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RESUMO 

O consumo e a forma como este é praticado tem mudado drasticamente com o passar dos anos. 

Com o aumento significativo dos canais de comunicação, a forma de levar a mensagem ao 

consumidor mudou, não enxergar isto ou mesmo não estar pronto para tal mudança pode 

interferir na mensagem que o consumidor recebe. Hoje o consumidor pode fazer as suas 

compras, ou mesmo interagir com outros consumidores com um simples click do mouse e por 

consequência uma maior diversidade de pontos de contado, na comunicação das marcas com 

seus respectivos targets.  Omnichannel, termo mais utilizado na área de Marketing/Varejo e 

que, pela diversidade e complexidade de canais de comunicação disponíveis hoje, pode-se 

adotá-lo na comunicação com o consumidor e as diversas possibilidades de anunciantes 

entregarem a mensagem de sua marca ao target objetivado. Na definição básica, Omnichannel 

seria combinar o comércio tradicional e online através da integração de processos comuns de 

forma harmoniosa. As mudanças na forma como acontece todo o consumer journey é típica do 

século XXI e, diferente do que era no início dos anos 2000, que foi diferente de 1990, 1980, 

1940, entre outros. As empresas e agências de propaganda estão preparadas para este 

consumidor? Será que anunciantes e agências estão preparadas para esta mudança de estratégia?  

Esta é a questão chave deste projeto. Este projeto tem como objetivo entender esta relação das 

agências e este consumidor Omnichannel.  As agências são, a priori, as responsáveis pela 

estratégia na seleção dos pontos de contato entre consumidores e marca. Para atingir os 

objetivos propostos deste trabalho, foram realizadas entrevista com os 10 principais 

executivos de agências de propaganda no mercado de São Paulo (principal mercado em 

concentração de agências e anunciantes). Estes executivos são os responsáveis pelas diretrizes 

e caminhos a serem seguidos por suas empresas. Compreender a relação do consumidor 

Omnichannel e a propaganda é a visão destes profissionais. Ao final da pesquisa, pode-se 

afirmar que o conceito de Omnichannel é entendido e aplicado no dia a dia do mercado de 

comunicação. Muito disso deve-se ao crescimento dos meios digitais, que força o surgimento 

de novos profissionais com conhecimento mais aprofundado deste meio e também provoca as 

agências, mesmo que com certa letargia, a sair da zona de conforto. Entende-se aqui o foco em 

TV e outros meios, e busca-se entender os novos formatos da mensagem e sua interação (não 

mais passiva, mas agora ativa) do consumidor com aquilo que lhe é enviado através da 

mensagem da peça publicitária. De uma forma geral, todos concordam que isso criou uma 

grande mudança entre o comportamento do mercado publicitário hoje em relação ao início dos 

anos 2000, por exemplo. Durante as entrevistas surgiram alguns pontos que a princípio não 



 

estavam no foco deste estudo, mas que contribuíram para um maior aprofundamento e 

entendimento do mercado atual de publicidade. Os novos entrantes, consultorias de marketing 

(como a Accenture), novos formatos de remuneração e a necessidade de profissionais 

efetivamente mais dinâmicos foram pontos que surgiram durante as entrevistas e que 

contribuíram para um melhor entendimento do cenário atual do mercado publicitário. A 

principal mudança, e a mais difícil e necessária no ponto de vista dos entrevistados, é a forma 

de remuneração e o posicionamento das agências perante os clientes. Contribuições/praticas 

gerenciais: (1) Os novos entrantes (consultorias) só se tornaram fortes (e uma opção válida) 

pelo comportamento das agências, aprender com estas empresas o que é necessário para voltar 

a ser relevante aos negócios dos clientes. (2) Com isso, ao afirmar que a vantagem em relação 

a eles é um conhecimento mais aprofundado sobre os consumidores e a respeito da importância 

da criatividade para a construção de um planejamento de futuro seja efetivo e percebido pelo 

mercado anunciante  

Palavras-Chave: omminchannel, agências, propaganda, marketing, consumidor. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

Consumption and the way it is practiced have changed drastically over the years. With the 

significant increase in communication channels, the way of carrying the message to the 

consumer has changed, not seeing it or not being ready for such a change can interfere with the 

message that the consumer receives. Today he can make his purchases, or even interact with 

other consumers and consequently a greater diversity of counted points, in the communication 

of the marks with their respective targets. Omnichannel, the most used term in the area of 

Marketing / Retail and because of the diversity and complexity of communication channels 

available today, it can be adopted the communication with the consumer and the different 

possibilities of advertisers delivering the message of their brand to the target. In the basic 

definition Omnichannel would be - combine traditional and online commerce by integrating 

common processes in a harmonious way. The changes in the way the entire consumer journey 

is typical of the 21st century and different from what it was in the early 2000s was different 

from 1990, 1980, and 1940, etc. Are companies and advertising agencies prepared for this 

consumer? Will advertisers and agencies be prepared for this change in strategy? This is the 

key issue of this project. This project aims to understand this relationship of the agencies and 

this consumer Omnichannel. Agencies are a priori responsible for the strategy in selecting the 

points of contact between consumers and brand. Qualitative interview with the top 10 

executives of advertising agencies in the São Paulo market (main market in agency 

concentration and advertisers). These executives are responsible for the guidelines and paths to 

be followed by their companies. Understanding the Omnichannel consumer relationship and 

advertising is the vision of these professionals. At the end of the research, one can affirm that 

the concept of Omnichannel is understood and applied in the day-to-day communication 

market. Much of this should be due to the growth of digital media, forcing the emergence of 

new professionals with more in-depth knowledge of this medium and also provoking agencies, 

even if with a certain lethargy, to leave the comfort zone, here we mean focusing on TV and 

other media, and seek to understand the new formats of the message and its interaction, no 

longer passive, but now active, of the consumer with what is sent to him through the message 

of the advertising piece. In general, everyone agrees that this has created a major shift between 

the behavior of the advertising market today versus the early 2000s, for example. During the 

interviews, a few points emerged that were not initially at the heart of this study but contributed 

to a deeper understanding and understanding of the current market advertising. New entrants, 

marketing consultants such as Accenture, new pay formats, and the need for more dynamic 



 

professionals were points that emerged during the interviews and contributed to a better 

understanding of the current advertising landscape. The main change, and the most difficult and 

necessary from the point of view of the interviewees, is the form of remuneration and the 

positioning of the agencies before the clients. Contributions / managerial practices: (1) The new 

entrants (consultants) have only become strong (and a valid option) for the agencies 'behavior, 

to learn from these companies what it takes to be relevant to clients' business again. (2) By 

stating that the advantage in relation to them is a deeper knowledge of consumers and the 

importance of creativity for the construction of future planning to be effective and perceived by 

the advertising market. 

Keywords: omminchannel, agencies, advertising, marketing, consumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Evolução do Modelo de Negócio...........................................................................página 02 

Figura 02 – Um consumidor multicanal.....................................................................................página 05 

Figura 03 – Tag Cloud relação de palavras que orbitam ao redor do Omnichannel..................página 11 

Figura 04 – Mudança de comportamento...................................................................................página 11 

Figura 05 – Correlação Promoção X Preço X Praça X Produto ...............................................página 13 

Figura 06 – Pontos Chave..........................................................................................................página 14 

Figura 07 - Cronograma entrevistas............................................................................................página 25 

Figura 08 - Desenvolvimento de análise de conteúdo.................................................................página 28 

Figura 09 – Tag Cloud relação de palavras que orbitam ao redor do conceito Transmidia .......página 43 

Figura 10 – Exemplo Conceito Modelo Funil de conversão......................................................página 53 

 

 



 

 LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 - Modo de pesquisa e consequente compra .............................................................página 03 

Gráfico 02 – Distribuição dos investimentos disciplinas...........................................................página 18 

Gráfico 03 – Distribuição dos investimentos disciplinas (2004-2007) .....................................página 19 

Gráfico 04 – Distribuição dos investimentos por meio..............................................................página 35 

