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Produção

Produtoras,

vamos conversar?
Era uma vez um tempo quando as agências eram de
propaganda. Hoje temos agências digitais, de ideias, de
conteúdo, de branding, de promoção, de crowdsourcing, de mídias sociais, de tecnologia, de movimentos
culturais, especializadas em sustentabilidade... Até
agências de produção (!!) apareceram no mercado recentemente.
Com o aumento da importância do digital como um
todo, vêm a multidisciplinaridade e a necessidade de
trazer perfis diferentes de profissionais para os projetos de comunicação. Filhas e netas (quer queiram ou
não) da “era da comunicação 360 graus”, estas novas
empresas brotam todos os dias e refletem uma realidade
indiscutível: com tanta gente vendendo cada vez mais
ideias, conceitos e estratégias aos anunciantes, como as
produtoras estão preparadas para executar nesse novo
contexto? Quem vai produzir isso tudo? :-)
Esse complexo período que vivemos, uma constante substituição de paradigmas — mensagem versus
conversa, venda versus relacionamento, secundagem
versus minutagem, grátis versus pago (aquele velho
e bom “película versus digital” parece ter sucumbido
à realidade) etc. —, inunda o mercado com eventos,
congressos, palestras, teorias e estudos de caso. E cada
vez mais o discurso toma conta das atenções, em vez
do que realmente importa — a execução, a entrega, o
trabalho em si.
Por outro lado, tamanha é a complexidade dos projetos realizados atualmente (por enquanto e com algumas
exceções, principalmente fora do Brasil) que o videoca-
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se — sim, o velho e bom videocase — acabou virando o
padrão de apresentação de campanhas em festivais. Fui
jurado de alguns festivais este ano e posso afirmar, com
todo respeito, que até banner simples é acompanhado
de videocase hoje em dia. Exagero? Explicar demais o
que deveria ser explicado pela peça com simplicidade?
Acho que isso é fruto da transição que estamos vivendo:
na ansiedade em “simplificar o complexo” acabamos
fazendo o contrário.
Perante essa multiplicidade de agências, muitos modelos de negócios distintos convivem e disputam entre
si, tornando de certo modo as escolhas do anunciante
tão complexas quanto as das agências. Ou mais ainda.
“Qual é o modelo de agência que vai prevalecer?” é a
pergunta do mês, talvez do ano, da década.
Parte dessa diversidade de agências pode ser explicada pela necessidade de “ser diferente” no meio
desse complexo cenário, e parte é incentivada pelos
próprios anunciantes: reflexo da demanda por serviços que giram em torno da atenção que as marcas se
obrigam a investir em ubiquidade (transmídia talvez),
mobilidade e redes sociais.
Voltando ao ponto central desse artigo: quem vai
ajudar na realização dessa “ubiquidade” toda? Quem
vai executar esses filmes, sites, games, experimentos,
podcasts, textos, aplicativos e eventos? É certo que muitas agências digitais produzem. Mas são poucas as que
conseguem produzir, criar e vender com maestria — e
as que conseguem esbarram na escala, não conseguem
crescer tanto sob pena de perda de identidade (outro

artigo poderia nascer daqui). Na ansiedade por novos
modelos de execução vem o crowdsourcing: do consumidor final passa-se a cooptar o “wanna-be” realizador, o
“prosumer” na produção de ideias. Mas sem uma garantia
de controle de qualidade?
Produtoras e produtores, uni-vos! Nunca a indústria precisou tanto de execução de qualidade como
agora. Esqueça termos complicados como transmedia
storytelling e computação pervasiva. Nessa jornada
rumo à tão falada convergência de plataformas, produzir continua sendo executar ideias. E cada vez mais o
planejamento da produção (ou de conteúdo, se preferir) é menos tático e mais estratégico. Portanto ter, ou
pior, vender ideias sem uma preocupação radical com
o contexto de sua execução é criativamente inviável.
Sem uma execução à altura, criação e estratégia se
resumem a powerpoints e keynotes.
As grandes “viradas” de agências que se modernizaram nos últimos anos passaram pela contratação de
grandes produtores, por sua formação e fortalecimento,
sempre contando com parcerias com fornecedores e
produtoras sólidas. Essas agências entenderam o valor
de um processo de trabalho realmente integrado, no
qual a criação se submete tranquilamente à visão de um
produtor, a um olhar macro que cuide da viabilidade,
e do crescimento saudável daquele bebê trazido pela
criação — a tal ideia original. As agências estão lutando
por modelos mais saudáveis. E as produtoras?
Vamos conversar? :-)
@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao

