
digital cresce e em várias frentes. 
Diante das estimativas do Interacti

ve Advertising Bureau (IAB Brasil), que 
projeta que o investimento em publicida
de online deve crescer quase 40% neste 
ano, é de se imaginar que os planejado
res de mídia têm pela frente um trabalho 
complexo na hora de decidir onde se deve 
apostar as fichas de cada cliente. 

O levantamento do IAB só considera 
as verbas empregadas em mídia display e 
em busca, mas existe um amplo leque de 
opções a se considerar na hora de anali
sar as planilhas e administrar as janelas 
de exibição e ações dos anunciantes: há 
os portais, os buscadores, as ad networks 
e também redes sociais, entre outras. 

Sobre para onde tendem a crescer mais 
os investimentos, o presidente do IAB Bra
sil, Fabio Coelho, delimita que depende 
da visão estratégica de cada um. "O que 
queremos é um mercado que se eduque 
para que cresça. Os meios se complemen
tam e é por isso que o mercado traba
lha em consonância com entidades co
mo ABA (Associação Brasileira deAnun-

ciantes), Abap (Associação Brasileira das 
Agências de Publicidade), Grupo de Mí
dia. É assim que acreditamos no merca
do brasileiro: na contínua construção do 
digital" afirma. 

"Já praticamos um split da verba dos 
nossos clientes" afirma Fernando Taralli, 
presidente da VML (grupo Newcomm), do 
alto de quem detém a conta do anuncian
te com maior audiência em mídia display 
da internet brasileira (dados da comScore 
de março de 2012): a loja virtual de mo
da Dafiti. O modelo utilizado com a Da-
fiti — anunciante muito concentrado em 
tecnologia — é uma união com os portais 
em busca de resultados. O cliente, expli
ca Taralli, tem como primeira mídia a i n 
ternet; em segundo lugar vem a televisão. 
"A TV exerce um papel de mudar o pilar 
de confiança e dá um valor que a marca 
precisa" reconhece o executivo. Só a par
tir de agora a empresa começa a planejar 
mídia impressa para o cliente. 

Taralli considera que, mesmo em tra
balhos de branding, é necessário levar 
em conta métricas de sucesso, mais tradi-

cionais, inclusive para clientes de varejo. 
"Mesmo porque não significa mais m u i 
ta coisa apenas se medir a taxa cliques, já 
que ela vem caindo. Quem hoje fica cli
cando em banner?" desafia. 

Para campanha para o cliente Colga
te, com o produto Plax, a agência utilizou 
trabalho de media awareness feito pela 
Millward Brown com a finalidade de ava
liação de resultados. "Conseguimos mo

nitorar o sucesso e o papel do display da 
campanha. Diante de uma dúvida dos 
anunciantes de branding que diz respeito 
aos resultados, fornecemos dados" A ação 
de Colgate Plax foi estrelada por Maurício 
Meirelles, do CQC, e obteve mais de um 
milhão de views no You Tube. 

A parceria com a empresa de pesqui
sa dá segurança ao cliente quanto ao re-
call da campanha, aponta Taralli. Es-A ut
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ta questão é, segundo ele, o grande desa
fio: como trazer métricas de reconhecido 
sucesso do off-line para o online. "Temos 
de falar no online de brand awareness, 
cobertura, frequência e GRP" afirma, ao 
lembrar que o CPR (cost per rating) é uma 
medida que só vale para o e-commerce 
e que não se configura em mensuração 

correta para o trabalho de marca. 
Tal questão de métrica, aliada ao fato 

de ser possível atualmente, por meio das 
ad networks, segmentar a mídia por tar-
get, faz cada vez mais a internet se colo
car como o único meio que garante a não 
dispersão, na visão do presidente da VML. 
"É o pulo do gato" classifica, lembrando 

também que só com a tecnologia de web 
é possível, a partir do mapeamento das 
visitas do usuário, ir mudando o banner, 
em função da exposição que o internau-
ta já teve a cada um deles. 

O executivo se mostra cético quanto às 
redes sociais. Diz Fernando Taralli que, 
passada a febre inicial, há que se anali-

sar que, para as marcas, o meio ainda é 
mais uma plataforma de relacionamen
to. "Há marcas com cinco milhões de fãs 
e nem 3% deles recebem informações. O 
importante é o active user, e ele não pode 
ser atraído só por uma promoção. A pro
moção atrai, é sexy, mas acaba" O objeti
vo tem de ser a retenção. 

