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Os desafios da integração digial e como as novas formas de comunicação têm afetado as 
mídias tradicionais e as estratégias de posicionamento das marcas foram os temas centrais 
dos debates do Mídia Show, encontro promovido no último dia 1º pelo Grupo RBS, em Porto 
Alegre, e que reuniu mais de mil profissionais do mercado publicitário. A primeira edição do 
encontro foi realizada no Teatro do Bourbon Country e deve entrar para o calendário como o 
principal acontecimento da publicidade na região Sul. “Na RBS entendemos que nossa indústria 
passa por transformações sem precedentes. Resolvemos ampliar esse debate e trazer uma 
discussão instigante sobre o presente e o futuro da indústria da comunicação”, disse Eduardo 
Sirotsky Melzer, vp executivo do Grupo RBS. 
 
E diante de tantas mudanças comportamentais e variedades de plataformas de mídia, de que 
maneira as marcas podem gerar vantagem competitiva? Para João Ciaco, diretor de 
publicidade e marketing de relacionamento da Fiat para o Brasil e América Latina, o grande 
desafio é conseguir falar com todos os diferentes públicos de forma a integrar as mídias 
existentes. “Antes era possível definir os valores do target e onde ele estava. Hoje o que se vê 
é que o consumidor deixa de ser alvo e passa a ser meio, propagando a informação. Alguns 
anunciantes estão mais cientes deste novo comportamento, outros ainda não”, disse Ciaco. 
 
O diretor de publicidade e marketing de relacionamento da Fiat mostrou as estratégias da 
marca para o lançamento do novo Uno e como utilizou a integração dos meios de 
comunicação. Neste sentido, o executivo disse acreditar que as mídias de massa não vão 
acabar nunca porque são fundamentais para gerar o buzz das outras mídias. 
 
Na opinião de Paulo Ziliotto, brand marketing manager da Adidas do Brasil, a integração não é 
só falar com a mesma linguagem em diferentes mídias. “É preciso somar, agregar, levar ao 
ponto-de-venda e unir todos os pontos de contato com a marca”, disse Ziliotto, acrescentando 
que a integração deve começar pelo público interno da empresa, pois é o principal agente 
multiplicador de ideias. 
 
O fundador da Berlin School of Creative Leadership, requisitada escola de ceos e chairmans 
das maiores agências do mundo, o alemão Michael Conrad, disse ser essencial a compreensão 
de que, primeiramente, a propaganda precisa contribuir para a vida das pessoas tratando-as 
como indivíduos e não apenas como consumidores. “Vivemos, antes de tudo, a era das 
grandes ideias. As agências de publicidade precisam compreender os produtos de seus clientes 
e fugir dos chamados ‘clichês’”, disse Conrad. 
 
No painel Liderança Criativa, Conrad exibiu comerciais de marcas famosas veiculados em 
diversos países, como da Nike, Pepsi, Coca-Cola e Apple. Para ele, a maioria das campanhas 
são cópias de ideias anteriores e readaptadas na atualidade. “Se a estratégia não for 
inovadora, será difícil obter resultados. É um dever dos criativos fazer algo inspirador”, 
complementou Conrad. 
 
Em relação às mídias tradicionais, o fundador da Berlin School disse acreditar que cada 
plataforma tem um papel importante. “A diferença é que existem anúncios bons e ruins, por 
exemplo. Nossa tarefa é criar uma comunicação em que as pessoas permaneçam atentas 
alguns segundos antes de virar a página”, disse.  
 
Digital 
 
Durante o painel que discutiu sobre como transformar o digital em resultados reais no mercado 
da publicidade, Abel Reis, presidente e coo da AgênciaClick, avaliou a transição do mercado de 
massa e o atual em que os consumidores percebem-se como únicos e especiais, além de 
terem se tornado extremamente participativos. “As grandes narrativas entraram em crise. 
Ficamos mais céticos, exigentes, individualistas e tribais. As redes sociais exemplificam esse 
conceito. Queremos compartilhar informações com aqueles que têm semelhança conosco”, 
destacou Reis, acrescentando que vivemos a era do “compartilhamento” digital. 



 
Dessa forma, diante dos avanços tecnológicos que, segundo o executivo, “pressionam” o 
modelo de negócio da publicidade, Reis disse acreditar que o mercado está se transformando 
em um ramo da indústria do software. “Essa mudança afeta a forma de relacionamento entre 
conteúdo e mídia e colocou em crise o modelo ‘clássico’ das agências. É um movimento 
completamente desafiador”, enfatizou Reis. 
 
Já Flávio Rezende, diretor nacional de mídia da DPZ, defendeu que o conteúdo é mais 
relevante do que a indústria do software. Conforme o executivo, sem a chamada “big idea”, de 
nada vale a tecnologia. “Não devemos nos angustiar com os avanços da tecnologia. Em relação 
à decadência do modelo clássico de agência é importante citar que as 20 maiores do setor são 
clássicas. Nem toda ferramenta tecnológica significa comunicação publicitária”, afirmou 
Rezende. 
 
