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São Paulo, 7 de ji 

Diretora geral de business da DM9DDB, 
onde comanda uma equipe com mais de 
200 profissionais, a executiva Mónica de 
Carvalho vai representar o Brasil no júri 
do Media Lions 2010. Ela acredita em um 
"bom ano" para o País e não esconde 
fascínio pela simplicidade das grandes 
ideias, motor, na sua expressão, de um 
bom plano de mídia. Para ela, 
convergência é a principal virtude do 
modelo brasileiro de publicidade. "Todos 
os skills juntos entregam uma solução de 
comunicação muito melhor para aquele 
briefing/objetivo", afirmou. 

por Paulo Macedo 

Qual a sua expectativa em re
lação ao Festival de Cannes? 
O que espera da participação 
brasileira? 0 Brasil é competitivo 
em 2010? 
Esse sentimento em relação à 
Cannes é sempre muito bom, 
afinal de contas a criatividade 
brasileira é reconhecida mundial
mente, o que deve se repetir este 
ano. Lógico que tudo dependerá 
da categoria em que o case foi 
inscrito e de como foi escrito e 
elaborado. Por tudo que tenho 
visto e estudado espero um bom 
ano para o Brasil. Cannes sempre 
é uma grande polo de inspiração. 
Nos últimos anos cases que envol
vem tecnologia e inovação vem 
ganhando destaque. Mas também 
é uma verdade que sempre vemos 
excelentes ideias que ganham um 
grande destaque até mesmo pela 
simplicidade da execução. É isso 
que me fascina: a simplicidade 
das grandes ideias. 

faturamento, mas pela qualidade 
da publicidade. Programação alia
da a campanhas bem produzidas 
e criativas contribui para minimi
zar o zapping e, de novo, isso vale 
para a televisão, mas também 
vale para o rádio, mídia impressa, 
internet, out of home etc. 

E a interatividade? 
A interatividade é uma verdade. 
Esta aí e chegou para ficar. Cada 
vez mais consumimos mais telas 
e interagimos com todas. Precisa
mos estar sempre atentos a essas 
mudanças e sempre propor estra
tégias que entreguem facilidades 
para os consumidores. 
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Na sua avaliação, quais valores o 
Festival de Cannes agrega â ativi
dade de mídia? 
Inspiração e tendência. Cada vez 
mais a atividade de mídia ganha 
destaque no desenvolvimento 
da estratégia de comunicação da 
marca ou produto. Cada vez mais 
a mídia tem e deve ser criativa. A 

mídia é a manei-
ra com a qual a 
big idea é poten
cializada e muitas 
vezes viabilizada. 
Cada vez mais o 
comportamento 
do consumidor 
vem mudando e a 
maneira como ele 
se relaciona com 
marcas e mídia 
também. Enten
der tudo isso, estando atento às 
tendências, e ter a criatividade 
como aliada é um fator decisivo 
para o sucesso da campanha. 

O que é essencial em um plano 
de mídia? 
Acredito que um bom plano de 
mídia deve estar baseado em téc
nica, criatividade, aprendizados 
passados e resultado. 

O que gera o efeito zapping, 
aquele em que o telespectador 
usa o controle remoto sempre 
que um comercial desinteressan
te é exibido? 

Exatamente o desinteresse. A 
desconexão da mensagem com o 

• consumidor. E isso acontece em 
qualquer mídia, e em qualquer 
tipo de conteúdo. Por isso uma 
emissora de televisão realiza 
tanta pesquisa para entender o 
qoe o telespectador quer assistir 
ao mesmo tempo em que preza 
tanto pela qualidade de produção 

• e pelos anunciantes que ocupam 
os breaks comerciais. Não só pelo 

Por que a chamada mídia da mãe 
ainda é tão difundida no Brasil? 
Não concordo. Não acho que seja 
uma verdade que a mídia da mãe 
ainda seja difundida no Brasil. 
Hoje existem inúmeras pesqui
sas e o planejamento de mídia 

há muito tempo 
deixou de ser re
alizado com base 
no gosto pessoal. 
Hoje as estratégias 
são planejadas 
pensando em 
convergência. Em 
como multiplicar 
o resultado por 
meio do melhor 
uso de cada mídia. 

O que é a mídia da mãe na sua 
avaliação? 
Entendo que mídia da mãe seja 
a mídia já conhecida com um 
gerador de resultado, a óbvia. 
Porém não acho que exista mais 
isso. Minha mãe tem 62 anos e 
vive mudando seus hábitos de 
consumo de mídia. O importante 
é acompanhar toda essa mudança 
e investigar. 