Gráfico 05 – Consumo dos Meios População Brasileira, com projeção até 2020.....................página 36 

Gráfico 06 – Consumo simultâneo dos meios de comunicação.................................................página 35 

Gráfico 07 – Os maiores grupos de comunicação e marketing do mundo.................................página 48 

 

  



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

ANJ – Associação Nacional de Jornais 

BI - Business Intelligence 

BV – Bonificação de Volume 

CENP - Conselho Executivo de Normas Padrão 

IAB - Interactive Advertising Bureau 

GA – Google Analytics 

MRC - Media Rating Council 

P&L - Perdas e Lucros 

ROL - Resultado Operacional Liquido  

ROB - Resultado Operacional Bruto 

  



 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................página 01 

1.1 Problematização......................................................................................................página 01 

2. JUSTIFICATIVA....................................................................................................página 04 

3. PREMISSAS DO ESTUDO....................................................................................página 07 

4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO, REFERENCIAL TEÓRICO.............................página 08 

4.1. O consumidor Omnichannel...................................................................................página 10 

4.2. O Marketing - Desafios da estratégia Omnichannel...............................................página 12 

4.3. O mundo contemporâneo e a publicidade..............................................................página 15 

4.4 Revisão da literatura................................................................................................página 20 

5. METODOLOGIA...................................................................................................página 22 

5.1. Abordagem ............................................................................................................página 22 

5.2. Seleção dos entrevistados........................................................................................página23 

5.3 Técnicas de coleta de dados....................................................................................página 23 

5.4. O Roteiro/A Pesquisa.............................................................................................página 24 

5.5. Cronograma e duração das entrevistas: .................................................................página 25 

5.6. Técnicas de análise dos dados................................................................................página 26 

6. ANÁLISES DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES............................................página 29 

6.1. Análise e interpretação dos dados. ........................................................................página 29 

6.2. Resultados e interpretações: ..................................................................................página 29 

6.3. Análises dos resultados - O mercado publicitário..................................................página 30 

6.4. Análises dos resultados - Mudanças na mensagem e no Consumidor...................página 38 

6.5. Análises dos resultados - A propaganda como negócio.....................................…página 44 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................página 55 

7.1. Conclusões .............................................................................................................página 55 

7.2. Limitações..............................................................................................................página 58 

7.3. Recomendações e aplicações decorrentes deste estudo .........................................página 58 

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................página 60 

9.APÊNDICE A (Roteiro Entrevista) .........................................................................página 63 

10. APÊNDICE B (Transcrição Entrevistas) ..............................................................página 65



1 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O objetivo desta tese é realizar uma reflexão entre o trabalho das agências de 

propaganda no Brasil e o consumidor no Século XXI ou, em uma melhor definição, o 

consumidor Omnichannel com base nas mudanças culturais e sociais pelas quais ambos 

passaram nos últimos anos. O anúncio (propaganda) é uma plataforma que vai articular vínculos 

classificatórios entre os produtos e os consumidores. Tais vínculos precisam ser sempre 

renovados e reinventados para que o ritual do consumo se perpetue indiscriminadamente 

(ROCHA, 1985). 

1.1. Problematização 

Problema é uma questão que envolve intrinsecamente uma dificuldade teórica ou 

prática, para a qual se deve encontrar uma solução” (CERVO & BERVIAN, 2002, p. 84)  

Com a massificação do digital surgiram várias mudanças nos mais diversos setores, 

mas, quando o assunto é o consumo, torna-se possível afirmar que nos últimos 20 anos o 

processo de compra foi drasticamente alterado. Exemplo dessa evolução é o aparecimento e 

desenvolvimento do e-commerce e de mobile-commerce. 90% das pesquisas Google são via 

mobile, assim como as consultas a Netshoes além de comprar via celular (iFood e outros apps). 

 Para a rápida evolução deste processo de compra, muito tem contribuído os novos 

devices (smartphone, tablet, smartv, smartwatch etc), que nos permitem a conectividade em 

qualquer lugar (THOMAS; 2010), basta que exista cobertura de rede suficiente. 

Geralmente este tipo de ligação permanente é associado à expressão anytime and 

anywhere. A ligação ao mundo digital pode ser realizada por uma ampla gama de devices: 

smartphone, tablet, smartv, smartwatch etc.  Atualmente, de uma forma generalizada, todos 

têm pelo menos um destes aparelhos comunicacionais (RADUCZINER; 2015).  

O avanço da tecnologia e tudo o que está atrelado a ela, bem como as condições de 

acessibilidade, cobertura de rede e velocidade da conexão são alguns fatores que podem 

condicionar o acesso ao mundo digital. Porém, tem sido o evoluir destas condicionantes a ditar 

o ritmo da atual transformação. Não existe a necessidade de ir a uma Lanhouse (que na metade 
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dos anos 2000 era o principal ponto de inclusão digital do país) se por R$ 0,33 por dia é possível 

acessar o digital com mais privacidade e em qualquer lugar.  

Figura 01 -  Adaptação - Evolução do Modelo de Negócio 

 

Fonte: http://customerthink.com/omnichannel_marketing/ 

 

 Como resultado desta mudança, temos um número cada vez mais elevado de canais 

através dos quais é possível realizar o processo de compra. O desenvolvimento da internet 

potencializou todo este progresso em que o comportamento deixou de ser relacionado apenas 

ao universo físico. 

 À utilização individualizada dos vários canais para efetuar o processo de compra é dado 

o nome de Multichannel, enquanto que quando o processo passa a ser desenvolvido através de 

todos os canais em simultâneo, isto é, partilhando da mesma informação, passa designar-se de 

Omnichannel (VERHOEF, PETER C., et al, 2015).  

 Atualmente, a experiência de compra tem tido cada vez mais relevância na vida do 

consumidor, a sua satisfação com o serviço é que leva ou não à fidelização do mesmo. Cabe ao 

cliente avaliar a sua experiência face ao desempenho da aplicação ou website, quando o que 

está em causa são as compras online.  

 Com esta realidade, a principal questão a ser explorada é: Os profissionais de 

comunicação estão prontos para esta mudança? Será que as empresas e agências estão 

preparadas para realizar esta mudança de estratégia? Será o Omnichannel uma prioridade para 

o mercado de comunicação, ou o entendimento deste consumidor será tratado como um 

“modismo do marketing”? 

 

 

 

 

tradicional e-commerce multichannel omnichannel

o consumidor compra em lojas 

fisicas e comercios tradicionais

o consumidor compra online, 

sites de compras, e-commerce, 

lojas virtuais

o consumidor compra via 

multiplos canais disponiveis

o consumidor se engaja em 

qualquer lugar, integrado a toda 

experiencia de compra
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Gráfico 01- Adaptação - Modo de pesquisa e consequente compra (através dos diferentes canais) 

 

Fonte: https://www.ups.com/media/en/2014-UPS-Pulse-of-the-Online-Shopper.pdf (último dado divulgado) 

 

 Segundo Forbes (2014), a crescente preocupação das marcas e organizações cujo modelo 

de negócio está relacionado com a transação bens ou serviços, precisa acompanhar esta 

mudança de perto, para que consigam adaptar-se mais facilmente às novas necessidades e 

comportamentos dos consumidores, evitando que percam mercado e que possam, assim, 

assegurar vantagem competitiva face à concorrência. 

 É de extrema importância a definição estratégica das empresas quanto a seleção dos 

canais que pretendem integrar no seu modus operandi. Grande parte da estratégia das empresas 

atuais passa por integrar um vasto leque de canais de distribuição/comunicação, quer estes 

sejam físicos ou virtuais.  

 O negócio dependerá, e muito, dessa rede que deverá ser desenvolvida adequando as 

necessidades dos consumidores à tecnologia que está ao alcance do consumidor diariamente. 

Assim, qualquer que seja a estratégia, está só será eficiente e completa quando se aplicar o 

conceito de Omnichannel (VERHOEF, PETER C., et al, 2015).  

