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Com as novas mídias, os saberes exi-
gidos do profissional da área cresce-

ram e se complicaram, mas o fundamen-
to da profissão e as disciplinas essenciais 
não mudaram com a revolução digital. Is-
so significa que ninguém ficou obsoleto 
da noite para o dia e é possível efetuar a 
transição em qualquer idade. 

Por exemplo, não há campanha bem-
sucedida, em qualquer meio, sem uma 
equilibrada relação entre frequência e 
alcance da mensagem, com baixo ní-
vel de dispersão. Não há resultado sem 
o estudo aprofundado do mercado do 

cliente e, fundamentalmente, do con-
sumidor desse cliente. Isso se chama 
gostar de gente e, óbvio, não nasceu 
com a internet. Também não há retorno 
sem a descoberta do melhor lugar, do 
melhor momento, da mensagem mais 
apropriada para aquele público. Isso é 
a base de todo o trabalho do mídia, in-
cluindo o digital. 

O que aconteceu foi que a profissão 
ficou muito mais dinâmica e, para quem 
a ama, ainda mais apaixonante. Decerto, 
a possibilidade de aferir resultados em 
tempo real em mídia digital (com corre-
ções imediatas, se necessárias, de rota); 
a proximidade tão desejada e impensá-
vel com o consumidor, via redes sociais 
(numa comunicação efetivamente de 
um para um); a beleza de uma distribui-
ção capilar da mensagem em uma série 
de nichos muito segmentados, cada um 
com sua mensagem muito específica; 
certamente são alguns dos sonhos rea-
lizados do mídia. 

Estigmatizado muitas vezes como me-
ro comprador e negociador de espaços, 
aquele de quem a criatividade estaria ne-
cessariamente distante, ele, o mídia, es-

tá com sua autoestima lá em cima e me-
receu um novo status tanto nas agências 
quanto nos anunciantes e nos veículos. 
Afinal, na nova galáxia de Gutemberg, 
com a miríade de pontos de contato dis-
poníveis com o consumidor, quem é ca-
paz de oferecer um mapa astral de qua-
lidade vale muito; é decisivo, sim, para o 
sucesso dos projetos. O mídia parece ser 
mesmo a mensagem.

F. the line!
“A primeira coisa é quebrar este mi-

to da mídia digital e mídia tradicional. 

Essa barreira foi criada há mais de dez 
anos e ainda insiste em figurar no mer-
cado brasileiro. A meu ver, é profissional 
de mídia e pronto”, situa Fabio Caetano, 
diretor de mídia da Rapp Brasil, agência 
com foco em marketing direto e digital. 
“Mesmo porque o conceito de comuni-
cação de um produto é o mesmo e deve 
estar em linha tanto na mídia conside-
rada tradicional quanto na mídia digi-
tal; caso contrário, quem fica atordoado 
é o consumidor.”

Na Loducca, agência que se posiciona 
hoje como full service, segundo seu vice-
presidente de mídia, Daniel Chalfon, a 
divisão resistente entre departamentos 
online e off-line também não pode ter lu-
gar. “Hoje, se você tem um departamen-
to que não tem boas respostas nem para 
o digital nem para o tradicional, tem um 
departamento incapaz e deficiente. Aqui 
não temos essa separação, mas claro que 
há profissionais com saberes e qualida-
des específicas. O digital acaba precisan-
do de gente especializada, principalmen-
te na área de operações.”

Para Patricia Barcelos, head of me-
dia da Gringo, agência de reconhecido 

O mídia é a mensagem
Para além do online e do off-line, estratégias exigem profissionais completos

talento digital, a barreira criada entre o 
online e o off-line é que atrofia a criati-
vidade e a integração efetiva. “Estamos 
falando de um pensamento único, so-
mente os meios é que possuem carac-
terísticas que diferem entre si. Integrar 
os profissionais no princípio do pensa-
mento de cada campanha é uma forma 
de valorizar e dar mais autonomia de 
trabalho ao mídia.”

