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Engajamento, relevância e métricas. Essas três palavras sintetizam o conteúdo das palestras 
do Mixx Conference & Expo 2009, realizado semana passada pelo Interactive Advertising 
Bureau dentro da programação da Advertising Week, em Nova York. Dez entre cada dez 
conferencistas destacaram a importância que o marketing digital tem nas estratégias para 
engajar consumidores e outros públicos-alvos, nos desafios e dificuldades de conseguir 
relevância de conteúdo editorial ou publicitário; e nos complicados exercícios de medição de 
tudo que é possível medir online. 
 
Excesso de informação no mundo virtual gera complicações no ambiente real, onde agências e 
anunciantes tentam otimizar custos e ferramentas tecnológicas para garantir relacionamentos 
mercadologicamente saudáveis diante de novidades que surgem instantaneamente. 
 
A abertura do Mixx foi meio paradoxal. Se por um lado, há um número gigantesco de blogs, 
sites e redes sociais, se a maioria das pessoas parece já não saber mais viver sem wireless, foi 
o lado físico que marcou o início do encontro, que reuniu cerca de 2 mil profissionais ligados ao 
mar-keting e à tecnologia digital em dezenas de palestras e workshops sobre diversos temas 
que marcam os rumos da comunicação na internet. Mais de 130 brasileiros estavam entre os 
participantes. O IAB Brasil organizou uma comitiva com 36 profissionais. 
 
No primeiro dos dois dias de programação da conferência, para uma plateia de cerca de 500 
pessoas, que lotaram um auditório do Crowne Plaza, o presidente e chief executive officer do 
IAB dos Estados Unidos, Randall Rothenberg, ressaltou que “o mais importante é o real”. Pediu 
para que todos os presentes se cumprimentassem, trocando apertos de mãos com quem 
estava sentado ao lado, atrás ou à frente. Rothenberg também propôs a troca de cartões, o 
pedacinho de papel que também comprova a dimensão da realidade física no universo de 
touch screens, widgets, banners e tweets. 
 
Em seu discurso de boas-vindas e abertura dos trabalhos do Mixx 2009, Rothenberg destacou 
a importância de contéudo na internet e o quanto os participantes do evento estão envolvidos 
em “usar a tecnologia para fazer com que homens, mulheres e crianças de todas as idades 
sempre digam ‘wow!’”. 
 
Depois de Rothenberg, a vice-presidente de marketing corporativo da Adobe, Ann Lewnes, fez 
a primeira apresentação do Mixx 2009. Falou sobre os “segredos” da new media e de algumas 
estratégias da Adobe, marca que usa 74% dos seus investimentos de marketing em mídia 
digital. Ann ressaltou que a new media, diferentemente da mídia tradicional, de fato 
proporcionou uma comunicação de duas mãos. “Antes não era!”. 
 
Sobre os “segredos”, o mais interessante que ela revelou é o da percepção de que “tudo é 
publicidade”. “Toda oportunidade que você tiver em mente é uma boa oportunidade para 
dialogar com o consumidor”, recomendou. A vp da Adobe também sugere “pensar fora do 
retângulo”, uma variação do “Think out of the box”, que deve servir de guia básico para a 
estratégias digitais. 
 
O primeiro dia do Mixx 2009 também contou com uma participação relâmpago de Colleen 
DeCourcy, chief digital officer da TBWA Worldwide, que teria cinco minutos para falar sobre o 
que a revolução criativa da publicidade interativa representa para ela. Lógico que levou mais 
tempo. Destacou a transição da mídia e o fato de a publicidade ser um “negócio cultural”. 
Admitiu que no panorama atual, as agências de publicidade estão se sentindo “a kind of 
fuc**d”. 
 
Yusuf Mehdi, vp senior de audiência online da Microsoft, expôs lições do mundo digital 
destacando a importância da autenticidade e da mensuração, além da força das redes sociais. 
Frisou que toda publicidade “é” conteúdo e também mostrou o case do Bing, o serviço de 
busca da Microsoft lançado no último mês de maio, destacando diferenciais da busca visual. 
 



Ele também ganhou atenção da plateia apresentando o demo de um software de realidade 
interativa com comandos de toque, voz, visão e movimentos corporais.Três workshops fizeram 
parte da principal programação do IAB Mixx 2009, abordando os temas criatividade, inovação 
e impacto. O workshop de criatividade foi coordenado por Jean-Philippe Maheu, da Ogilvy, o de 
inovação por Sean Finnegan, da Starcom, e o de impacto, por Nada Stirratt, da MTV. 
 
A bola da vez 
 
O Twitter, Facebook e outras redes sociais são a grande sensação do atual momento digital. 
Dentro da tricotomia engajamento/relevância/métrica, elas foram citadas pela maior parte dos 
conferencistas do Mixx 2009. Entre os highlights relacionados ao Twitter, especificamente, está 
sua utilização como ferramenta de relações públicas. Um dos exemplos é o case “Construindo 
um Autêntico Diálogo com o Consumidor Através das Redes Sociais”, apresentado pelo Bank of 
America. O site de microblogs, segundo uma executiva do banco, ajuda a resolver problemas 
como as queixas dos clientes tornando-se um canal de relacionamento que gera o “diálogo 
autêntico”.  Apesar de estarem sendo bastante utilizadas nas estratégias de grandes, 
pequenas e médias empresas, os experts em mídia digital nos Estados Unidos ainda não 
sabem estimar o quanto as tais redes de relacionamento têm de share nos budgets de 
marketing dos clientes. 
 
Uma das apresentações mais concorridas do Mixx 2009 foi a do jornalista Chris Anderson, o 
diretor de redação da revista Wired. Para ele, a internet vive atualmente uma fase de 
“invenção de novos modelos de negócios que realmente funcionem”. Anderson também 
avaliou que “estamos mais inteligentes para fazer dinheiro com a internet”. 
 
Entre os destaques da programação da conferência do IAB também estiveram a apresentação 
“A revolução do consumidor”, feita pela chief marketing officer do Yahoo!, Elisa Steele, que vê 
mudanças “surpreendentes” em tudo que está ligado à relação online/offline. Lisa disse que a 
importância da individualização é cada vez maior e que o Yahoo! trabalha tanto com 
estratégias de marketing com foco nos internautas como indivíduos quanto em estratégias de 
massificação. Durante o evento, ela apresentou a nova campanha publicitária global do 
Yahoo!, criada pela Ogilvy. 
 
O Y! da logomarca é usado para formar a palavra “You”. O conceito do trabalho é o da 
personalização. O trabalho conta com filme e uma série de anúncios com títulos como “A 
internet tem novo gerenciamento. O seu.” e “A internet tem nova personalidade. A sua”. 
Também há uma nova assinatura “sonora” da marca. A campanha está sendo adaptada para o 
Brasil e deverá começar a ser veiculada a partir de janeiro. 
 
O Mixx 2009 terminou com uma conversa entre Ashton Kutcher, ator e produtor de filmes, 
também sócio da Katalyst Media, com Randall Rothenberg, presidente do IAB. Kutcher falou 
sobre o aumento da audiência da web, sobre as redes sociais e o impacto delas para o 
conteúdo na internet. 
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