 Questões nos levam a um conceito de extrema importância nos dias de hoje, o 

Omnichannel – que significa de forma generalizada um “único canal” onde pode-se relacionar 

todos os canais que até agora funcionavam separadamente, poupando tempo e tornando o 

processo de compra cada vez mais simplificado e intuitivo. 
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2. Justificativa 

  

 Todos os dias nos depararmos com uma mudança de conceitos, muito em decorrência dos 

avanços dos hábitos de consumo (como o consumo das tecnologias, por exemplo). A definição 

de compra já não está apenas relacionada única e exclusivamente ao fato de o consumidor se 

dirigir à loja física, escolher o produto e pagar.  

 Nas últimas décadas o processo de compra foi modificando-se severamente, 

primeiramente através do Multichannel e mais recentemente com o aparecimento da estratégia 

Omnichannel (CHRISTENSEN & RAYNOR, 2003). As mudanças dão-se quando surgem 

novas necessidades. No caso específico do comércio, foram os consumidores que, através dos 

seus novos hábitos de compra, estimulados pela Internet e toda sua rede de sites e devices 

(smartphone, tablet, smartv, smartwatch etc) para acessa-la ajudaram a alavancar esta mudança, 

e devido à evolução natural do seu estilo de vida, “pressionaram” as empresas a adaptarem-se 

à nova realidade. 

 É preciso entender o impacto do consumidor Omnichannel sobre as marcas no âmbito das 

estratégias de marketing e propaganda, não apenas no varejo como também na construção da 

marca ao longo do tempo. 

 Os conceitos de planejamento e estratégia precisam evoluir. Afirmar que as campanhas 

terão uma continuidade horizontal, linear, pulsação, onda em um ambiente fechado é simples, 

mas não condis com o cenário atual de consumo dos meios. 

 A mídia está em nossas mãos, está no bolso, no metrô, no ônibus, no táxi. Segundo 

pesquisa realizada pela Rede Globo (meio e mensagem, novembro 2016), existe um prime time 

na hora do almoço no Globo Play. 

 Como apresentado na figura 02, hoje o consumidor tem um maior número de canais (ou 

pontos de contato, como os profissionais de agência os categorizam) a sua disposição para 

obterem qualquer tipo de informação. Estes canais são a porta de entrada para as mensagens de 

marcas e anunciantes em busca deste consumidor. 
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Figura 02 – Um consumidor multicanal 

 

Fonte: Autor 

 

 A jornada do consumidor não mudou, ela ficou mais ampla, como exemplificado na figura 

06. Este consumidor passa a usufruir do total controle sobre o que assiste e quando o faz. Hoje 

as marcas pouco interferem na decisão de compra, já que blogs, posts, digital influencers têm 

uma força tão grande, ou até maior, do que a comunicação entre a marca e o target.  Hoje este 

universo de consumidores conectados é abrangente, mais plural no século XXI. Pode-se 

considerar que o smartphone é o novo controle remoto, isto significa que o público alvo pode 

zapear o mundo ao seu redor.  

 O impacto desta mudança no negócio da propaganda: uma agência não poderá basear sua 

receita somente em comissão por compra de mídia, modelo tradicional de remuneração (20% 

de comissão de agência sobre as compras de mídia) e regulamentado em todo o território 

brasileiro. A agência precisa entender e deixar de ser uma linha de custos pouco valorizada para 

brigar e ser uma linha de receita no P&L (Perdas e Lucros), no ROL (Resultado Operacional 

Liquido) e ROB (Resultado Operacional Bruto) do cliente.  

 As transformações e demandantes do negócio da publicidade precisam tornar as agências 

cada vez mais ágeis a fim de  fortalecer ainda mais a atividade de mídia. Visando atender às 
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necessidades de um mercado em crescimento, global e gerador de negócios (HITT, et al. 1998). 

 Se antes a propaganda existia para resolver um problema do cliente, levar a mensagem da 

marca A ao consumidor Y, por exemplo, hoje ela deve existir para ajudar o cliente a resolver o 

problema das pessoas. E essa mudança faz toda a diferença. 
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3. PREMISSAS DO ESTUDO 

a) Tendo em vista a natureza do negócio da propaganda, ela é a um dos principais pontos de 

conexão entre a marca e o consumidor, efetivamente ela tem mudado diante de um mercado tão 

complexo e mutável. Muitas agências ainda focam boa parte dos investimentos dos clientes em 

TV Aberta, este meio, como a mídia de massa (que cobre um grande número de pessoas) é uma 

parte do processo de conquista do consumidor, mas este foco deve estar na real necessidade da 

marca ou na necessidade de certeza da entrega da mensagem ao maior número possível de 

pessoas, independentemente de estarem ou não no radar do marketing   

 

b)  Assim como aconteceu no mercado americano e europeu, certa letargia no diagnóstico 

dos problemas do cliente (e, por consequência, o não entendimento do consumidor 

Ommichannel) cria uma ruptura nesta relação e abre uma porta para empresas de consultoria 

entrarem no mercado focadas na estratégia da marca e em como criar esta ponte entre os 

diversos canais da mensagem e o target. Isto já é um fato no exterior que pode e deve ocorrer 

aqui (a Accenture Digital contratou profissionais de criação para estruturar sua operação 

brasileira em janeiro 2017). As agencias assistirão isto passivamente? 

 

c)  Quais departamentos lideram este processo? Como se trata de uma mudança no 

posicionamento e no pensamento da agência, o norte do processo deveria vir do planejamento 

estratégico (pensamento do comportamento do consumidor) e da mídia (adequação dos canais 

e pontos de contato). Isto tem “dono” ou o primeiro que levantar a mão leva? A impressão é 

que não existe um dono e sim ideias espalhadas e não conectadas.   
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4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO, REFERENCIAL TEÓRICO E 

CONTRIBUIÇÕES 

 

É característica do mercado publicitário o pensamento Omnichannel e entendimento do 

target, processo este que foi evoluído ao longo dos anos. Novas metodologias, novos meios e 

novas disciplinas foram incorporadas (ou pelo menos deveriam) ao produto intelectual entregue 

pelas agências. O consumidor mudou e a publicidade também precisa mudar. 

 Adotando o conceito oriundo do varejo, e totalmente adaptável à realidade do mercado 

de comunicação a utilização individualizada dos vários canais para efetuar o processo de 

compra (Multichannel), enquanto que quando o processo passa a ser desenvolvido através de 

todos os canais simultaneamente (aqui podemos referenciar aos meios e veículos de 

comunicação levando a mensagem da marca), isto é, partilhando da mesma informação, neste 

caso passa designar-se de Omnichannel (VERHOEF, PETER C., et al, 2015).   

 Os diversos devices (smartphone, tablet, smartv, smartwatch, etc), a disposição do 

consumidor, o número de pontos de contato foi ampliado exponencialmente. Não cabendo mais 

às agências o pensamento único e linear quando as formas de levar a mensagem da marca a seu 

consumidor de uma forma generalizada, todos têm pelo menos um destes aparelhos 

(RADUCZINER; 2015). Não adianta mais pensar em comprar o Cassino do Chacrinha, como 

analogia a um pensamento antiquado, em tempos de Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter e 

outras diversas redes sociais ou formar de levar a mensagem ao consumidor que lhe é dirigida. 

Ao desenvolver o conceito de campo de pesquisa, Bourdieu (1983) explica que quem 

fala é tão importante quanto o que é dito. Eis a importância de atentar-se para um estudo de 

conteúdo do discurso, mas também identificar e compreender a relevância do papel ocupado 

pelo enunciador.  

O surgimento do termo “indústrias criativas” está associado a movimentos ocorridos a 

partir dos anos 1990 em alguns países industrializados. Mudanças econômicas e sociais fizeram 

com que se deslocasse o foco das atividades industriais para as atividades intensivas em 

conhecimento, localizadas no setor de serviços.  