Complexidade 
Vice-presidente de mídia da Agência-

Click Isobar, Rose Campiani destaca o 
grande fluxo de informação que circula 
na agência por meio do profissional da 
área. "Ele talvez seja hoje um dos mais 
preparados para isso, tamanha a com
plexidade de sua tarefa. Mas está num 
lugar onde as pessoas entendem a ex
plosão do meio" pondera, ao lembrar co
mo os canais sociais estão modificando 
o pensamento: "Ao desenvolver a estra
tégia, o mídia não está sozinho; existe a 
participação forte do planejamento e da 
criação, e é preciso todos estarem juntos 
para a decisão. Não está mais sob uma 
única responsabilidade" É daí que vem a 
definição estratégica de uma campanha. 

"Do ponto de vista da mídia, nos apo
deramos dos instrumentos de pesquisa 
paralelamente aos resultados e aos es
tudos de performance, de resultados. 
Mas vale tudo. Acaba-se pegando as i n 
formações do cliente, que também traz 
um dado mais apurado do PDV. Tem mais 
do que nunca de entender esse ponto 
de contato" conta Rose. Por vezes, a so
lução para uma questão de mídia pode 
estar na criação; em outro momento, a 
ideia criativa reside no próprio veícu
lo. "Estamos num cenário onde tudo se 
mistura. Quando se constrói a jornada 
do consumidor, o entendimento disso 
se dá através das três áreas juntas mais 
a de métricas" define. 

A executiva da AgênciaClick Isobar 
define as redes sociais, ou melhor, o Fa
cebook, como uma "ferramenta viva" e 
onde se consegue, dentro da plataforma, 
ver como se forma um banco de dados 
do cliente em movimento: "A platafor
ma é um receptivo, onde há o papel da 
comunicação entre os amigos, com ca
pacidade de mobilizar as pessoas, o que 
não se pode deixar de lado" analisa, ao 
apontar que vê como um fenômeno a 
explosão de vídeos, impulsionada pelo 
advento do YouTube. 

Com experiência consagrada na mí
dia off-line, Rose atua há quatro anos 
com plataformas digitais e acredita que 
agora tem uma visão mais madura do 
meio. "Consegui pegar o mundo das mí
dias tradicionais e trazer para este novo. 
Passamos pela introdução da TV por as
sinatura e pela ampla segmentação das 
revistas. O momento que vivemos ago
ra é o mais complexo." 

Como p o n t o a favor, ela diz que 
os cl ientes da A g ê n c i a C l i c k Isobar 
compreendem plenamente a platafor
ma e, já que o grupo é 100% focado nisso, 
há uma visão estratégica diante do cená
rio atual. "Tudo acontece porque o con
sumidor está usando tudo, tem suas pre
ferências; ele quer os conteúdos e quer 
compartilhar. Como se faz a mídia disso 
tudo, entregando as métricas? É tirando 
o melhor proveito delas" Ela vê a televi
são como forte aliada da internet, já que 
chama a atenção e as pessoas vão atrás 
via search. E as ferramentas são essen
ciais neste ambiente, com a tecnologia 
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oferecendo estudos de segmentação de 
maneira muito eficiente nos portais. "A 
margem vai sendo minimizada" arremata. 

Ferramentas 
A diferenciação de investimentos ad

vém de muita tecnologia, na avaliação do 
diretor geral da Z+ (pertencente ao gru
po Havas), André Zimmermann. "Como 
grupo, temos uma cultura muito forte de 
ferramentas e metodologia, de uso de um 
decision support system que nos ajuda 
nas tomadas de decisão com informa
ções mais técnicas sobre custos, pene
tração, audiência — e também com i n 
formações mais empíricas, como a qua
lidade do canal" explica, acrescentando 
que isso leva à distinção entre todos os 
canais (search, display e redes) para a se
leção de veículos. 

