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CRIATIVIDADE

Daniel Chalfon, vice-presidente
da Loducca, afirma que ainda
vivemos num ambiente forte
predomínio das mídias tradicio-
nais, apesar do crescimento da
internet como espaço publicitá-
rio, ainda que a passos lentos. A
indústria precisa pensar de ma-
neira semelhante e estar atenta a
todos os segmentos. Neste cená-
rio, o executivo dá a dica do que
pode gerar novos movimentos
em breve: a mídia por celular.

Quais são as perspectivas da
indústria para 2011?
Esse foi um ano de arrancada, e
tem duas questões bem intensas:
uma acelerada grande dos in-
vestimentos em mídia gráfica e
links patrocinados para a inter-
net, e surgem formatos comer-
ciais para o uso do celular como
opção de mídia com poder de
atração de verbas. A questão é
que o Brasil sempre teve uma
base de celulares muito simples
que não permitia grandes ações

de comunicação. Com a evolu-
ção dos smartphones, cria-se
uma base capaz de realizar op-
ções como aplicativos, banners
em sites mobile, downloads.
Além disso, está chegando o Ad-
Mob, que é uma rede de anún-
cios em celulares. Vamos come-
çar a ver o uso do celular como
opção de mídia em larga escala.
Hoje só existem ações pontuais.

O Brasil ainda está atrás do
resto do mundo em termos de
mídia na internet?
Um pouquinho atrás dos países
mais desenvolvidos em termos
de percentual investido em mí-
dias digitais. O mesmo acontece
na área de produção. No Brasil,
as campanhas de vídeo na in-
ternet normalmente são mais
simples, enquanto lá fora os
materiais são bem sofisticados.

As novas mídias estão
roubando um pedaço do bolo?
Existe uma mudança na partici-

pação de investimentos. Em re-
lação à indústria inteira, os nú-
meros não são tão grandes. Mas
você tem uma movimentação a
favor da internet, mas ainda não
é tão grande. O Brasil tem um
consumo da mídia pela web
muito maior do que a represen-
tatividade dele em investimento
publicitário. Mas vai intensifi-
car nos próximos anos, sim.

E a mídia impressa, como fica?
Ela tem um pouco mais de desa-
fios, embora as revistas e jornais
ainda tenham um percentual
muito grande de verba. Mas, se
um está crescendo, o outro está
caindo. Porém, de um modo ge-
ral, os meios tradicionais e a in-
ternet tem convivido muito mais
no Brasil do que em outros paí-
ses. Por outro lado, o hábito do
público jovem com a midia tra-
dicional está diminuindo. Mas
esse processo é mais lento do que
na Europa e nos Estados Unidos.

Qual é o foco para os
próximos anos?
A multimídia. Especialmente no
Brasil, em que se tem essa coexis-
tência de vários meios. Nas classes
A, B e C tem-se um consumo alto
de mídia para todos, televisão
paga, aberta, internet, revista. E a
classe C, que antes era muito res-
trita ao rádio e televisão, abraçou
a internet. O ambiente é cada vez
mais multimídia. ■
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Vamos começar
a ver o uso do
celular como opção
de mídia em larga
escala. Hoje só temos
ações pontuais

Com cara de programa
de televisão, a Oi lançou
no YouTube a série Tudo
em Família, estrelada pelo
polivalente Bruno Garcia, que
vive todos os personagens.
O retorno dos dois primeiros
episódios é surpreendente
para apenas duas semanas
no ar: mais 225 mil acessos.
O roteirista Paulo Gustavo faz
um humor repleto de tiques
do homem moderno. Detalhes
do plano Oi Conta Total são
salpicados aqui e ali. Numa
das melhores cenas de Linhas
Cruzadas, terceiro episódio
que acaba de ser veiculado,
a mãe e o pai discutem por
telefone — só que um está de
frente para o outro. “Fizemos
testes com redatores da área
mas ficava com cara de
filme publicitário”, conta
Flávia Da Justa, diretora
de comunicação da Oi. Isso
explica a escolha de Felipe
Joffily, do filme Muita Calma
Nessa Hora e do programa
Cilada, para a direção.
A agência NBS ficou
responsável pela produção.
“É uma forma de falar do
produto sem fazer
propaganda. Estamos
fazendo entretenimento.”

Mais 225 mil
acessos para a Oi
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Celular é uma das fortes
apostas de mídia para 2011
Publicitário especialista em mídia fala sobre as tendências
em comunicação para o próximo ano

ENTREVISTA DANIEL CHALFON Vice-presidente da Loducca
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Série traz Bruno Garcia
vestido de adolescente

No intervalo da novela
Passione, da Globo, o
Bradesco solta a primeira
peça da campanha, criada
pela Neogama para o fim
do ano. Um dos elementos
fortes dos filmes é a
brincadeira com o número 11,
formado por dois dedos.

Bradesco lança
hoje nova campanha

Reprodução

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 nov. 2010, Primeiro Caderno. p.  30.


	B1
	B2
	E