O conceito surgiu inicialmente na Austrália, no início década de 1990, mas foi na 

Inglaterra que ele ganhou maior impulso (BLYTHE, 2001). O caso inglês é comumente usado 

como referência devido ao seu pioneirismo e à associação do tema com uma agenda política e 

econômica. O governo inglês classifica os seguintes campos como setores criativos: 

publicidade, arquitetura, mercado de artes e antiguidades, artesanato, design, design de moda, 
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cinema, software, softwares interativos para lazer, música, artes performáticas, indústria 

editorial, rádio, TV, museus, galerias e as atividades relacionadas às tradições culturais (DCMS, 

2005). 

A validação desta relação entre a economia criativa e a indústria de comunicação no 

mercado brasileiro não será um ponto abordado por este estudo, mas poderá ser desenvolvido 

em futuras pesquisas.  

Por mais que estejam embasados em pesquisas, teorias de comunicação, análises de 

comportamento do consumidor, histórico de investimentos, analise da atuação da concorrência, 

entre outros, a decisão final de escolha de um meio ou veículo pode recair no âmbito do gosto 

pessoal, no que é modismo (o digital influencer ou youtuber em evidência, por exemplo) ou 

mesmo em interesses financeiros (leia-se BV – Bonificação de Volume1). O que pode 

atrapalhar, ou enviesar, todo o processo de comunicação Omnichannel.  

Para o mercado, pode-se contribuir para relacionar os fatores-chave de sucesso do 

negócio da propaganda ou critérios para a confecção de um plano de comunicação com um 

conceito claro para o mercado de varejo e para a academia e que, por mais que seja claro o 

conceito de Omnichanel (VERHOEF, PETER C., et al, 2015), (CHRISTENSEN & RAYNOR, 

2003) é preciso ir além do conceito e focar em sua aplicação. Quanto à academia, pode ser um 

avanço na aplicação de um critério com vasto material teórico agora aplicado e no entendimento 

de eventuais adequações ao mercado de comunicação. Visando atender às necessidades de um 

mercado em crescimento, global e gerador de negócios (HITT, et al. 1998). 

No entanto, como profissional da área desde 1998, identifico hiatos na condução de 

discussões entre a pratica das agências e o discurso. Em nenhum momento, ou em qualquer 

entrevista com os líderes das agências, é apontada a necessidade de mudança e sim que ela está 

ocorrendo em tempo real, sempre navegando com as últimas tendências de tecnologia e do 

mercado consumidor. Sempre transparecendo a imagem de um setor atualizado com o que há 

de mais moderno, quase como se fossem empresas do Vale do Silício2,  como alguns gostam 

                                                        
1 Bonificação de Volume. O mesmo que BV. Bônus na forma de desconto ou crédito concedido em favor da 

agência, por ato de liberalidade do veículo, em função dos investimentos publicitários por ela carreados ao longo 

de determinado período. Pode combinar critérios quantitativos (investimento e crescimento) e qualitativos 

(diversificação da carteira, pontualidade na entrega das autorizações e dos pagamentos, entre outros). Destinado a 

estimular o desenvolvimento da agência, em regra não pode ser transferido aos clientes. Em sua essência, 

corresponde ao mecanismo de incentivo comumente empregado por empresas industriais nas relações com os seus 

canais de distribuição. 
2O Vale do Silício (em inglês: Silicon Valley), na Califórnia, Estados Unidos, é um apelido da região da baía de 

São Francisco onde estão situadas várias empresas de alta tecnologia, destacando-se na produção de circuitos 

eletrônicos, na eletrônica e informática. O vale abrange várias cidades do estado da Califórnia, como Palo Alto, 

São Francisco e Santa Clara, estendendo-se até os subúrbios de São José. A palavra "silício" vem das empresas de 
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de se referir ao setor com parte da economia criativa e não mais como “meros prestadores de 

serviços de propaganda” tendo como justificativa e evolução do mercado de comunicação. 

 

4.1 O consumidor Omnichannel 

 

 O conceito de compra tem passado por drásticas mudanças nas últimas décadas, sobretudo 

quando se passou a ser possível tirar mais benefícios do uso do mundo digital e das conexões 

online que começavam a tornar relevante e abrangente a troca de experiências ente os 

consumidores, agora não mais restrito ao bairro, cidade, estado etc. O mundo ficou menor.  

 E-commerce é a designação para esse processo de compra, através de catálogos online 

por exemplo. Embora não fosse este um movimento recorrente para a maioria dos 

consumidores, dado que a compra de um computador não era um ato tão usual como nos dias 

de hoje, é possível afirmar que este seria o início de uma nova era. Mais tarde, com o 

aparecimento dos smartphones e dos tablets, surgiu a necessidade de especificar ainda mais o 

conceito. Assim surgiu o Mobile Commerce. 

 O consumidor Omnichannel usa todos os canais simultaneamente e as empresas, como 

demonstrado na figura 03, que utilizarem uma abordagem Omnichannel irão acompanhar os 

clientes em todos os canais, e não apenas um ou dois (VERHOEF, PETER C., et al, 2015).  

 Muito tem se falado sobre como criar uma experiência de compra multicanal, onde 

consumidores podem interagir com múltiplos canais durante o ciclo de compra ou de pós-venda. 

Palavras como Omnichannel e Frictionless passaram a fazer parte do vocabulário de quem 

mexe com o desenho de Customer Experiences em serviços ou no mundo de bens de consumo. 

 Porém, ainda se passa em grande parte despercebida a forma como a experiência com o 

mundo online está mudando e o que é esperado do contato com empresas no mundo físico. O 

digital mudou a forma de interagir com as marcas; mudaram também nossas expectativas sobre 

o que se classifica como um bom serviço ou uma experiência de compra satisfatória. 

 As mudanças na forma como se processa todo o Consumer Journey, “zapeando” de canal 

em canal é típica da geração atual. E o mais importante é que as empresas (adicionando as 

agências a este processo ampliando o escopo de Marketing/Trademarketing para comunicação 

das marcas) estão preparadas para esta mudança.  

 

                                                        
pesquisa e manufatura de circuitos integrados de silício, como a Fairchild Semiconductor e a Intel. Hoje a região 

é sede para várias empresas de alta tecnologia, muitas incluídas na Lista 500 da Fortune, além de empresas startup. 
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Figura 03 – Relação de palavras que orbitam ao redor do Omnichannel 

 

Fonte   Gerador de tag clouds/Google (acesso maio 2017) 

 

Figura 04-  adaptado - Mudança de comportamento 

 

Fonte -  http://customerthink.com/omnichannel_marketing/ 

 

Tecnologia e o comportamento do consumidor estão no 

maior momento de transição: 

• 50% dos clientes se envolvem com uma média 

de 2 pontos de contato para pesquisar ou 

comprar produtos e 36% se envolvem com 

uma média de 3. 

• São rápidos em adotar novos devices 

(smartphone, tablet, smartv, smartwatch etc) e 

pontos de contato digitais, como Pinterest 

• A tecnologia transformou os clientes de ontem 

em targets móveis de hoje 
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4.2. O Marketing - Desafios da estratégia Omnichannel: 

 

 Com o surgimento do e-commerce existe alguma dificuldade (seja por não entendimento 

como atuar online, entender o consumidor conectado, como entregar uma mensagem pertinente, 

transpor a cultura da empresa em relação ao digital) em transpor o negócio “real” para o mundo 

digital. Agora trata-se da adaptação de ambos os mundos (digital e físico) e dos canais de 

distribuição e de comunicação. Definir um único objetivo e padronizar toda a informação 

presente nos diferentes canais para que, desta forma, os clientes possam beneficiar-se desta 

ligação e do compartilhamento de dados (seus, meus, da empresa, das marcas etc) que resultará 

em uma maior coesão, capaz de proporcionar a melhor experiência de compra que seus clientes 

tenham tido.  

 Serão necessários grandes esforços para que a maioria das empresas (tanto no que se 

refere ao marketing como comunicação) consigam superar os obstáculos à implementação de 

uma estratégia Omnichannel. Burke (2002) refere-se que a internet tem sido, sem dúvida, das 

inovações que mais mudanças trouxe ao marketing; como tal, ficam registradas algumas das 

áreas que irão ter de se adaptar a esses mesmos desafios. 

