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26 especial profissional de mídia

A constante migração de profissionais 
das agências digitais para as mais tra-

dicionais não é um fenômeno lá muito 
bem-vindo. Pelo menos para quem, nessa 
história, acaba quase sempre perdendo 
muitos dos talentos que formou em casa.

O roteiro é bem conhecido: o recém-
formado, ou nem formado ainda, ingres-
sa numa agência digital, naturalmente 
“cru”. Aí, ganha conhecimento específico 
do meio, com o aprendizado das discipli-
nas inerentes, adquire experiência, ama-
durece, se torna um profissional de mídia 
digital completo (ou quase) e, na hora de 
retornar o investimento feito nele, par-
te para outros desafios, atraído por salá-
rios maiores ou por perspectivas de aten-
der clientes, digamos, mais glamourosos.

Não se pode culpar o profissional, mas 
o fato contribui para a percepção de que 
as agências digitais ainda sejam lugar de 
gente muito jovem e imatura; logo, de tra-
balhos com consistência ainda a desejar. 
“É um cenário muito triste, porque elas [as 
agências tradicionais] recrutam grandes 
equipes, mas não focam o negócio com-
pletamente no meio. Fazem apenas um 
paralelo, vetando muito a migração de 
verba. Ou mudam de estratégia em rela-
ção à mídia digital por não atuar  mais di-
retamente no meio, chegando a desligar a 
equipe, que foi conquistada por meio de 
salários inflacionados e insustentáveis”, 
critica David Reck, diretor da Enken Co-
municação Digital.

Pedro Del Priore, sócio-diretor de pla-
nejamento estratégico da Ginga, avalia 
que o mercado brasileiro de comunica-
ção, cuja verba é amplamente dominada 
pela TV, trabalha contra o bom desempe-
nho digital, uma vez que o modelo opri-
me o desenvolvimento da cultura digital 
no País. Isso significa, segundo ele, que 
muitas agências estão investindo em mí-
dia digital apenas para “cumprir tabela”, 
quando o meio tem recebido tratamen-
to estratégico em qualquer planejamen-
to de comunicação mundial.

“Estamos perdendo uma corrida glo-
bal importante. Enquanto as agências, ge-
renciadoras de recursos das marcas, não 
iniciarem trabalho de digitalização, o Bra-
sil vai enfrentar problemas sérios no futu-
ro. Não estamos capacitando mão de obra 
nem buscando entender a complexida-
de imensa dos canais digitais e estudar as 
melhores formas de utilizá-los”, alerta. “Em 
dez anos, quando haverá uma geração in-
teira consumindo conteúdo em tablets, ce-
lulares e outras plataformas digitais e não 
mais concentradas apenas na televisão, o 
Brasil não terá acompanhado essa mudan-
ça e terá problemas para realizar comuni-
cação digital”, alerta. 

Embora a velocidade do processo de di-
gitalização do mercado publicitário pos-
sa estar aquém da necessária, o fato é que 
todas as grandes agências hoje oferecem 
ações nas novas mídias. E isso, consequen-
temente, lança um desafio para as espe-
cializadas: como continuarem atraentes?

Superespecialização
Um dos movimentos executados pelas 

especializadas é o de reforçar o departa-
mento de planejamento, para desenvolver 
conhecimento e pensamento consistente 
sobre a marca e seu consumidor. Outro é 
expandir seus negócios para além do online, 
levando tecnologia para os múltiplos pon-
tos presenciais de contato com o consumi-
dor, como eventos e marketing de guerrilha.

A Fbiz é exemplo do reforço das espe-
cializadas em estratégia, com a contrata-
ção recente de um líder de planejamen-

to, egresso do mundo off-line da grande 
agência tradicional. Roberto Grosman, 
head de canais e engajamento da Fbiz, 
identifica a necessidade: “A agência tra-
dicional tem um trabalho muito bom de 
planejamento, entendimento da marca, de 
branding. E agências digitais têm conheci-
mento muito bom da execução das cam-
panhas. Então, falta execução na agência 
tradicional e conceito na agência digital.”

A Enken se encaixa na segunda catego-
ria, das especializadas que vão rompendo 
barreiras de nicho. Segundo Reck, as digi-

tais normalmente estariam acostumadas, 
até por necessidade, a lidar com alta seg-
mentação e ações de altos retornos pro-
porcionais, o que resultaria numa entre-
ga off-line diferente. “Se vamos fazer um 
evento, por exemplo, logo pensamos em 
como gerar mídia espontânea, envolver 
as pessoas. Isso pode resultar em ações 
com realidade aumentada, holografia, 
mobile, entre outros, sempre com muito 
foco em negócios e orientação das ativi-
dades aos resultados. Mas tudo ainda pre-
cisa ser provado e justificado quando se 
trata do meio digital”, lamenta.

Se o espaço digital como um todo dei-
xou de ser exclusivo das especializadas, 
certas disciplinas e demandas continuam  
e deverão continuar exclusivas delas. Até 
pela elevada complexidade e velocidade 
da transformação da tecnologia, com o 
surgimento, a todo o momento, de novos 
aparelhos e oportunidades. Por exemplo, o 
desenvolvimento de sites de e-commerce 
e versões para tablets, como o iPad. “São 

Desafios ao crescimento
Para especializadas, estrutura do mercado ameaça futuro do meio

poucas as agências tradicionais que conse-
guem fazer isso com tranquilidade. E como 
muitas vezes não conseguem, vão buscar 
os especialistas”, explica Lean dro Fujita, 
diretor de mídia digital da  AlmapBBDO.

Tendência
Há hoje uma certeza no mercado da co-

municação digital: o próximo grande passo 
do meio deverá contemplar de vez ações 
para mobile. “Quando houve o boom da 
web 2.0, todos falavam sobre conteúdo, e 
acredito que essa tendência esteja se aper-
feiçoando. É cada vez mais fácil estar co-
nectado, ou por celular ou por tablet, e é 
importante passar as informações comple-
tas e de maneira prática. Estou apostando 
muito na conectividade por meio do mo-
bile. É incrível como os brasileiros estão 
cada vez mais utilizando o celular com 
internet”, acredita Miriam Shirley, direto-
ra de mídia da Ogilvy & Mather.

Patrícia Cogliara, vice-presidente de 
mídia da Wunderman, também é entu-
siasta das possibilidades de uso publici-
tário dos aparelhos móveis, mas recorda 
ser preciso estratégia na abordagem. “É 
necessário criar ferramentas que ajudem 
a vida das pessoas, serviços relevantes pa-
ra a vida delas.”
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Del Priore, da Ginga: muitas investem em digital para “cumprir tabela”

Reck, da Enken: agência tradicional acaba inflando salários

Miriam, da Ogilvy: aposta na conectividade por meio do mobile

PA
U

LO
 M

U
M

IA

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-22 08:30:12 EDT. DownloadPDF.
gg

di di it l “ i t b l ”di di it l “ i t b l ”

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-06-22 08:30:12 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Fotos

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial:Profissional de Mídia, São Paulo, p. 26, 20 jun. 2011.




