente em todas as mídias, como televisão,
telefones celulares, painéis eletrônicos, GPS,
outdoors, plasmas em elevadores e shoppings.
A comunicação social fez uma revolução no
marketing digital unindo todos os meios em um
único canal. Esse novo conceito possui três boas
razões: primeira, impostos quase nulos; segun-
da, maior possibilidade de personalização; e
terceira, resultados das campanhas em tempo
real. Além disso, os investimentos nesse tipo de
mídia são mais garantidos e eficazes.

COMO ANALISA O MERCADO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
NO 8RASIL E A CONCORRÊNCIA?
O Brasil é o mercado mundial que tem menor
investimento em comunicação digital, entre
os 17 em que a Digitas está presente. Aqui
quase não existem agências digitais, enquanto
na Europa e nos Estados Unidos esses núme-
ros são bem maiores. Por exemplo, na França a
maior agência de publicidade é digital. Nossa
maior concorrência aqui no Brasil é com as
agências tradicionais.

E A AGÊNCIA CLICK? NÃO É UM BOM DESAFIANTE,

COM MAIS TEMPO DE "RODAGEM BRASILEIRA" QUE A

DIGITAS?

A Agência Click não preocupa os executivos da
Digitas, porque no mercado brasileiro faltam
especialistas na área em que somos líderes. As
agências que trabalham nessa área não são sufi-
cientes, faltam investimentos em comunicação
digital, mercado, ofertas, competitividade, exper-
tises. A perspectiva da Digitas nessa área é gran-
de em relação a outras agências.

A LARGURA DA BANDA NACIONAL É SEMPRE QUES-
TIONADA. NA ÁSIA, O N D E A DIGITAS TAMBÉM SE ES-
TABILIZOU, ACONTECERAM OBSTÁCULOS DESSA OR-
DEM? COMO OS SUPERARAM?
Sim, o mercado precisa ser muito explorado.
Já na Ásia não encontramos problemas, pois lá
existe uma ótima banda larga. Muitas pessoas
usam internet wi-fi e celulares e, com isso,
eles se tornam muito avançados nessa ques-

tão. A falta de investimento na comunicação
digital [no Brasil] é muito baixa, ocasionando
a falta de oferta e de oportunidades neste
mercado. Os clientes precisam de uma comu-
nicação global para ter sucesso e atingir as
suas metas. Na verdade há um mercado digital
imenso para ser explorado.

TEM ALGUMA CAMPANHA EM ANDAMENTO QUE POSSA

EXEMPLIFICAR UMA BOA ESTRATÉGIA DIGITAL PARA

O BRASIL, UMA TENDÊNCIA?

Trabalhamos para a Microsoft em um foco de
resultado baseado no estudo de comportamento
do seu público-alvo. O briefing para o projeto
foi passado para agências tradicionais, digitais e
de marketing direto. A escolha da agência foi
feita pela melhor estratégia para atingir o obje-
tivo desejado, fosse televisão, rádio, impresso
ou mídia social. Quando chegamos às reuniões,
a idéia inicial dos clientes é que íamos apresen-
tar campanhas e, nesse caso, mostramos para a
Microsoft que a reestruturação para atingir os
resultados esperados passa por outras necessi-
dades, baseadas em um estudo profundo de
comportamento das pessoas.

CLIENTES TENDEM A PREFERIR PROJETOS PARA WEB

DE AGÊNCIAS QUE JÁ FAZEM SUAS CAMPANHAS EM

OUTRAS MÍDIAS, PRETERINDO .AS AGÊNCIAS ESPE-

CIALIZADAS NESSA MÍDIA?

No futuro todas as agências irão integrar o
mundo da comunicação digital. A Digitas Brasil
está inserida neste mundo. Por exemplo, hoje
temos a Prodigious, uma produtora que atende
todas as agências do Grupo Publicis, possibilitan-
do que os nossos clientes utilizem todas as ferra-
mentas, técnicas, expertises para fazer o trabalho
digital de sua marca e de seus produtos.

INCREMENTOS COMO ESSE SÃO DETERMINANTES NA
HORA DO CLIENTE ESCOLHER U M A AGÊNCIA?
Os. clientes sabem que o digital é uma parte
importante da comunicação, tanto em termos
de construção e lembrança de marca, quanto
pelo fato de que os consumidores passam mais
tempo on-line. Você ter a expertise de agências
do mundo inteiro, por meio da comunicação
digital, é estar em contato com tudo que é novo
para o mercado brasileiro,
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COMO E A CONCORRÊNCIA COM A ISOBAR/AEGIS NA

EUROPA E NOS EUA?

Fazemos concorrência com a Isobar apenas na

Europa, pois no maior mercado em que estamos,

os Estados Unidos, eles não estão presentes.

E EMPRESAS COMO MOLECULAR E FREESTYLE

INTERACTIVE [AGÊNCIAS NORTE-AMERICANAS DA

ISOBAR] NÃO REPRESENTAM CONCORRÊNCIA?

Os EUA possuem um mercado mais maduro que

o Brasil. As estratégias das agências digitais são

diferentes, são mais integradas globalmente. Neste

momento, este mercado não é prioridade para a

Digitas, a estratégia da empresa é fazer com que os

países emergentes entendam o mercado digital.