 Com estes desafios às estratégias atuais novas deverão ser delineadas, de modo a que as 

empresas possam criar vantagem competitiva. Para que no futuro, possam se adaptar da melhor 

forma ao novo panorama, que está agora centrado sobre o cliente e de que forma é possível 

atender às suas necessidades. Começando com o ajustamento dos 4P’s do Marketing definidos 

por Mccarthy (1978), atualizando para uma visão mais centrada no consumidor, passando dessa 

forma a ser identificado como os 4C’s do Cliente (LAUTERBORN, 1993). 

 Araújo (2014) refere, segundo visão de Philip Kotler, de que forma os 4C’s do cliente 

podem ser aliados aos 4P´s do marketing. Na figura 04, é visível de que forma se 

complementam, fazendo corresponder a promoção à comunicação; preço ao custo; 

conveniência ao ponto de distribuição e, por último, produto a cliente. Explicando melhor qual 

a sua correlação: 

 

Cliente: O consumidor está cada vez mais interessado e atualizado, mantendo ligações com as 

marcas das quais é apreciador. Essas ligações são estabelecidas a qualquer hora através de 

qualquer dos devices (smartphone, tablet, smartv, smartwatch, etc) que esteja à sua disposição. 

Portanto, a empresa só conseguirá vender apenas o que os clientes têm realmente vontade em 

adquirir (LAUTERBORN; 1993).  
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 Desta forma, os responsáveis do marketing deverão estar atentos às vontades, desejos e 

necessidades dos consumidores para que, assim, consigam vender. 

 

Custo: Para Kotler (1993), o custo é uma soma de vários “custos”: “custo temporal” 

compreende o tempo necessário para adquirir o produto; “custo de consciência” é a noção de 

que está realmente a comparar determinado produto e ainda existe o “custo de culpa”, que é 

quando o cliente compreende que está a desperdiçar outros momentos importante enquanto está 

a adquirir novo produto. 

 

Conveniência: A conveniência não está apenas relacionada à forma como é comprado o 

produto, mas também de que forma é que o mesmo é entregue ou levado para casa, assim como 

é importante saber também quais as opções de pagamento. Permitindo ao consumidor efetuar a 

compra do seu bem ou serviço da forma que lhe parecer mais conveniente. 

 

Figura 05 - Correlação Promoção X Preço X Praça X Produto 

 

Fonte: http://www.agencialooknfeel.com.br/blog/os-4ps-do-marketing-e-os4cs-dos-clientes/Figura 05 
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 Desta forma, os profissionais de Marketing precisam investir no conhecimento real dos 

seus clientes, procurando obter quais são as suas preferências quanto aos seus hábitos de compra 

a fim de oferecer o produto que o cliente tanto quer através do canal que mais lhe convém. 

Tornando a oferta mais “omnipresente” que nunca, capaz de gerar vantagem competitiva para 

a empresa. 

 

Comunicação: A comunicação deverá fazer parte do processo antes e após compra, pois 

importa manter uma relação de proximidade e de disponibilidade da marca após a compra para 

que o cliente não se sinta desamparado. Pelo contrário, que sinta que fez a melhor compra que 

poderia ter feito (ARAÚJO; 2014). Esta comunicação deve ter sempre em vista um diálogo 

centrado nas necessidades dos clientes e na procura por satisfazer as suas expectativas da 

melhor forma possível (LAUTERBORN; 1993). 

 

Figura 06 – Adaptado: Pontos Chaves – O Marketing Omnichannel requer uma abordagem 

multidisciplinar através do Marketing, TI e Atendimento ao Consumidor 

 

Figura 05 adaptado de https://www.ups.com/media/en/2014-UPS-Pulse-of-the-Online-Shopper.pdf 
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4.3. O mundo contemporâneo e a propaganda 

  

 O mundo contemporâneo caracteriza-se especialmente pelas incontáveis mudanças, 

transformações e os diversos desafios constantes. Estas mudanças impactam na sociedade, na 

cultura, na arte, na estética, na ética, na política, na economia, no trabalho, na ciência, na 

tecnologia, na comunicação, nas mídias, na linguagem, no consumo, nas relações interpessoais, 

entre outros.  

 Estas evoluções e mudanças de hábitos e costumes incluem os profissionais de 

comunicação, estejam eles no cliente (marketing) ou em agências de propaganda todos 

trabalhando na missão de levar a mensagem de uma marca ao consumidor. 

  A globalização, a revolução das tecnologias da comunicação, a ampliação do universo 

das mídias e do consumo, as novas linguagens da publicidade, novos conceitos e representações 

de tempo e espaço ganham forma e sugerem novos comportamentos e entendimentos nas 

relações sociais e culturais atuais.  

 Com uma “nova” e dinâmica configuração de contextos, a publicidade, a comunicação, 

precisa ser diferente.  

 Usar a “mídia da mãe”, a fórmula básica, e “cômoda”, para “fugir” de erros, mesmo que 

isso não garanta o sucesso de uma campanha ou seja infalível, ou mesmo desafios é boa. 

Entendesse como boa, a melhor percepção do que é consumido em termos de mídia e conteúdo 

independente dos dados dos estudos sindicalizados como comScore e Kantar Ibope Media.  

 Ao optar pelo fácil pode-se mostrar certa acomodação perante um consumidor que 

mudou, que está mais engajado e as marcas que precisam falar com este target. E em pleno 

século XXI o mercado publicitário não pode, ou melhor não deve, se acomodar a este tipo de 

conceito, sem embasamento teórico ou metodológico. 

 Entende-se como “mídia da mãe” os programas e meios que são mais consumidos pelo 

consumidor em geral, sem se preocupar com as técnicas de mídia, pesquisa e análises de 

comportamento em um focus group. Por exemplo, a novela das 21h00 da rede globo é o 

programa mais assistido pelo brasileiro há anos, inserindo a mensagem do anunciante no 

programa ela será vista por um grande número de pessoas (em média 35 milhões com base na 

audiência divulgada pela Kantar Ibope – Média Novembro 2017, Mercado Nacional).  

 A “mídia da mãe” poderia ser um consenso no mercado de comunicação válido antes do 

crescimento do digital e a multiplicação dos canais de comunicação. Quem poderia afirmar hoje 

qual seria a “mídia da mãe” sem qualquer dúvida ou questionamento? Ainda valeria o 
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pensamento com foco em TV Aberta? Ou ele seria ampliado pelo digital e seu vasto conteúdo? 

São questões que colocam em cheque este pensamento.  

 Qual o meio seria o mais adequado o conteúdo da mensagem de uma marca de sabão, ou 

carro, ou eletrodomésticos? Não estamos mais na época da mídia de massa, onde o mais 

importante era o volume de pessoas atingido pela mensagem. Não que isso tenha perdido 

importância, mas não é mais necessário focar somente neste ponto. Com a multiplicidade de 

canais, o Omnichannel, pode-se atuar no foco em determinado segmento sendo mais efetivo na 

comunicação das marcas e sem abrir mão do grande volume de pessoas que consomem os meios 

de massa.  

 A primeira implicação de que não estamos mais na pensando na massificação da mídia, 

onde se deixa de pensar em um meio para falar com muitos é que hoje existe, de fato, a 

possibilidade de assumir o controle da tecnologia e “usuários e criadores podem tornar-se a 

mesma coisa” (CASTELLS, 1999). 

 Segundo Jenkins (2009, p. 29) “Onde as velhas e novas mídias colidem, onde a mídia 

corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do 

consumidor interagem de maneiras imprevisíveis”.  

 O que precisava de anos para ser pensado, agora bastam algumas horas, minutos. O que 

precisava de supercomputadores para o processamento, hoje pode ser feito muito mais rápido e 

em qualquer lugar com um moderno device (smartphone, tablet, smartv, smartwatch, etc). O 

que levava horas para ser pesquisado, agora bastam alguns segundos. Tudo e todos estão cada 

vez mais interligados e conectados.  

