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“O rei está morto. Vida longa ao rei.” 
Criada na França no século 15, es-

ta expressão definia o fim do reinado de 
um monarca e, mais importante, a suces-
são de seu herd eiro natural. Junto com a 
coroa, ele herdava todas as benesses do 
cargo. Numa transposição para o mun-
do da comunicação do século 21, a cita-
ção resume o momento pelo qual passam 
agências digitais do mercado brasileiro. 

Elas começam a liderar, por aqui, pro-
cessos de criação de soluções integradas 
de comunicação para grandes anuncian-
tes. “Não existe mais digital. A internet é 
ubíqua. Não falaremos mais dela — da 
mesma forma como não falamos de ele-
tricidade. Quem é que cria alguma coisa 
pensando se tem energia ou não em algum 
lugar?”, provoca Roberto Martini, CEO da 
Holding Flag. “O consumidor é um só, vi-
vemos num mundo pós-digital e essa pla-
taforma já está estabelecida”, constata Gui-
lherme Gomide, CEO da agência Casa.

Para Abel Reis, presidente da Agência-
Click Isobar, as digitais seguirão existin-
do — mas num mercado completamente 
diferente. “Em certa medida, a evolução 
continuada dos meios técnicos e digitais 
sempre exigirá respostas atualizadas e re-
novadas dos anunciantes e das agências 
que mantêm o mandato de advertising 
desses anunciantes”, defende. “O que se 
pode perguntar é se quem deterá isso se-
rão as agências clássicas. Não. Nos próxi-
mos anos, você vai encontrar muitos bons 
exemplos de agências que, oriundas dessa 
onda de transformação digital, passaram 
a se tornar parceiros estratégicos dos ne-
gócios de seus clientes tendo papel im-
portante na definição das estratégias de 
mídia, de produto, comunicação e mar-
ca.” Em linha com Reis, Raul Orfão, CEO 
da Tribo Interactive, acredita que a agên-
cia digital “não vai sumir, vai se transfor-
mar em outra — que diminuirá o espaço 
das off-line, mas as coisas podem mudar 
a partir do momento em que as agências 
off-line derem ao online a mesma dedica-
ção que têm com o off”. “No fundo, acre-
dito que os dois rótulos têm prazo de va-
lidade”, complementa Orfão. De acordo 
com ele, na Tribo 50% do faturado com 
compra de mídia já é off-line, para clien-
tes como PayPal e Herbalife.

Os desdobramentos desta realidade, 
que começa a florescer no País, implicam 
mudanças de status interessantes no mer-
cado. Exemplos disso não faltam. É cada 
vez mais comum que agências de diferen-
tes disciplinas sentem à mesa com clien-
tes e agências “tradicionais” para discutir 
os rumos de uma marca. De acordo com 
Marcelo Tripoli, CEO da iThink Sapient-
Nitro, é o que acontece entre sua agência 
e a JWT, detentora da verba off-line da 
marca Philadelphia, da Mondelez. “São 

agências

Elas querem se livrar 
do rótulo “digital”
Cresce o volume de mídia off-line comprado pelas especialistas em estratégias online
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projetos 360, de redes sociais a branded 
content na TV e as ideias surgem de um 
processo de criação coletivo. Não dá pa-
ra dizer que uma agência tenha liderado 
a outra. O que podemos dizer é que não 
foi um processo criado off-line e depois 
cascateado para digital. Foi algo simultâ-
neo”, conta. Segundo Tripoli, 20% do fa-
turamento com mídia da iThink Sapient-
Nitro provém de compra de espaço em 
veículos off-line.

Atendimento integrado
Outro sintoma desse novo momento é 

a escolha de agências digitais como res-
ponsáveis por toda a verba de uma mar-
ca. Apenas na agência Casa, três contas 
chegaram recentemente sem a divisão en-
tre digital e off-line: Kuat (pertencente à 
Coca-Cola), o portal Zap e as gelatinas e 
fermentos Royal, da Mondelez. “Foi algo 
que aconteceu passivamente, por inicia-
tiva do próprio cliente”, comenta Gomide. 

