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Meio & Mensagem Especial — Como será 

a atuação do profissional de mídia daqui 

a cinco anos? 

Igor Puga — É difícil fazer previsão, mas 
vejo dois fatores preponderantes ago-
ra ou daqui a cinco anos. O primeiro: o 
profissional de mídia vai ter de entender 
um pouco mais de comunicação. Embo-
ra seja tecnicamente muito bem prepa-
rado para lidar com pesquisa, controles 
e rentabilidade, ele vai ter de se envolver 
mais com conteúdo, ficar mais próximo 
do planejamento de comunicação. O le-
que de formatos de mídia está ficando 
muito imprevisível. Se esse profissional 
não tiver a capacidade de se envolver no 
princípio do processo, dificilmente con-
tinuará empregado em um futuro próxi-
mo. O segundo ponto é o que os meios di-
gitais estão ensinando para o mídia. No 
planejamento de dez anos atrás, o mídia 
virava um espectador durante os 15 dias 
de campanha e só depois ia ver os resul-
tados. Já o profissional de mídia digital 
trabalha muito ao longo da campanha. 

O clique é uma quebra de paradigma: a 
partir dele, a gente sabe se a campanha 
digital vai bem ou mal e é nossa obriga-
ção melhorar e otimizar o plano de mídia 
durante a execução. Não é justo esperar 
gastar todo o dinheiro do cliente e 15 dias 
depois dizer que não devíamos ter anun-
ciado nesse ou naquele jornal. 

M&M Especial — É o mesmo que conser-

tar o trem em movimento. Como fazer is-

so no off-line?

Puga — Na medida em que a tecnologia 
fica disponível, será possível fazer otimi-
zação de planejamento em outros meios. 
Com as redes sociais é impressionante 
o termômetro para ver o que está ruim. 
Não é possível fazer inserção no horário 
nobre da TV e isso não gerar comentário 
nas redes sociais. Se não gerou comentá-
rio, se o consumidor não reage é preci-
so mexer na criação e no planejamento. 
O anunciante vai exigir saber se a cam-
panha gerou comentário no Twitter, no 
Facebook , se aumentou o tráfego do seu 

site e em outras tantas mídias. No Brasil, 
a gente leva, se for muito acelerado, uns 
15 dias para produzir um comercial para 
televisão. Se tiver de reagir ao consumi-
dor digital, vamos ter de produzir isso em 
horas. A Procter & Gamble fez comerciais 
customizados no Facebook responden-
do ao consumidor — durante 24 horas, 
todo mundo que demorava 20 dias para 
trabalhar teve de fazer comerciais de 30 
segundos em uma hora. O tempo real e a 
reação do consumidor vão impactar toda 
a indústria. A velocidade que a gente terá 
de trabalhar será muito maior.

M&M Especial — Mas a velocidade traz al-

guns riscos de execução, não?

Puga — Com velocidade, os trabalhos 
são mais rasos, mais superficiais, a mar-
gem de erro sobe, o risco sobe. É natu-
ral. Mas acho que o consumidor é muito 
mais ávido pela velocidade de resposta 
do que ver um negócio lindo e maravi-
lhoso, aquela coisa meio Hollywood. O 
consumidor prefere um comercial feito 

em meia hora, com uma resposta mais 
personalizada, do que ver um anúncio 
com um orçamento milionário. O nível 
de capacitação exigido também é muito 
grande. Fazer com pressa exige um des-
dobramento mental intelectual absur-
do. As marcas que conseguirem respon-
der com velocidade vão dar certo. Expe-
riência própria: tive um problema chato  
na hora de comprar uma máquina de la-
var no site. Deu pau no site, a compra foi 
debitada no meu cartão, mas o sistema 
não reconheceu a compra. Quando li-
guei para o 0800, em 15 minutos a liga-
ção foi retornada, pediram desculpas e 
não só resolveram como me deram um 
bônus na loja. Havia uma pessoa do ou-
tro lado disposta a resolver o impasse. Só 
essa predisposição vale muito mais que 
qualquer campanha.

