
No novo estudo Beyond the
Advertising (Além da Publici-
dade), a IBM ressalta que em-
presas de mídia, produtores de
conteúdo e agências precisam
ficar atentos a duas tendências
para conseguir sobreviver em
um mundo cada vez mais digital:
a comunicação em diferentes
plataformas, para além da publi-
cidade tradicional, e a segmen-
tação de público-alvo.

Segundo o relatório, a era da
comunicação pela publicidade
tradicional estaria'dando espaço 3
a um novo modelo chamado de

marketing centrado no consumi-
dor (suas principais característi-
cas podem ser vistas no quadro),
que acaba com os muros entre
disciplinas e que dependeria
dessas duas vertentes para ser
colocado em prática. "Não sig-
nifica dizer que a propaganda
tradicional, com comerciais
de 30 segundos, irá acabar. É
mais uma questão de unificar os
formatos, porque as distinções
estão caindo e o que interessa
é o consumidor", afirmou Steve
Abraham, diretor global de mídia
e entretenimento da IBM Global
Business Services.

O relatório considera que as
empresas dos setores de mídia
e publicidade ainda não estão
adequadas a isso. Para Abraham,
elas precisam adotar iniciativas
contínuas que variam de acordo
com a natureza de sua atuação.
"A TV Globo, por exemplo, deve
partir de um ponto diferente de

vez de competir, eles juntaram
forças e criaram uma grande
rede integrada de conteúdos",
destaca.

Do lado das agências, o de-
safio também é grande, mas
Abraham aponta que os dois
maiores grupos do mundo, o
WPP e o Omnicom, estão no
caminho certo para atender ao
que propõe o modelo. "Basta
ver suas aquisições nos últimos
anos. Focaram consultorias de
análise de mercado e de pesqui-
sa sobre o consumidor. Hoje, os
dois grupos têm a capacidade de
criar campanhas em diferentes
plataformas, medir a efetivi-
dade da propaganda e analisar
o comportamento na hora de
fazer buscas na internet, fatores
fundamentais para ser bem-
sucedido no mercado atual",
ressalta.

uma empresa como o Google,
que já nasceu no mundo digital.
Para ela, o caminho é apostar
em iniciativas contínuas com
internet e mobile a fim de tornar
as campanhas cross media mais
sofisticadas para os anuncian-
tes", arrisca o executivo.

Na esfera da mídia interna-
cional, um dos exemplos mais
bem acabados de adaptação
à nova realidade seria, para
Abraham, a parceria entre NBC
Universal e NewsCorp., que
se uniram para criar o serviço
de video streaming Hulu. "Em
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