 Segundo Jenkins (2009, p. 41), as mídias (ou meios de comunicação) podem ser definidos 

como detalhado abaixo: 

 

Para uma definição sobre meios de comunicação, recorramos à 

historiadora Lisa Gitelman, que oferece um modelo de mídia que 

trabalha em dois níveis: no primeiro, um meio é a tecnologia que 

permite a comunicação; no segundo, um meio é um conjunto de 

“protocolos” associados ou práticas sociais e culturais que crescem em 

torno dessa tecnologia. Sistemas de distribuição são apenas e 

simplesmente tecnologias; meios de comunicação são também sistemas 

culturais. Tecnologias de distribuição vem e vão o tempo todo, mas os 

meios de comunicação persistem como chamadas dentro de um estrato 

de entretenimento e informação cada vez mais complicado. 
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 Para Pavlík e Moreira (2000, p. 140), a nova mídia seria uma convergência que define 

new media como “a convergência entre computadores, telecomunicações e os meios 

tradicionais de comunicação. O resultado desta “mistura digital” online é a internet…”. 

 Para Jenkins (2009, p. 29), convergência “é o fluxo de conteúdos realizados por múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre mercados midiáticos e ao comportamento migratório 

dos públicos dos meios de comunicação, que estão em constante busca de experiências, 

conteúdo e entretenimento”. Isso passa por transformações tecnológicas, mercadológicas, 

culturais e sociais. A circulação de conteúdo ou distribuição de audiência depende da 

participação dos consumidores. 

 As profundas transformações no ambiente de negócios em que as agências de propaganda 

estão inseridas precisam, e devem ser debatidas pelo mercado publicitário. Um novo 

posicionamento de prestadores de serviço para empresas inseridas na economia criativa. Um 

consumidor Omminichanel e não mais Singlechannel. Estes pontos ainda são um debate novo 

no segmento.  

 As mudanças nos meios e maneiras como as marcas se relacionam com o consumidor 

levaram desejos e expectativas a novos patamares. A necessidade de estabelecer essas 

conexões com a eficiência exigida nesse cenário causa grande impacto em termos de 

investimentos e mensuração de resultados por parte das empresas.  

 A demora em visualizar, e aceitar, estas novas conexões e aceitar a nova ordem (onde o 

consumidor é ativo no processo de construção da  marca) custou território importante para a 

publicidade que antes representava 90% das verbas, como demonstrado no gráfico 02, de 

marketing (e era o guru chamado para resolver qualquer problema) e hoje tem 46%.  

 Hoje é praticamente impossível se comunicar sem pensar em alguma plataforma já 

nascida no universo digital. Este movimento abre um novo campo para entrantes no mercado 

de comunicação.  

 As consultorias de marketing, antes focadas nas análises e direcionamentos do marketing 

passam a brigar pelas verbas de marketing, comunicação e mídia dos anunciantes. Movimento 

este ainda recente, mas forte, que acontece nos mercados dos Estados Unidos e Europa. A 

publicidade e a propaganda não são mais territórios exclusivos das agências, empresas como 

IBM Digital, Accenture Digital e outras consultorias de marketing tem oferecido serviços de 

criação, planejamento e compra de mídia a seus clientes e, com isso, ganham espaço e verba 

dentro dos clientes. 

  E quanto às agências? Elas têm revisto e projetado suas estruturas? Estas estruturas 

deveriam ser pensadas/projetadas segundo a dinâmica e organização para que correspondam à 
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demanda dos clientes (e dos consumidores) no que diz respeito à agilidade, adequação, 

relevância, linguagem e criatividade.  

 Muitas empresas destinam uma parte significante de seu faturamento para investimento 

nas estratégias de marketing e comunicação. Tendo em vista que as ações de marketing são 

fundamentais para contato com novos e velhos consumidores auxiliando no conhecimento da 

marca, tornando-a presente na mente dos consumidores em um mercado cada vez mais 

competitivo.  

 Com este pensamento, como demonstrado no gráfico 02, a propaganda tem uma 

participação de 46% da verba total de marketing, base Pesquisa TNS InterScience de 20073. 

Dividindo o a importância dentro da verba de comunicação com outras disciplinas. Não 

podendo ser considerada como a única ferramenta disponível para o marketing mas sim como 

uma destas.  

 

Gráfico 02. - Distribuição dos investimentos disciplinas - marketing 

 

Fonte Interscience (abril 2007) 

  

 A proliferação dos meios importa na disseminação de formas de manifestação, que, por 

sua vez, implica em usos e práticas, tanto a publicidade no rádio, na televisão ou a que surge na 

                                                        
3 Último ano da publicação da pesquisa – Grupo entrevistado - Diretores de Marketing / Propaganda, com poder 

de decisão na escolha da Agência dos 100 maiores investidores em propaganda no mercado brasileiro. Total 

Grandes Anunciantes – P.10 Quanto sua empresa reservou para investimentos em Com. e Marketing este ano? - 

P.12a Qual percentual está sendo investido nas diferentes ferramentas este ano? - P.12b Quanto foi em 2005? – 

P.12c Como o Sr. acha que será em 2007? Entrevistas realizadas em agosto de 2006. 
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página de uma rede social. Ou mesmo aquela na porta de um banheiro público, na toalha de 

papel, na mesa de um restaurante, nos muros da cidade, no homem-placa que atravessa na nossa 

frente no semáforo, pluralizando linguagens e criando novos modos de ver o outro e o mundo. 

 A propaganda, embora lidere os investimentos das empresas na comunicação com seus 

consumidores (como demonstrado no Gráfico 03) não reina mais absoluta.  

 Se os índices são ainda discretos para as demais disciplinas de comunicação e marketing, 

mais significativas são suas presenças. Isto analisando um cenário de mais de 10 anos atrás, 

com o crescimento do digital e a ampliação dos pontos de contato com o consumidor, a 

relevância de outras disciplinas, e não mais o foco em propaganda como principal canal de 

conversa com o consumidor, se torna relevante. 

 

Gráfico 03 - Distribuição dos investimentos disciplinas - marketing 

 

Fonte Interscience (abril 2007) 
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 Correlacionando Levitt (1960) com o cenário atual: “Hoje a televisão representa um 

negócio maior do que foi, em qualquer época, a indústria cinematográfica, tacanhamente 

definida. Se Hollywood se tivesse preocupado com o cliente (fornecendo entretenimento) e não 

com um produto (fazendo filmes). Teria passado pelas dificuldades financeiras pelas quais 

passou? Duvido. O que no fim salvou Hollywood e determinou seu recente renascimento foi a 

onda de novos e jovens roteiristas, produtores e diretores, cujo êxito obtido anteriormente na 

televisão liquidou as velhas empresas cinematográficas e derrubou seus grandes nomes”. O 

digital hoje representa uma transformação maior do que a apresentada por Levitt com referência 

à TV. 

 

4.4 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 O pensamento quanto ao termo midiatização surge nas pesquisas em comunicação, 

segundo Hepp (2013), logo nas primeiras décadas do século passado, na tese de pós-doutorado 

de Ernest Manhein, que o usa para “descrever as mudanças das relações sociais dentro da 

modernidade, mudanças marcadas pelo surgimento dos chamados meios de comunicação. Este 

uso precoce já indica a principal diferença entre os conceitos de 'mediação' e 'midiatização'” 

(HEPP, 2013, p. 3,). 

 Para Hjarvard (2012, p. 55), a primeira aplicação do termo midiatização foi creditada a 

Kent Asp, no estudo do da midiatização da vida política. O próprio autor, que utilizou o termo 

para estudar a midiatização da religião, também salienta a distinção: 

 

A mediação descreve o ato concreto da comunicação através de um 

meio em um contexto social específico. Por outro lado, a midiatização 

se refere a um processo mais a longo prazo, segundo o qual as 

instituições sociais e culturais e os modos de interação são alterados 

como consequência do crescimento da influência dos meios de 

comunicação (HJARVARD, 2012, p. 66).  