Quais as vantagens do modelo 
full service usado no Brasil em 
relação a outros mercados onde 
criação e mídia atuam isolada
mente? 

Convergência. Acho que o mais 
importante é que cada vez mais, 
nos dias de hoje, com todas essas 
mudanças de comportamento, 
tecnologia e forma como consu
midor e marca se relacionam, os 
skills de diferentes pessoas devem 
e precisam trabalhar juntos para 
entregar a melhor solução. Na 
DM9, trabalhamos cada vez mais 
integrados com criação, planeja
mento, mídia, atendimento, sear-
ch, redes sociais. Todos os skills 
juntos entregam uma solução de 
comunicação muito melhor para 
aquele briefing/objetivo. As fun
ções estão correlacionadas. 
Os bureaus de mídia acrescenta
ram mais conteúdo à atividade? 
Não. Não acredito que os bureaus 
de mídia lá fora acrescentaram 
mais conteúdo à atividade. 

O Brasil pode ser benchmark em 
mídia? 
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Mónica de Carvalho: "Um bom plano de mídia deve estar baseado em técnica, criatividade e resultado" 

Sem dúvida. O 
profissional de 
midia brasileiro 
está cada vez 
mais preparado 
e o nosso modelo 
full service vem 
sendo cada vez 
mais assertivo 
e comentado. 

As restrições 
à publicidade, 
como a alimentos infantis e be
bidas, por exemplo, interferem 
de que modo na elaboração de 
estratégias de mídia no País? 
Interferem no planejamento de 
mídia e na criação. As normas 
e restrições precisam ser respei
tadas e os estudos e pesquisas 
precisam contemplar essas restri
ções para podermos garantir um 
melhor planejamento. 

As escolas preparam mídias com 
eficácia? 
As escolas vêm evoluindo muito 
na preparação de profissionais 
de mídia. Hoje o interesse e a 
preocupação das universidades é 
muito maior. 

0 que o Grupo de Mídia pode fa
zer para melhorar? 

O Grupo de Mídia 
está preparando 
uma nova pro
posta de cursos, 
que estará cer
tificando cada 
profissional. Este 
foi um tema mui
to discutido no 
último congresso 
da propaganda 
e acabou gerando 
uma nova direto

ria no Grupo de Mídia: a divisão 
de conhecimento. O projeto vem 
sendo desenvolvido há alguns 
meses e em breve ele será apre
sentado pelo publicitário Luis 
Fernando Vieira, atual presidente 
do Grupo de Midia. 

Em uma era na qual o efeito midi-
ático é irreversível, qual deve ser 
o comportamento dos profissio
nais de mídia nesse cenário? 
Estar sempre estudando todas as 
mudanças de mídia e comporta
mento. É necessário estar sempre 
à frente, pensando em qual será 
a tendência, qual será a próxima 
onda. 

Em uma era na qual as medições 
são quase automáticas, o que 
dizer sobre as pesquisas? 

As pesquisas estão 
evoluindo muito, 
mas ainda é neces
sário muito mais. 
Na DM9 temos 
investido muito em 
pesquisa e em no
vas ferramentas. 

Por que há tanto 
questionamento 
dos anunciantes? 
Os clientes questio
nam por que querem o melhor. 
Querem ter certeza de onde estão 
investindo o seu dinheiro. Se você 
desenvolve um planejamento, téc
nico, baseado em aprendizados, 
se você conhece bem o negócio 
do seu cliente, ou as necessidades 
dos clientes dele, se você está 
sempre pensando nas melhores 
oportunidades de negócio ou visi
bilidade para ele, se você discute, 
critica, cuida e presta atenção, o 
seu cliente terá uma relação de 
confiança. 

Quem é Mónica de Carvalho? 
Casada, mãe de dois filhos, apai
xonada pelo trabalho, pela família 
e que tem na leitura, pintura e 
cinema os hobbies favoritos. Te
nho 25 anos de experiência de 
mercado, dez deles dedicados à 

DM9DDB, onde 
exerço o cargo 
de diretora 
geral de busi
ness. Gerencio 
uma equipe de 
mais de 200 

pessoas, e sou 
responsável pe
la condução do 
planejamento, 
negociação e 
compra de mí

dia de todos os clientes do portfó-
lio da agência, o que inclui contas 
de porte global como Telefônica, 
Honda, AmBev, Unilever, Whir l 
pool, Johnson&Johnson, Intel, en
tre outras. Integro também a nova 
diretoria do Grupo de Mídia, onde 
sou diretora comercial, e participo 
do IAB. 
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