M&M Especial — Quais serão as compe-

tências necessárias para lidar com essa 

demanda personalizada?

Puga — A comunicação caminha para o re-
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lacionamento. As disciplinas da propagan-
da tradicional ficam meio perdidas. Disci-
plinas que eram vistas como secundárias, 
como o digital e o marketing direto, come-
çam a virar protagonistas. Essa relação de 
igual para igual, essa proximidade, esse re-
lacionamento individual , no horário que 
você prefere, é melhor que ser impactado 
por um filme no Fantástico, que atinge cem 
milhões de pessoas. A crença do consumi-
dor caiu muito. Hoje, um site de carro tem 
de oferecer serviço, por exemplo, agendar 
um test drive ou oferecer uma revisão se 

você fizer download  do jingle do carro. Ou 
a propaganda gera benefício direto para o 
consumidor ou não funciona. Ela tem de se 
transformar e obrigatoriamente ter uma re-
lação de troca. Vamos ter de mexer mais no 
negócio que na linguagem. O verdadeiro vi-
ral é o do benefício e não o do humor. Esse 
é o novo caminho do marketing.

M&M Especial — A evolução da mídia digi-

tal tornou o planejamento de mídia mais 

complexo? Como os profissionais de mídia 

lidam com isso?

Puga — O planejamento ficou mais com-
plexo, exatamente porque se trabalha du-
rante a veiculação. Operacionalmente, 
ficou mais difícil e cansativo também. 
A possibilidade de fazer alterações ge-
ra um problema operacional: mais tem-
po trabalhado, mais possibilidade de 
erro , mais gente colocando a mão. Ima-
gine ligar para a Globo e pedir para ti-
rar o anúncio da novela das oito e colo-
car na novela das seis! Ou checar se to-
das as inserções de mídia foram feitas 
em algo que muda dez vezes durante a 

campanha. A história da velocidade vai 
complicar até do ponto de vista do horá-
rio de trabalho. A internet tem três tur-
nos. O profissional de propaganda tra-
balha no horário comercial. Eu, digital, 
estou cuidando do meu banner e o meu 
público-alvo é o adolescente. Mas ado-
lescente navega de madrugada. Na ma-
drugada que a campanha não gera cli-
cagem, o cliente está perdendo vendas. 
Tem clientes que a gente tem de moni-
torar de madrugada, de final de semana, 
em tempo real. Aí está um problema. 
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O anunciante está disposto a pagar por 
esse custo? Ele entende que se quiser 
tempo real, terá de pagar quatro profis-
sionais em vez de dois?

M&M Especial — Após alguns anos de atu-

ação mais forte das agências digitais, está 

mais fácil conseguir profissionais prepara-

dos para atuar nessa área?

Puga — Está muito difícil. Apesar de o 
mercado ter melhorado e amadurecido , a 
velocidade com que os anunciantes ade-
riram ao digital foi muito maior que a pre-
paração dos profissionais. Continua sendo 
uma oportunidade: grande parte de quem 
trabalha com internet, mídia ou criativo, 
é muito jovem, eles não são preparados. 
E os profissionais que não viveram a era 
da internet não se reciclam ou o fazem 
em menor quantidade que a demanda 
necessária. O profissional completo é es-
casso demais. Os jovens que chegam ao 
mercado não têm preparação acadêmica 
para o meio digital. A grade curricular da 
ESPM, FAAP, Cásper Líbero, Mackenzie, 
não prepara o profissional para ser publi-
citário de internet. Algumas conseguem 
ter um curso de especialização, mas isso 
é para quem já está no mercado. Publi-
cidade e propaganda formam milhares 
de pessoas todos os anos, o mercado não 
tem condições de absorver esse número 
e, enquanto isso, na área digital as agên-
cias têm vaga em aberto, do assistente 
estagiário ao diretor. Quem se especiali-
zar um pouquinho e se dedicar terá uma 
empregabilidade absurda. 