Como consequência, cresce o volume 
de mídia off-line comprado pelas agências 
digitais. Na Casa, 10% do faturamento com 
compra de mídia vem de veiculações não 
digitais. Considerando que a compra de 
mídia representa 29% da receita anual da 
agência, o ganho com off-line já é relevan-
te. “Não queremos concorrer com a JWT 
ou com a DM9, mas para alguns clientes 

faz mais sentido ter uma agência de DNA 
digital. Com isso, vemos surgir uma área 
cinza que coloca e acirra o cabo de guer-
ra pela verba, mas é preciso considerar 
que o modelo de remuneração brasileiro 
é uma barreira para a penetração de in-
vestimentos digitais”, diz Gomide.

“Nosso acordo com quase 100% dos 
clientes é que compramos a mídia que 
planejamos. É assim por exemplo, com 
a Kero Coco, da Pepsico, que tem pouca 
TV; e a Motorola, para quem fizemos o úl-
timo filme regional para América Latina 
e todas as peças da campanha: de ban-
ner a anúncio impresso”, afirma Roberto 
Grosman, sócio e head de engajamento 
e canais da Fbiz. Embora não revele da-
dos percentuais ou absolutos, Grosman 
diz que neste ano a compra de espaço 
publicitário em TV alcançará, pela pri-
meira vez, um patamar relevante nos in-
vestimentos administrados pela agência. 

Por outro lado, as especializadas per-
dem oportunidades de ampliar para o off-
-line o bom relacionamento que cultivam, 
sobretudo com marcas nascidas digitais. 
É o caso, por exemplo, da Netshoes, que 
tem a Fbiz como sua principal agência, 
mas em uma revisão recente optou por 
manter também uma parceira off-line, 
transferindo esta fatia da verba da Woody-
com Rossetto para a DM9Sul.

Entretanto, a expectativa no mercado 
digital é a de que o percentual de com-
pra de mídia off-line pelas especializadas 
continue crescendo. “O percentual deve 
se manter nas atuais proporções, porque 
o digital continuará crescendo”, opina Go-
mide. Ele reforça o impacto que mídia de 
performance tem — e quão primordial 
é para players de varejo, como Magazi-
ne Luiza e Buscapé, clientes da Casa. “O 
off-line vai representar mais que 20% do 
share dos nossos trabalhos nos próximos 
cinco anos, mas também não vai triplicar, 
por exemplo. Até pela natureza das nos-
sas ideias. Na verdade, acho que isso ten-
de a ser cada vez mais parecido e equili-
brado dentro das agências, porque as off 
tendem a comprar cada vez mais online 
e as online, cada vez mais off-line”, acre-
dita Tripoli. 

Todos concordam, no entanto, que a 
compra de mídia off-line é mera conse-
quência de um novo momento da indús-
tria — e não um fim perseguido pelas di-
gitais. “Colocamos as plataformas e a lin-
guagem do digital a serviço da inovação 
em comunicação e negócios para nossos 
clientes. O mix de meios é consequência”, 
salienta Reis.

Mire os resultados
A exemplo de outros líderes do merca-

do, Abel Reis, da AgênciaClick, é defen-
sor de um modelo em que a agência se 
torne parceira inclusive na oferta de so-
luções de negócio. Um exemplo recente 
resume isso: o case #Skyrec, que trans-
formou o perfil da operadora de TV pa-
ga Sky no Twitter em uma ferramenta de 
gravação de programas. 

Outros dois projetos da agência cami-
nham neste sentido — e envolvem ações 
on e off-line. Na próxima semana, a agên-
cia lançará a campanha “Se vira na em-
balagem” para Hot Pocket Sadia, um con-
curso cultural para escolher fotos “reais” 
— e não aquelas produzidas para a publi-
cidade — feitas por consumidores para es-
tampar as embalagens de um x-bacon. A 
agência afirma que as imagens não serão 
retocadas e 15 mil toneladas de embala-
gens serão colocadas em pontos de ven-
da com fotos geradas por consumidores. 
A outra ação, que mostra como agências 
nascidas digitais têm liderado processos 
integrados, é a campanha para uma va-
riante da Sustagen, o Nutriferro (marca 
da Mead Johnson, empresa pertencente 
ao laboratório Bristol Myers Squibb). “Is-
so tudo só é possível por uma visão ag-
nóstica da mídia”, constata Reis, usando 
o termo eleito pelo mercado para descre-
ver um olhar não dependente da compra 
de mídia — e de seu consequente impac-
to financeiro. 