 

 Neste mesmo texto, o autor apresenta as ligações de sentido do uso do termo mediação, 

desde Martín-Barbero (1997), que estabelece as mediações nas competências de recepção e nas 

lógicas da produção; de Silverstone (2005), que a vê como um movimento de engajamento de 
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significados pela mídia, para concluir que o termo mediação refere-se a uma teoria sobre o 

processo de comunicação e o termo midiatização é utilizado para estudar, de forma crítica, a 

relação entre a comunicação da/pela mídia e a mudança sociocultural (HEPP, 2013, p. 6). 

 Em um mundo globalizado, onde o poder de construção das marcas está cada vez mais 

nas mãos dos consumidores, o mercado de comunicação permanece estático, ou mesmo apático 

(DOMINGUES, IZABELA. 2013).  

 Os virais criados por consumidores engajados (e criados para clientes por suas agências), 

que circulam online, blogs e redes sociais, estão modificando as relações de poder da 

propaganda/marketing. Esses “ads” surgem, muitas vezes, associados a atitudes de 

consumerismo buscando mudar a visão sobre as marcas (DOMINGUES, IZABELA. 2013). 

 A experiência do consumidor é através de diversos canais disponíveis de compras, ou 

seja, dispositivos móveis pela online, televisão, rádio, cinema, mídia exterior entre outros. 

Varejistas estão atendendo a essa nova demanda dos clientes através da implementação de 

softwares e mudando sua estratégia de comunicação. 
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5. METODOLOGIA  

 A metodologia e os objetos desta pesquisa serão definidores do campo de estudo e análise 

deste projeto.  Segundo Lakatos e Marconi (2002): 

“A Metodologia Científica, mais do que uma disciplina, significa introduzir o 

discente no mundo dos procedimentos sistemáticos e racionais, base da 

formação tanto do estudioso quanto do profissional, pois ambos atuam, além 

da prática, no mundo das ideias. Este livro, procura suprir uma necessidade 

existente em nossa bibliografia, ou seja, um trabalho que sintetize, ao mesmo 

tempo, procedimentos didáticos, fundamentos para trabalhos escolares, de 

final de curso e científicos, relatórios e memorandos, assim como sirva de base 

para a atividade profissional que, por definição, precisa ser ordenada, 

metódica e lógica. ” 

 

 Ao fazer um trabalho científico, o pesquisador estará aprendendo a colocar suas ideias 

em ordem, no intuito de organizar os dados obtidos. Sendo o objetivo de um trabalho científico 

atender a um determinado propósito pré-definido, o uso de um método específico torna-se 

essencial para garantir o alcance do que foi planejado (ECO, 1977) 

 

5.1. ABORDAGEM 

  

 Com o objetivo entender o impacto do consumidor Omnichannel sobre as marcas no 

âmbito das estratégias de marketing e propaganda, não apenas no varejo como também na 

construção da marca ao longo do tempo, foi escolhida a Pesquisa Qualitativa.  

 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (LAKATOS e MARCONI 2002).  

 Para Richardson (1989) este método difere, em princípio, do quantitativo, à medida que 

não emprega um instrumental estatístico como base na análise de um problema, não 

pretendendo medir ou numerar categorias. É um processo, portanto, os processos e técnicas 

podem se alterar ao longo da pesquisa. 

 Nas pesquisas qualitativas, diferente das pesquisas quantitativas, os procedimentos de 

coleta, interpretação e análise dos dados são mais flexíveis e podem ser construídos ao longo 

do processo. A análise, apesar de ocorrer desde o início do processo, se torna mais sistemática 
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e formal após o encerramento da coleta de dados, quando se transforma em um processo 

indutivo, interativo e recorrente, já que o avaliador, muitas vezes, volta às fontes para confirmar 

e ampliar os dados e para validar os resultados e conclusões.  

 Segundo Minayo (1998), os estudos qualitativos respondem a questões muito 

particulares, preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Isto é, 

penetram no universo dos comportamentos, atitudes e valores subjacentes ao objeto e ao 

contexto pesquisado, buscando o significado de variáveis que não podem ser reduzidas à 

quantificação. Para Richardson (1999), “a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a 

tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos Entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos” 

 

5.2 SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS  

 A escolha de uma amostra só ocorre quando a pesquisa não é censitária, isto é, quando 

não abrange a totalidade dos componentes do universo. Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 

223), nos estudos por amostragem, é preciso “[...] escolher uma parte (ou amostra), de tal forma 

que ela seja a mais representativa possível do todo e, a partir dos resultados obtidos, relativos a 

essa parte, poder inferir, o mais legitimamente possível, os resultados da população total, se 

essa fosse verificada”. Pesquisa com os 10 principais executivos de agências de propaganda no 

mercado de São Paulo (principal mercado em concentração de agências e anunciantes). Estes 

executivos são os responsáveis pelas diretrizes e caminhos a serem seguidos por suas empresas. 

Compreender a relação do consumidor Omnichannel e a propaganda é a visão destes 

profissionais. 

5.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

  

 Para Godoy (2010), a entrevista é a técnica de coleta de dados fundamental para a 

pesquisa qualitativa, pois permite abordar temas complexos em profundidade, os quais 

dificilmente seriam investigados de forma adequada por meio de um questionário. Ainda sobre 

a entrevista, pode-se afirmar que ela é um encontro entre duas pessoas a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto (LAKATOS; MARCONI, 2007).  

 É a técnica mais utilizada nas pesquisas qualitativas. No entanto, como coloca Minayo 

(1996), mediante essa técnica podem ser obtidos dados de natureza quantitativa (censos, 
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estatísticas, etc.) e qualitativa (opiniões, atitudes e significados). A pesquisa qualitativa 

apresenta-se como vantagens: a possibilidade de ser realizada com todos os segmentos da 

população, incluindo-se os analfabetos; permite analisar atitudes, comportamentos, reações e 

gestos; os dados podem ser analisados de forma quantitativa e qualitativa; e dá maior 

flexibilidade ao Entrevistador. É importante ressaltar que essa técnica pode ser desenvolvida 

individualmente ou em grupo. 

 A proposta de técnica de coleta de dados é a realização de entrevistas semiestruturadas, 

baseadas em um roteiro. Esse roteiro de entrevistas tem como objetivo ser um guia para o 

Entrevistador e estimular o Entrevistado a expressar não apenas os fatos pesquisados, mas 

também seus sentimentos e opiniões. 

 Nesse estudo, o nome das empresas participantes foi ocultado, atendendo à solicitação 

dos Entrevistados. Alguns pontos são estratégicos ainda estão sobre discussão de como poderão 

afetar o negócio da propaganda (assim como o negócio cada agência). Lembrando, este estudo 

traz Uo momento atual do mercado brasileiro de agências de propaganda, podendo, com o 

tempo, ou mesmo a mudança do interlocutor/Entrevistado/mercado apresentar resultados 

diferentes dos aqui apresentados. 

 

5.4. O Roteiro/A Pesquisa 

  

 O roteiro utilizado nas entrevistas desta pesquisa está dividido em três partes:  

o O mercado publicitário;  

o Mudanças na mensagem e no consumidor  

o A propaganda como negócio. 

 

 Cada parte da pesquisa incluiu suas respectivas questões investigativas, relacionadas aos 

tópicos abordados, que deram origem ao roteiro das entrevistas (Apêndice A). 

 O primeiro bloco do roteiro de entrevistas refere-se ao histórico, à relação entre a 

propaganda atual e sua evolução com o passar dos anos. O impacto do crescimento do digital, 

como as agências lidam com a pluralidade de canais e o conceito Omnichannel como uma 

referência a esta evolução.  

 O segundo bloco do roteiro incluiu as questões sobre as mudanças no tipo e formato de 

levar a comunicação (a mensagem do anunciante) ao consumidor. A ruptura na divisão entre o 

online e o offline, a comunicação não mais centrada nos canais que levam a mensagem ao 
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consumidor e se a mudança no comportamento da população alterou a forma de levar a 

mensagem das marcas.  

 Por fim, no terceiro bloco do roteiro temos as questões focadas no negócio da propaganda, 

incluindo formas de remuneração, relacionamento com o anunciante, equipe e mentalidade de 

negócios. 

