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30 especial profissional de mídia

Paz, presidente da Abradi, a Associação 
Brasileira das Agências Digitais, e CEO 
da AG2 Publicis Modem, agência com 
foco digital. “Em geral, é pelo departa-
mento de mídia que chegam as últimas 

inovações e possibilidades em comuni-
cação e, portanto, esse profissional tor-
na-se cada vez mais fundamental dentro 
das agências, justamente pela necessi-
dade de inovação constante a que estão 

submetidas.” 
Para Patricia Barcelos, da Gringo, o 

mídia deve mesmo assumir o papel im-
portante de “spreader” da inovação nas 
agências, mas com discernimento. “No 

meio de tantas novidades e informa-
ções, é importante que ele não se per-
ca em suas recomendações, priorizan-
do sempre as opções mais eficientes aos 
seus clientes.”

Padronização
Se há uma grande questão que ain-

da trabalha muito contra o próprio de-
senvolvimento do meio digital e é sem-
pre um deus nos acuda extra no trabalho 
do mídia, é a padronização deficiente do 
mercado publicitário. Principalmente, no 
quesito formatos, que exige, por exemplo, 
muito mais esforço (e gente) para colo-
car uma campanha no ar, com tanta ne-
cessidade de adaptação. 

“A internet, ao contrário dos outros 
meios, é caracterizada pela diversida-
de de formatos publicitários, com baixo 
grau de padronização, impedindo jus-
tamente que os processos de produção 
tenham escala e rapidez”, aponta o pre-
sidente da Abradi, uma das entidades 
que têm se esforçado para estabelecer 
regras universais no mercado brasilei-
ro de mídia digital.

“O que pode melhorar é ter uma dire-
triz. Hoje já está muito mais organizado, 
tem órgãos regulamentadores, mas o que 
falta ainda é um caminho mais certeiro e 
organizado”, pede Bárbara Rocha, geren-
te de mídia da Lattitud, e com ela todo o 
mercado. Há que evoluir.
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Paz, da Abradi: entidade tenta estabelecer regras de padronizaçãoBarbara, da Lattitud: falta um caminho mais certo e organizado

Qualquer um que trabalhe no negócio de mí-
dia percebe que, no futuro próximo, as coi-

sas serão diferentes. De fato, na nossa função de 
catalisadores da inovação na Aegis Media, e par-
ticularmente em nosso trabalho como patroci-
nadores do Media Lab do Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), podemos ver que as 
condições para um universo midiático ampla-
mente diferente já estão presentes.

Este será um mundo no qual toda mídia agirá 
a partir da demanda de um consumidor conec-
tado, capaz de comandar o mundo à sua volta de 
uma maneira totalmente on demand e intuitiva. 
Um mundo no qual cada elemento de entrete-
nimento e negócios é totalmente socializado e 
mobilizado, permitindo nos conectarmos com 
marcas, serviços e uns com os outros de formas 
que hoje só existem em condições experimen-
tais, nos laboratórios.

Entretanto, enquanto as dinâmicas do futuro 
são facilmente identificáveis, a velocidade das 
mudanças continua difícil de prever. O surgi-
mento da mídia social aconteceu de um jeito 
que poucos haviam imaginado, transformando 
o mundo das relações públicas, da transparên-
cia e do boca a boca em apenas cinco vertigino-
sos anos. A mobilidade vinha evoluindo num 
ritmo anda e para — alternadamente exceden-
do ou ficando aquém das previsões, até que as 
telas comandadas por toque (touch screen) e a 
conexão à internet rápida e barata a impulsio-
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naram ao papel que ocupa hoje, de centro do 
mundo do consumidor conectado.

Ao mesmo tempo, o negócio principal das 
agências de mídia, ou seja, o planejamento e a 
compra de espaços publicitários, parece relati-
vamente intocado — mais complexo, é verda-
de, mas majoritariamente executado dentro dos 
mesmos velhos modelos. A despeito das mudan-
ças tecnológicas sísmicas no mundo da mídia, 
ainda parecemos esperar pelo “evento decisivo” 
que vai promover a grande transformação de to-
da a mídia. Quando acontecerá? Dentro de três 
anos? Dez anos?

As chances são de que já tenha acontecido, 
mas suas implicações mais amplas ainda não 
foram percebidas. Todos conhecemos pesso-
as que nunca vêm comerciais, mas consomem 
conteú do de vídeo on demand e pulam os anún-
cios. Muitos de nós podemos até conhecer gen-
te que se livrou de seus aparelhos de TV — a pe-
netração de televisores caiu pela primeira vez, 
nos Estados Unidos, durante a recente recessão 
norte-americana. À medida que novos disposi-
tivos e o acesso à rede se dissemine, esta será a 
norma do mercado, e a influência da publicida-
de na TV vai decair paulatinamente.

Conforme essas tendências forem demons-
trando sua influência, também teremos informa-
ções mais claras e sofisticadas sobre o consumo 
de conteúdo e sobre o comportamento do con-
sumidor. Esse novo conjunto de dados vai mi-

nar o mercado publicitário de televisão do modo 
como ele é hoje, e junto, possivelmente, o inter-
valo comercial que interrompe a programação. 
Quando? Não este ano, mas certamente dentro 
dos próximos cinco.

Mas há o perigo de que, enquanto esperamos 
pela grande transformação na mídia de massa, 
percamos a transformação mais interessante que 
já está acontecendo à nossa volta. Estamos en-
trando numa era de ouro para o profissional de 
mídia — porque exatamente quando o velho mo-
delo começa a fraquejar, um novo está emergin-
do, no qual a mídia é mais mensuravelmente va-
liosa na realização de negócios. 

Para tirar vantagem dessa nova era de ouro, te-
mos de mudar a maneira como encaramos os ser-
viços que oferecemos. Não apenas estamos entre-
gando campanhas publicitárias de formas total-
mente novas, mas somos capazes de desenvolver 
serviços que conectam as pessoas com empresas, 
por meio da mídia, de maneiras muito mais sus-
tentáveis, valiosas e relevantes, 365 dias por ano.

Isso vai exigir uma rápida proliferação de es-
pecialidades nas agências de mídia — tanto em 
termos tecnológicos quanto analíticos. Ao mes-
mo tempo, precisaremos preservar a perspecti-
va holística do relacionamento entre consumi-
dores e marcas. Mas ninguém, individualmente, 
será capaz de oferecer tanto a perspectiva verda-
deiramente holística e a especialização requeri-
da. Assim, a agência de mídia do futuro terá de 
desenvolver uma cultura colaborativa intensa. 

É aí que o Media Lab do MIT entra de novo como 
fonte de inspiração. Ele está não apenas na vanguar-
da da tecnologia, mas é também um dos ambien-
tes de trabalho mais colaborativos do mundo. As 
disciplinas cruzam-se e combinam-se, interesses 
comerciais e acadêmicos fundem-se, e todos es-
tão prontos a colaborar com todos para fazer com 
que grandes coisas aconteçam. Este é o ambiente 
que temos nos dedicado a criar na Aegis Media, 
local e globalmente, e ele será a chave do suces-
so ou do fracasso no negócio de mídia do futuro.

OPINIÃO

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-22 08:52:05 EDT. DownloadPDF.ticularmente em nosso trabalho como patrociticularmente em nosso trabalho como patroci compra de espaços publicitários parece relatid bli itá i l ti viços quviços qu

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-06-22 08:52:05 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial:Profissional de Mídia, São Paulo, p. 30, 20 jun. 2011.