O processo paulatino e saudável de 
unificação dos departamentos, antes 
em posições diametralmente opostas 
e até discordantes, é observado tam-

bém por Alice Orlando, diretora de mí-
dia da Age Isobar, agência especializa-
da em comunicação digital. “Por conta 
disso, essa nomenclatura de mídia digi-
tal está deixando de existir nas grandes 
agências. Nas consideradas full agency, 
o mídia responsável pela conta vai di-
recionar a melhor estratégia, seja digi-
tal ou não. Considero de grande impor-
tância, na estrutura de uma agência, um 
profissional que conheça as especifici-
dades do meio.”

Rose Campiani, diretora de mídia da 
AgênciaClick Isobar, responsável pela 
formação de uma porção muito gran-
de dos profissionais do mercado digi-
tal (leia reportagem à página 24), não 
tem dúvida de que a palavra de ordem 
seja mesmo integração: “Não se pode 
mais separar os processos criativos em 
mídias tradicionais e digitais. É neces-
sário que tudo ocorra ao mesmo tem-
po. Não existe uma ordem para o con-
sumo dos meios”, acredita. “A integra-
ção acelera os processos de desenvol-
vimento de qualquer trabalho. Pessoas 
diferentes, pensamentos e experiências 
diferentes contribuem para um traba-

lho com melhor resultado na criação, 
planejamento e mídia.”

Se há certos atributos que hoje ca-
racterizam o bom profissional de mí-
dia, com foco em digital, Rose faz boa 
síntese delas: “Ele tem mente aberta, 
sem fronteiras, sem preconceitos, pa-
ra testar novos conceitos. É colaborati-
vo, porque é necessária uma integração 
contínua com as áreas de planejamento 
e criação. E tem flexibilidade, porque o 
mundo e o consumidor estão em movi-
mento e é preciso que se testem mode-
los de trabalho e estratégias.”

Pensamento estratégico
“O mídia digital deve ser, mais do que 

nunca, um profissional de estratégia e 
muitas vezes criativo na sua área. Vai 
absorver informações da equipe de cria-
ção (conceito, peças) e também de pla-
nejamento (estratégia, apresentação) e 
buscar identificar melhores canais pa-
ra disseminar a mensagem criada pela 

agência”, avalia Pedro Del Priore, sócio-
diretor de planejamento estratégico da 
Ginga, agência especializada nas novas 
mídias. Antony Martins, vice-presiden-
te de operações do Grupo TV1, que atua 
no digital com a TV1.Com, nota que, no 
passado, os meios não evoluíam na ve-
locidade de hoje. “Isso impacta direta-
mente o trabalho. Há uma necessidade 
muito grande de integração entre mí-
dia, planejamento e criação para dese-
nhar a solução.”

Para Fabio Saad, diretor de mídia da 
DM9DDB, a capacidade de pensar estra-
tegicamente é mesmo a essência do mí-
dia. “Ele deve saber como a lógica digi-
tal pode direcionar e otimizar uma cam-
panha de publicidade convergente, com 
pontos de contato tanto online quanto 
off-line.” Ele lembra que hoje o mídia 
está inserido em todo o processo da co-
municação, em todas as áreas da agên-
cia, muito positivamente.

A função de porteiro e mensageiro 
qualificado das novidades tecnológicas 
e de oportunidades de veiculação é outra 
característica que diferencia o profissio-
nal de mídia de hoje, na opinião de Cesar 
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Martins, do Grupo TV1: integração com planejamento e criação Patrícia, da Gringo: barreira entre on e off atrofia a criatividade Alice, da Age Isobar: processo de unificação em curso

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-22 08:44:48 EDT. DownloadPDF.
, ,, ,

id d li t I hid d li t I h i d i i t fii d i i fi
pp

di d A I bdi d A I b

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-06-22 08:44:48 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto



• 20 JUNHO 2011

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.
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