A Holding Flag, liderada por Marti-
ni, também se organiza para enfrentar o 
cenário que vislumbra. Promoveu refor-
mulação de cargos em suas agências e 
adquiriu novas empresas. Ao todo, hoje 
são nove sob o guarda-chuva da holding, 
agrupadas em quatro pilares: consulto-
ria, comunicação e publicidade, produ-
ção digital e gestão compartilhada (mate-
rializada na incubadora Skull). “Podemos 
começar com uma consultoria, que de-
mandará a transformação disso em pro-
dutos, que depois vão precisar ser comu-
nicados ou podem ser geridos de forma 
compartilhada”, explica Martini, propon-
do bases novas — e mais atuais — para a 
indústria de comunicação sobreviver em 
seu gigantismo.

Derrubando barreiras: filme da Motorola criado pela Fbiz e ação da AgênciaClick para Sky
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O público cantar tema de comercial não 
é novidade. Não faltam campanhas 

para mostrar isso, caso das feitas para o 
Guaraná Antarctica, sucesso com pizza 
e pipoca, e para o Big Mac, com seu fa-
moso “dois hambúrgueres, alface, queijo, 
molho especial, cebola, picles num pão 
com gergelim”. Desta vez, porém, a em-
patia por certas músicas sinaliza um novo 
momento. São letras que não fazem refe-
rências diretas a marcas e agradam tanto 
que os consumidores pedem formas de 
fazer download ou outro recurso que os 
ajudem a tocar o tema em casa. 

Outro ponto em comum é que as can-
ções são interpretadas por nomes conhe-
cidos da cena artística, como nas campa-
nhas para Fiat, Natura e Pão de Açúcar 
que conquistaram sucesso nas vozes de 
Falcão (O Rappa), Marcelo Jeneci e Luê 
e Clarice Falcão (Porta dos Fundos), res-
pectivamente. Além disso, elas ganham 
na web versões completas. São compo-
sições que duram mais que os 30 segun-
dos da TV. Com isso, saem da definição 
de jingle (“mensagem publicitária musi-
cada que consiste em estribilho simples 
e de curta duração, próprio para ser lem-
brado e cantarolado com facilidade”, de 
acordo com o dicionário Houaiss) e são 
percebidas como “música de verdade”.

Para o público, as canções poderiam 
estar inseridas em outras situações. É o 
que se espera com “Vem pra rua”, cam-
panha da Fiat criada pela Agência Fiat 
(AgênciaClick Isobar e Leo Burnett Tailor 
Made) para a plataforma de mesmo no-
me que quer estimular as pessoas a torcer 
pelo Brasil. Nas redes sociais, consumido-
res aderiram à proposta e defendem que 
a canção que embala a estratégia seja um 
hino para a Copa das Confederações e do 
Mundo. A música, que também se chama 
Vem Pra Rua, foi para as rádios no dia 8 
de maio, chegou à TV, ao Facebook e You-
Tube, onde registra mais de três milhões 
de views, e está no hotsite www.fiat.com.
br/vemprarua para download. 

Malu Antônio, gerente de publicidade e 
marketing da Fiat, diz que o tema foi pen-
sado não como jingle. “Queríamos uma 

música de verdade. Ela é parte importan-
te da campanha. Ajudou a conquistar as 
pessoas em pouco tempo”, conta. “Pensá-
vamos em algo que estivesse ligado a co-
memorações e em tudo que vai acontecer 
no Brasil. A grande festa é na rua. Pode-
mos ver pelo Carnaval. E quem mais en-
tende de rua no Brasil é a Fiat”, completa. 

Quem assina o tema é a S de Samba, 
que criou diversas alternativas até gerar 
a versão final. Para a interpretação houve 
mais de um nome pensado. Sugerido pe-
la S de Samba, Falcão foi o eleito.

Para facilitar ainda mais o acesso do 
público ao hit, a AgênciaClick apostou 
em parcerias com o Shazam (aplicati-

vo que identifica hits que estão tocan-
do no ambiente por meio do celular) e 
o  Soundhound, site que permite subir 
e compartilhar arquivos musicais, en-
tre caseiros e profissionais. Vem Pra Rua 
tem divulgação também nos sites Groo-
veshark e Last.fm. 

Fãs conquistados
No caso da campanha “Relações”, da 

Natura, houve uma identificação imedia-
ta entre os fãs dos intérpretes e da marca. 
Lançado em abril, o comercial tem a mú-
sica “Toda relação é um presente” canta-
da por Marcelo Jeneci e Luê. Além de ser 
apreciada nos canais da empresa, ela foi 

compartilhada nas páginas do Facebook 
dos artistas. Um mês depois de o filme ter 
ido ao ar, a fabricante de cosméticos in-
formou, no Facebook, que foram tantos 
os pedidos que a empresa decidiu dispo-
nibilizar a música para ser baixada gratui-
tamente pela plataforma Natura Musical.