O sócio-diretor nacional de mídia da Loducca.MPM, Daniel Chalfon, afirmou ser importante o 
conceito da “grande ideia”, porém, ressaltou a necessidade de se ter foco em resultados. “Não 
importa se trabalhamos no tradicional ou no digital. O que muda é apenas como as pessoas 
estão consumindo os meios. É importante, sim, o poder da ideia, mas é fundamental a 
mensuração de resultados para o cliente”, disse Chalfon. 
 
Encantamento 
 
Tido como o “mentor” de estratégia e inovação do Grupo Newcomm, Walter Longo participou 
de painel sobre as atuais mudanças do segmento de marketing. Segundo  Longo, para que o 
mercado esteja inserido no universo web é necessário ter uma “alma digital”, isto é, pensar o 
impensável e compreender a internet como o retorno ao diálogo. “As agências devem mudar o 
método de relacionamento com o cliente, auxiliando no entendimento do digital. A área de 
planejamento, portanto, deve ser quase uma ‘pré-agência’ nesse trabalho”, enfatizou Longo. 
Para o executivo, entrar no universo digital significa “esquecer  tudo” e  rever todos os 
paradigmas sobre os quais o negócio da comunicação estava sendo sustentado até hoje. 
 
Diante dessa afirmativa, o sócio e diretor geral de criação da AlmapBBDO, Marcello Serpa, 
disse não pretender “esquecer” o seu conhecimento sobre o universo da comunicação, 
acrescentando que as discussões sobre os impactos do digital no marketing e na publicidade 
são “cansativas”. Para Serpa, sem encantamento não há engajamento. “A disputa pelo 
consumidor entre as agências é ‘ridícula’, porque atualmente o que faz a diferença são as 
grandes ideias”, afirmou o publicitário. 
 
De acordo com Serpa, a web como mídia, de certa maneira, fracassou. Segundo ele, 
atualmente nos EUA somente 14% do investimento publicitário é destinado à internet e apenas 
16% dos internautas já clicaram alguma vez em um banner comercial. “E 90% do que é 
twitado diz respeito à mídia tradicional. O ambiente html é péssimo para anunciar. A web foi 
construída por engenheiros que não entendem de conteúdo e de comunicação. E nós, 
publicitários, não entendíamos nada de tecnologia. Nessa disputa entre agências digitais e 
tradicionais, uma tenta aprender os macetes da tecnologia. Já a outra, a sedução”, disse 
Serpa. 
 

 
 
Grupo RBS lança prêmio no evento 
Juliana Welling 
 
Durante o Mídia Show evento realizado no último dia 1°, em Porto Alegre, e que reuniu 
profissionais do setor para debater o tema da "Integração Digital", houve também o 
lançamento do 1º Prêmio Mídia Show Grupo RBS que, a partir de agora, irá congratular os 
melhores trabalhos publicitários veiculados no Grupo RBS. 
 
A nova distinção foi apresentada ao público pelo vp executivo do Grupo RBS, Eduardo Sirotsky 
Melzer. "É muito bom poder contribuir com o desenvolvimento e a qualificação do nosso 



mercado. Queremos e vamos fazer a nossa parte como empresa de comunicação e contamos 
com a participação e o engajamento de todos", disse Sirotsky. 
 
O 1° Prêmio Mídia Show Grupo RBS é voltado para profissionais das áreas de planejamento, 
criação, mídia, atendimento, marketing e demais áreas ligadas à publicidade. A homenagem 
tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e qualificação do mercado de mídia, 
valorizando o talento e as ideias de quem contribui com soluções e resultados para os clientes. 
Os trabalhos serão julgados por um grupo representativo do mercado de mídia e os 
vencedores serão anunciados no primeiro semestre de 2011. 
 
Os eleitos de cada categoria terão seus trabalhos inscritos no Festival de Publicidade de 
Cannes e o Grand Prix será contemplado com uma viagem completa e participação no Cannes 
Lions 2011. 
 
PARTICIPAÇÃO 
 
Para fazer parte do 1º Prêmio Mídia Show Grupo RBS podem ser inscritos trabalhos de mídia 
veiculados na plataforma do Grupo RBS em qualquer uma de suas regiões de atuação no 
período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010. 
 
Os trabalhos devem ser inscritos nas categorias TV, jornal, rádio, digital e integração, sendo 
que o prêmio será entregue à agência e ao cliente que viabilizou o case. As informações 
detalhadas sobre o processo de inscrição no prêmio serão divulgadas a partir de outubro na 
página do Mídia Show (www.midiashow2010.com). 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 set. 2010, p. 9.  