Os processos se baseiam nos dados 
de consumo de mídia, explica Zimmer
mann. O uso do ferramental, com utiliza
ção de programas próprios cruzando-se 
com outros (por exemplo, o TGI), leva à 
verificação dos custos de cada meio. Daí, 
verificam-se as oportunidades e torna-se 
possível analisar uma negociação espe
cial também baseada em históricos. "Is
so nos leva a uma recomendação de ut i 
lização dos meios. Já há uma subdivisão, 
com percentuais para busca, social, pa
ra soluções baseadas em performance e 
marketing direto. A distribuição já existe 
em função do próprio ferramental" apon
ta, lembrando ser necessário fazer a divi
são por mercados e distribuir no tempo, 
encontrando-se a frequência ideal para 
a maximização das ações. 

O profissional de mídia, define o exe
cutivo, tem o papel de planejador, para or
ganizar o quanto cada canal contribui pa
ra cada objetivo. "Considera-se o tráfego 
a baixo custo, tem de ver os inventários, 
fazer a avaliação para cada ferramenta, 
quais delas contribuem melhor. Depois, 
para a relação de veículos de display, é ne
cessário ter novos critérios — como afini
dade, avaliação de qualidade de canais e 
formatos, além de olhar para alguma va
riável de custo, que pode ser CPM ou al
gum resultado histórico (ROI). Há pesos 
e afinidade e temos de maximizar a es
colha pela qualidade do canal" explica. 

Quando o que importa é o retorno e a 
venda, na relação entre cliente e agência 
prevalece a discussão mais técnica. Já nos 
trabalhos de marca, os critérios mudam. 
"Quando se busca notoriedade, vamos 
escolher canais que tenham mais cober
tura — os pesos e critérios são diferentes. 
Tudo se encaixa nessa forma de seleção 
e o que muda são os critérios" diz Zim
mermann. Por critérios, entenda-se que 
o orçamento da campanha é um deles e 
que, algumas vezes, é reduzido. No Ha
vas, 140 profissionais atuam na área di 
gital. A receita é crescente; no entanto, 
vem acompanhada por um aumento de 
investimentos em pesquisas e fontes de 
informações. 

Questão de brief ing 
"O cliente hoje tem de abrir o budget" 

diz Marcelo Tripoli, CEO da iThink, lem
brando que os planos de mídia no digital 
podem variar muito, a depender de cada 
briefing. Mas ele chama a atenção para o 
fato de que tudo o que se abre diz respei
to mais à veiculação, e o mercado m i n i 
miza o tamanho da verba de produção. 

A veiculação se divide entre mídia 

paga, mídia própria (os websites, as 
fanpages, pefil no Twitter e demais re
des sociais, por exemplo), mídia orgâ
nica e mídia compartilhada. Tais pila
res demandam esforços de produção 
e criação, com os custos de veiculação 
correspondendo a 60% das verbas. "A 
produção na internet é uma variável 
e é mais cara proporcionalmente" diz 
Tripoli . Além do ferramental tecnoló
gico e do pessoal altamente especiali
zado, a produção digital exige investi
mentos em segurança que mudaram 
toda a equação. 

Tripoli cita como exemplo um case 
da iThink, a plataforma Mimo, criada 

para a Johnson & Johnson, cujo custo foi 
elevado, utilizando toda a tecnologia dis
ponível, mas feita para durar. Na agência, 
são 12 (dentre 80) os profissionais foca
dos em conteúdo. Ou seja, produzir mí
dia digital demanda uma estrutura cara, 
não computada nos planos para os anun
ciantes. E fazer com que o cliente enten
da isso é um trabalho, na sua acepção, 
"de formiguinha" 

Tripoli garante não haver um mode
lo único de escolha de mídias. No caso 
da iThink não se faz compra por prate
leira: "Negociamos com os veículos em 
pacotes customizados, projeto especiais" 
garante, ao contar que veículos que t i 

nham uma resistência grande foram mu
dando de postura, criando áreas volta
das às soluções de mídia. Um exemplo 
de veículo que, de acordo com o CEO da 
iThink, trabalha muito bem a oferta de 
ad services para os clientes de mídia é a 
plataforma Capricho (da editora Abril) , 
para a qual a agência desenvolveu o ca
se Sempre Livre, projeto 100% customi
zado. Al i , o conceito de negociação de 
mídia envolveu também produção de 
conteúdo. "Isso exige bem mais dos ve
ículos e eles estão se reestruturando pa
ra fazer algo que não tinham antes" São 
novos tempos na relação cliente-anun-
ciante-agência. 
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