Não é a primeira vez que uma trilha cha-
ma atenção em campanhas da marca. Ou-
tra que cativou o consumidor é a dedicada 
à linha Natura Plant. No site Letras.mus.
br, Ô, Cabelo. Cabelo Meu é uma das mais 
acessadas dentro da área “Tema de comer-
ciais”. Por sinal, o som foi incorporado, em 
nova versão, ao mais recente filme da em-
presa, “Natura Plant. Você muda, a gen-
te cuida”, divulgado na semana passada. 

O que torna “Toda relação é um presen-
te” diferente? “Música faz parte da nossa 
linguagem. Mas esta, por conta dos aces-
sos e pelos pedidos, virou um elemento 
muito importante. Basta olhar para os 
comentários no YouTube”, afirma Vera 
Sousa, gerente de propaganda da Natura. 
Uma mulher escreveu: “quando dá a pro-
paganda, corro para a sala para cantar”.

Até a semana passada, a empresa con-
tabilizava mais de 1,7 milhão de views do 
filme no YouTube. O comercial superava a 
marca de seis mil compartilhamentos. Os 
downloads? Bateram a marca de 1,5 mil.

A campanha envolveu a participação 
das agências Peralta e Taterka, que aten-
dem o cliente. A primeira propôs o desen-
volvimento de um conceito com base em 
um estudo sobre os novos perfis das famí-
lias brasileiras. A Taterka criou a música e 
o filme, que aborda os laços de afetos que 
existem hoje. A escolha dos intérpretes 
recaiu sobre dois artistas que integram a 
plataforma Natura Musical. “Foi uma fe-
licidade. Casamos o conteúdo com dois 
fortes talentos e mais uma mensagem 
muito atual”, explica Vera.

Cifras na web
Em destaque atualmente em razão do 

seu trabalho com o grupo Porta dos Fun-
dos, a atriz e cantora Clarice Falcão estre-
la a campanha institucional deste ano do 
Pão de Açúcar, criada pela house PA Pu-
blicidade. O filme, um manifesto pela fe-
licidade, ficou marcado pela música que 
pergunta “O que você faz para ser feliz?”. 
E repercutiu logo pela web: em 15 dias, 
apenas pelo Facebook foram mais de dois 
mil compartilhamentos. 

Marcelo Crista, diretor de criação da 
PA, ressalta que a canção, de autoria de 
Daniel Galli, da Panela Produtora, foi fun-
damental para a ação. Havia uma modifi-
cação leve na assinatura da empresa. “Pe-
dimos a ele uma letra leve e um primeiro 
verso que marcasse bem a mudança de ‘O 
que faz você feliz ?’ para o novo conceito”.  

Recorrer a um artista já é uma prática 
do Pão de Açúcar. Quando “O que faz vo-
cê feliz?” foi lançado, em 2007, a rede con-
tratou Arnaldo Antunes e depois Seu Jorge 
(em 2008) e Gilberto Gil (2009). Mas esta é 
a primeira vez em que o intérprete apare-
ce no comercial. Com a popularização da 
música, surgiram os inevitáveis pedidos 
para downloads. A ferramenta não está 
disponível, mas Daniel Galli prepara um 
vídeo para ensinar os acordes da canção. 
Detalhe: outros sites tinham feito algo se-
melhante, mas como as orientações não 
estavam corretas, o autor do hit resolveu 
entrar em ação. Para todo mundo ficar feliz.

Campanhas

Comercial no playlist
Filmes com canções que não citam marcas nas letras caem no gosto do consumidor  
e levam anunciantes a oferecer downloads e conteúdos para compartilhamento

Por Lena CasteLLón  lcastellon@grupomm.com.br

O tema do Pão de Açúcar foi criado pela Panela. Na Natura, a canção ficou a cargo da Taterka

Falcão interpreta 
a canção Vem Pra 
Rua, da campanha 
homônima da Fiat, 
disponível em  
hotsite para baixar

Para conhecer ou ouvir as músicas mais 
uma vez, clique aqui: http://migre.me/eU3RZ+Fo
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1563, p. 18-20, 10 jun. 2013.