Planejamento

Por que não ganhamos

dinheiro com a internet?
Todo malabarismo de retórica é uma estratégia
de convencimento que pode garantir incrementos
de mark-up.
Toda resenha de marketing, todo discurso de guru
e todas as pílulas de sabedoria dos profetas twitteiros podem ser uma forma inteligente de confundir
para reinar.
É mais ou menos o que acontece com as (nem
tão) novas teorias de comunicação recém-paridas
com a internet.
São os branded-content, transmídia, storyteller,
co-creation, colaboration, todos avassalados pelas selfmídias (tipo Orkut), pelas plataformas agregadoras de
conteúdo (tipo YouTube) e pelas ferramentas de busca
(tipo Google).
E quando inventaram fórmulas místicas para medir
engajamento (um jeito mais trendy de falar fidelização
e preferência) à luz da transversalidade das mídias (um
jeito mais hype de falar em integração das mídias), das
duas uma: ou sucumbimos ou viramos reacionários.
Ou entramos no turbilhão novidadeiro ou negamos a
evolução.
É por isso que de vez em quando é legal parar de
rebolar e falar português. Sem medo de ser redundante.
Existe uma fronteira nítida na atitude fundadora do
consumo das mídias ditas passivas (velhas) e das ditas
ativas (novas).
Nas mídias velhas, os conteúdos de comunicação são

submetidos aos públicos com poucas, ou retardadas,
possibilidades de interação. O hábito prevalece sobre
a qualidade dos conteúdos. Na TV, na revista, no jornal,
no rádio, o hábito determina o ativo de audiência que
os veículos comercializarão. É essa audiência que a
propaganda compra. É esse hábito que compramos.
Já nas mídias novas, na internet, qualquer que seja
sua plataforma, inclusive naquelas que reproduzem os
formatos tradicionais (por exemplo, em um portal ou
um site de jornal), mas principalmente nos novos formatos (por exemplo, numa ferramenta de busca, numa
rede social, num agregador de conteúdo), todo conteúdo está à deriva para ser buscado. E muitos são esses
conteúdos na infinita geleia digital. E também infinita
é a volatilidade das audiências. Infinita e imprevisível.
A qualidade prevalece, portanto, sobre o hábito. Na
internet, é a qualidade do conteúdo que a propaganda
deveria comprar.
Nas mídias velhas, a audiência é um número. Compram-se dez, 20, 30 milhões de pessoas impactadas por
um conteúdo, três, quatro, cinco, cem vezes em sete,
30, 300 ou 65 dias.
Nas mídias novas, a audiência é uma apreciação.
Compra-se um conteúdo ótimo, bom, regular, ruim,
por exemplo, inclusive porque é a partir desse tipo de
critério qualitativo que se pode esperar a intangível (e
inquantificável) arma da viralização.
Esse tipo de raciocínio, em bom português, embola
o meio de campo.
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Nas mídias velhas, faz todo o sentido atribuir-se um
preço prévio pela audiência, porque ela é determinada
pelo hábito. Nas mídias novas, só se pode fixar um preço
pós-fato pela audiência, porque ela será determinada
pela qualidade do conteúdo “veiculado”.
As agências de propaganda são remuneradas, historicamente, por uma porcentagem do volume de mídia
investido pelo cliente. Em outras palavras, uma agência
é remunerada por um tiquinho da audiência que é vendida para os anunciantes. É simples de calcular porque
a audiência é herdada.
Nas novas mídias, essa equação não funciona, mesmo considerando que existem mídias velhas nas novas
(que vendem audiências presumidamente herdadas).
Como é impossível atribuir-se um valor unitário à
qualidade de um conteúdo (nenhuma fórmula é justa),
só podemos estabelecer um variável sobre a audiência
futura gerada. Em outras palavras, trata-se de uma lógica reversa que determina um preço prévio por “unidade
de audiência alcançada” com o conteúdo criado pela
agência. É um compromisso de longo prazo, já que um
determinado conteúdo, uma vez veiculado, tem uma
vida, no limite, infinita.
Nas mídias velhas, a agência é fornecedora do anunciante. Nas novas, somos sócios.
Enquanto insistirmos numa equação de remuneração de mídia velha em mídia nova, continuaremos
pedalando no chucrute.
@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao
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