M&M Especial — Não é uma contradição 

que, de um lado, as agências adotem o dis-

curso do “profissional de mídia completo” 

e da “estratégia integrada”, mas por outro 

lado mantenham uma pessoa só para cui-

dar da mídia digital? 

Puga — É uma vergonha mesmo. As agên-
cias falam que tudo é uma coisa só, que 
seus profissionais são completos, 360 
graus e podem falar sobre qualquer coi-
sa. É uma hipocrisia. No fundo, toda agên-
cia tem um especialista. O cara que cuida 
da revista, TV e outdoor não é o cara que 
cuida da internet. E não é porque ele não 
seja apto tecnicamente. O cara da internet 
faz o plano, revisa, aprova e vai trabalhar 
esses 15 dias de campanha. O cara que 
cuida da TV vai fazer outro plano durante 
esses 15 dias. O cara da internet não po-
de pegar outro plano durante a veicula-
ção, porque já está cuidando de um plano 
em tempo real. Ainda que a agência pe-
gue todos os profissionais de mídia, que 
entendam de tudo, não há logística para 
atender esse volume de trabalho. Para 
que mentir? O cliente não discute se vo-
cê tem mais profissionais de atendimen-
to, planejamento ou de relacionamento. 
Ele quer ter segurança de que o trabalho 
será bem executado.

M&M Especial — Na hora de atender o clien-

te, a agência digital, a de publicidade e a 

de marketing direto/promoção trabalham 

integradas ou disputam entre si um “naco” 

maior da verba?

Puga — Depende da governança do clien-
te. Tem cliente que chama todos os for-
necedores, diz qual a verba total e eles fi-
cam se matando para ver quem fica com a 
maior parte. Não há disputa e todo mun-
do trabalha junto mesmo quando a divi-
são da verba e da prioridade do investi-
mento é do cliente. O cliente, o dono do 

criam uma guerra . Tenho os dois exemplos 
dentro de casa. Tem clientes que acham 
que dividir a verba entre os fornecedores 
é um conforto. Com a verba solta, o cliente 
acha que todo mundo vai fazer o melhor 
para ver quem leva mais dinheiro. Não é 
verdade. O trabalho é mais desgastante. O 
cliente bom é o que sabe quanto tem, seja 
R$ 1mil ou R$ 1 milhão, e aí vamos fazer o 
melhor possível com essa verba. 

M&M Especial — No caso da TBWA, que 

tem duas agências no Brasil, a ID (digital) 

e a Lew’Lara (publicidade), como é essa 

integração?

Puga — Integração existe, mas é dificíli-

dinheiro, é que sabe o que é prioritário 
vender e o que não é. Se ele não se sente 
seguro de tomar essa decisão, tenha uma 
só agência com todas as disciplinas. A 
Ogilvy abriu uma série de miniagências, 
por exemplo. É uma holding, o acionista 
majoritário é o mesmo e o dinheiro é um 
só. Esse fornecedor terá isenção na hora 
de distribuir essa verba. Mas se o cliente 
está disposto a ter fornecedores diferen-
tes, é obrigação dele saber a parte e a re-
levância de cada um. 

M&M Especial — Qual o papel do anun-

ciante na integração das estratégias on e 

off-line? E na integração do trabalho das 

agências? Está faltando um pulso mais 

firme por parte do cliente?