POR ISSO ESTUDA-SE TRAZER OUTRAS EMPRESAS

PUBLICIS PARA O BRASIL EM 2009...

O Brasil é um mercado prioritário para todo o

Grupo Publicis, assim como é uma prioridade

mundial. A Prodigious, citada acima, é uma delas

[marcas a virem para o país].

QUAIS AS MELHORES ESTRATÉGIAS PARA TRAZER CON-

FIANÇA E, CONSEQUENTEMENTE, MAIS PÚBLICO PARA

O COMÉRCIO ON-LINE?



As primeiras experiências são determinantes

para o cliente. Tem que haver colaborações de

todas as partes para dar mais credibilidade ao

universo on-line. Se os sistemas de pagamentos,

por exemplo, são eficazes e confiáveis, constrói-

se um mercado maduro, com grandes possibili-

dades de crescimento.

MAS ADAPTAR A EXPERIMENTAÇÃO DE PRODUTO EM

A M B I E N T E DIGITAL NÃO É P R E P O N D E R A N T E ?

Técnicas de venda em ambiente digital são

muito importantes e tem oferecido grande satis-

fação aos clientes, Um exemplo é o site Amazon.

com, que possui muitas experiências para ajudar

os seus clientes a comprarem melhor seus pro-

dutos. O mercado exige que a marca seja fácil de

comprar, ofereça melhores preços e ofertas. O

ambiente digital deve ter informações de produ-

tos similares, mostrar a satisfação de outros

clientes e um espaço para tirar dúvidas.

HÁ EXEMPLOS DE CAMPANHAS DA DIGITAS, COM UM

PROJETO BEM-RESOLVIDO NESSE SENTIDO?

Acabamos de colocar no ar um site Blu-Ray

para a Samsung. O desafio é educar o mercado

sobre os benefícios do produto e desmistificar

que a tecnologia não é exclusiva de algumas

empresas. A campanha envolveu as pessoas

com mensagens diretas nos veículos, direcio-

nando os interessados para um site autoexpli-

cativo e em vídeo. Com isso, mostramos um

pouco da experimentação do aparelho e foca-

mos a comunicação para pessoas que já têm

afinidade com o tema. No final, temos uma

estratégia de drive to sales que incentiva as pes-

soas a comprarem os aparelhos.

COMO CRESCER NUM SETOR AINDA DESPREZADO

NO BRASIL E EM ESPECIAL NESSE PERÍODO DE CRISE

FINANCEIRA?

A crise vai ajudar os clientes a mudarem de
percepção e verem que a comunicação digital
é um bom investimento, pois independente-
mente de crises curtas ou longas esse tipo de
mídia continuará crescendo. Esse mercado
tem maturidade suficiente para que as rela-
ções entre clientes e agências cresçam e se
modifiquem. Nós, como especialistas em mar-
keting de performance, ajudaremos as empre-

sas a investirem seus faudgets de forma mais
otimizada e dirigida — e os clientes já reco-
nhecem isso. A crise vai ajudar o setor a cres-
cer mais rápido. Isso porque num momento
de dificuldade é mais do que nunca importan-
te que cada investimento tenha o melhor
retorno possível. E já se sabe que é possível
ter retorno maior com o mundo digital do que
com qualquer outro meio. Se você disparar
um e-mail para 6 milhões de pessoas que são
seu público alvo, as chances do e-mail ser
aberto e lido são de 80%. Ou seja, você atin-
giu 4,2 milhões de pessoas. Numa mídia tra-
dicional, um comercial em horário nobre que
atingiria essa mesma quantidade de gente
custaria milhares de dólares.

EXISTEM OUTRAS PLATAFORMAS QUE NUM MOMENTO

ASSIM MERECEM MAIS ATENÇÃO DA PUBLICIDADE?

QUAIS?

A mídia que mais chamará a atenção dos
anunciantes será a televisão. Com o tempo,
ela terá a mesma interatividade da comunica-
ção digital, pois irá mudar o comportamento
dos telespectadores e a publicidade. O con-
teúdo será mais amplo, ou seja, poderemos
dizer muito mais sobre a marca. Já os teles-
pectadores poderão buscar, escolher e sele-
cionar aquilo que querem assistir, a exemplo
de como funciona hoje com o Google.

DADOS DA INTERMEIOS INDICAM QUE DURANTE A

CRISE O INVESTIMENTO DE CLIENTES EM PLATAFORMA

DIGITAL AUMENTOU, ASSIM COMO EM TV. A TESE

SERIA DE QUE ESSE INCREMENTO OCORRE PORQUE

INTERNET É MAIS BARATO E TV É MAIS GARANTIDO.

VOCÊS CONSTATARAM REALMENTE ESSE INCREMENTO

EM SEUS NEGÓCIOS?

A consolidação da internet e a maior atenção das
agências e anunciantes às oportunidades publi-
citárias na rede digital contribuíram para que o
meio tivesse maior crescimento publicitário em
relação a outras mídias. De todas as formas, se
este crescimento se mantiver nos próximos
anos, será real motivo pra comemoração. Esse
crescimento parte de uma expectativa no mundo
inteiro, e não seria diferente com a Digitas, que,
mesmo com a crise, conseguiu atingir um
aumento no seu faturamento.
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