Puga — Não é opcional isso. Cliente que 
não tiver pulso firme não vai ter trabalho 
bom. Se o cliente não bota regras no jogo, 
em vez de trabalhar em um projeto inte-
grado, o fornecedor vai perder tempo fa-
lando que é o melhor. Quando o cliente 
tem pulso firme, diz que a verba é tanto. 
Então, nós sentamos e trabalhamos jun-
tos. Tenho exemplo de clientes com muito 
pulso, generais mesmo, e o resultado final 
é bom. E tem os perdidos também. São os 
piores. Chamam 300 fornecedores e pare-
ce uma caça ao tesouro. Em vez de fazer 
os fornecedores trabalharem integrados, 
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ma. Intimidade é uma m... . Hoje, temos 
quatro grandes clientes, Natura, Santan-
der, Renault e Visa, que são 80% do nos-
so faturamento. Visa é um cliente nos-
so e da Lew’Lara. O respeito que a gen-
te tem com as agências que atendem a 
Natura, o Santander e Renault é muito 
maior. Não posso ser hostil ou agressi-
vo com essas agências, primeiro porque 
não tenho esse direito e segundo por-
que não vou querer criar conflito com 
o cliente. Já no mesmo teto, a sensação 
de não ter fronteiras gera uma intimi-
dade horrorosa que ultrapassa o limiar 
do respeito. O grande problema é que a 
Visa não divide a verba. E aí é o caos. O 

cliente vê a ID e a Lew’Lara como sócios. 
Mas é uma guerra. Com a Lew’Lara, te-
mos intimidade para dizer que o outro 
está louco, por esse dinheiro não vou fa-
zer isso. Com outros clientes, o processo 
já é mais formal, tem mais boa vontade, 
mais sensibilidade. Ainda bem que 70% 
do faturamento da ID não é compartilha-
do com a Lew’Lara. Nos 30% comparti-
lhados é onde temos maior dificuldade. 

M&M Especial — A mensuração de resul-

tados é mais rígida para o online do que 

para o off-line. Qual a consequência dis-

so para o anunciante?

Puga — A consequência é que somos mais 
cobrados. Resultado é uma maravilha. A 
gente sabe se está bem ou mal. Mas é um 
enorme instrumento de pressão. É bom 
mostrar resultado quando se está indo 
bem. E quando está indo mal? No off-li-
ne, os clientes são muito mais estáveis, a 
relação é mais longa. A relação é avalia-
da em tempo real no online. No off-line, 
o tempo de desgaste é menor.

M&M Especial — Durante o ProXXIma (semi-

nário de marketing digital promovido pelo 

Grupo Meio & Mensagem) você comentou 

que o conteúdo, na publicidade, está sen-

do mais valorizado do que o próprio con-

sumidor. Por que acha isso?

Puga — Nessa agonia de saber que a 
propaganda pela propaganda não en-
canta mais o consumidor, todo mundo 
fica desesperado para fazer algo legal. 
Perdemos a referência. Qual é o conte-
údo que vou usar para envelopar a mar-
ca? Fico assustado quando ouço que o 
conteúdo é o rei, rádio customizada, re-
vista customizada. Não estamos falan-
do de conteúdo e sim de consumidor. A 
Sadia faz site de receita e eu quero gar-
galhar, porque isso não tem isenção: to-
das as receitas do site vão usar o fran-
go da Sadia! Entre a Rádio Sulamérica 
e uma rádio Trânsito SP, por exemplo, 
vou preferir essa última, porque vai ter 
mais isenção. Às vezes, acho que a Su-
lamérica insiste em contar muitos aci-
dentes de trânsito, porque isso remete 
à ideia de fazer seguro. Qual é a credibi-
lidade desse conteúdo?! Conteúdo não 
é fim, é ferramenta. Ficou a discussão 
de quem produz o melhor conteúdo e 
não o comercial. A gente só faz conte-
údo porque o consumidor quer. Ele é 
quem manda. Mas conteúdo não com-
pra nada. É mais útil prever o que o con-
sumidor vai querer daqui a cinco anos.

“Publicidade e propaganda formam milhares de 

pessoas todos os anos, o mercado não tem 

condições de absorver esse número e, enquanto 

isso, na área digital as agências têm vaga em 

aberto, do assistente estagiário ao diretor. Quem 

se especializar um pouquinho e se dedicar terá 

uma empregabilidade absurda. ”
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