 A fase de pré-análise foi iniciada com a transcrição das entrevistas, com o objetivo de 

sintetizar os textos, eliminar repetições e identificar assuntos abordados pelos Entrevistados que 

não eram pertinentes a esta pesquisa. 

 A próxima fase da análise de conteúdo correspondeu ao tratamento das informações 

obtidas durante as entrevistas realizadas junto aos Entrevistados. A pesquisa objetivou também 

a utilização dos resultados para fins teóricos e orientação para novas pesquisas. 

 

5.5. Cronograma e duração das entrevistas: 

 

o Período de Coleta – segundo semestre de 2018 

o Entrevistas realizadas nos escritórios das agências ou almoço variando de acordo com a 

disponibilidade da agenda de cada entrevistado. 

o  Em média cada entrevista teve a duração de 45,6 minutos, totalizando 456 minutos. A 

transcrição deste material gerou 84 páginas (Apêndice B). 

Figura 07 – Cronograma entrevistas 

 

Fonte – Autor 

 

 

entrevistado local hora ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

1 agência 11h00 24.08

2 agência 11h00 05.07

3 agência 12h15 13.10

4 almoço 12h30 20.10

5 agência 09h30 30.10

6 agência 11h45 04.11

7 agência 15h00 29.11

8 almoço 12h00 05.12

9 almoço 12h30 07.12

10 almoço 12h30 11.12
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5.6 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS  

  

 O tratamento dos dados possibilita examinar, classificar e recombinar as evidências 

obtidas por meio das entrevistas realizadas com o objetivo de apontar caminhos para as 

principais questões apresentadas neste estudo. 

 Para tanto, a técnica de tratamento de dados escolhida é a análise de conteúdo. Segundo 

Godoy (2010, p. 379), a análise de conteúdo é sinônima da perspectiva informacional-

quantitativa de análise do discurso, formada por um conjunto de conhecimentos oriundos de 

diferentes disciplinas. A principal ferramenta desse tipo de investigação é a capacidade 

interpretativa do investigador. 

 Segundo Bardin (2010, p. 29), esta técnica tem sido usada por sociólogos e historiadores, 

com objetivo de analisar diversas formas de comunicação. Ela tem sido utilizada também por 

administradores em estudos organizacionais. 

 Ainda segundo Bardin (2010, p. 40), “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. Os procedimentos de campo são sistematizados por um conjunto de 

tipos de comunicações, seguindo os critérios de quantidade de pessoas participantes da 

comunicação, da natureza do código e do suporte da mensagem.  

 Conforme sugere Bardin (2010, p. 121), a análise de conteúdo das entrevistas foi realizada 

em quatro etapas cronológicas, a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação. 

 A pré-análise constitui a fase de organização. Ela tem como objetivo tornar viável a 

implementação das ideias iniciais. Nesta fase, os passos são: 

 

a. Leitura flutuante: consiste em estabelecer contato com os documentos a serem analisados 

e em conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações; 

b. Escolha dos documentos: refere-se à demarcação do universo dos textos a serem 

analisados. Nesta pesquisa, são avaliados os documentos de análise, selecionados a priori, com 

o objetivo de identificar o entendimento do conceito Omnichannel e sua aplicação no dia a dia 

das agências de propaganda e a visão das mesmas em ao futuro da propaganda como negócio.  

c. Formulação das hipóteses e dos objetivos: uma hipótese é uma afirmação provisória que 

se propõe verificar. Porém, não é obrigatório ter-se como guia um corpus de hipóteses para se 

proceder a análise. O objetivo é a finalidade geral a que se propõe a pesquisa 
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d. Preparação do material: configura-se como a preparação formal dos documentos a serem 

analisados, constituindo-se novos documentos com todas as respostas. 

 

  A fase de pré-análise foi iniciada com a transcrição das entrevistas a fim de sintetizar os 

textos, eliminar repetições e identificar assuntos abordados pelos Entrevistados que não eram 

pertinentes a esta pesquisa. 

 A segunda fase consistiu na exploração do material, mais especificamente na codificação 

dos dados coletados. Segundo Bardin (2010, p. 129), a organização da codificação compreende 

três escolhas: o recorte, ou seja, a escolha das unidades; a enumeração, que envolve a escolha 

das regras de contagem; a classificação e a agregação, que são as escolhas das categorias. 

 Nesta fase foram utilizadas como critérios de codificação dos materiais coletados a 

classificação, a agregação dos dados e a definição de categorias de análise.  

 Para Bardin (2010, p. 145), “a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. 

 Nesta pesquisa, as categorias foram fornecidas a priori, sendo definidas com base na 

revisão teórica sobre o tema. As categorias a priori definidas para esta fase de análise de 

conteúdo estão agrupadas segundo a revisão da literatura sobre os temas principais deste estudo, 

que são (1) o mercado publicitário, (2) mudanças na mensagem do consumidor e (3) a 

propaganda como negócio.  

 Segundo Bardin (2010), o conjunto de categorias de análise deve possuir alguns atributos, 

tais como: 

 

a. Exclusão mútua: cada elemento não pode existir em mais de uma divisão; 

b. Homogeneidade: em cada conjunto só pode haver um registro e uma dimensão de análise; 

c. Pertinência: uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao material de 

análise escolhido e quando pertence a um quadro teórico definido; 

d. Objetividade e fidelidade: as diferentes partes de um mesmo material devem ser 

codificados da mesma maneira, mesmo quando submetidas a várias análises; 

e. Produtividade: um conjunto de categorias é produtivo quando oferece resultados férteis 

em índices de inferência, em hipóteses e em dados exatos. 
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 A terceira fase da análise de conteúdo correspondeu ao tratamento das informações 

obtidas durante as entrevistas realizadas junto aos 10 principais executivos das agências de 

propaganda no mercado de São Paulo (principal mercado em concentração de agências e 

anunciantes do Brasil). Estes executivos são os responsáveis pelas diretrizes e caminhos a 

serem seguidos por suas empresas. 

 A pesquisa objetivou também a utilização dos resultados para fins teóricos e a orientação 

para novas pesquisas. 

 

Figura 08 - Desenvolvimento de análise de conteúdo

fonte: Bardim 2010, p. 128)  
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6. ANÁLISES DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1. Análise e interpretação dos dados 

  

 A coleta de dados tem por fim sua análise e interpretação, visando responder à pergunta 

da pesquisa. Assim, a forma escolhida para proceder à análise e interpretação dos dados deve 

ser descrita detalhadamente. 

 A análise está presente em vários estágios da pesquisa, tornando-se mais formal após o 

encerramento da coleta dos dados, quando esses devem ser sistematicamente organizados de 

forma a possibilitarem o fornecimento de respostas ao problema da pesquisa. Nessa direção, 

essa seção deve descrever que técnicas de análise serão utilizadas, tais como análise de 

conteúdo, análise descritiva e análise documental, e que teoria servirá de referencial para 

análise. 

 Segundo Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo consiste em  

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

6.2. Resultados e interpretações: 

  

 O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados e interpretar as informações obtidas 

nas pesquisas de campo, com base nas categorias de análise pré-estabelecidas. 

 A seleção dos entrevistados, os 10 principais executivos de agências de propaganda. Estes 

executivos são os responsáveis pelas diretrizes e caminhos a serem seguidos por suas empresas. 

 Se pretendemos compreender a relação do consumidor Omnichannel e a propaganda, é a 

visão destes profissionais que devemos avaliar. Com base no mercado de São Paulo (principal 

mercado em concentração de agências e anunciantes do Brasil). 

 A transcrição das entrevistas permitiu a análise dos resultados de forma segmentada de 

acordo com as categorias pré-definidas: o mercado publicitário, mudanças na mensagem e no 

consumidor e a propaganda como negócio. 
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6.3. Análises dos resultados - O mercado publicitário 

 

6.3.1. Tópicos abordados:  

• Mercado Publicitário hoje X o passado; 

• Qual o impacto que o digital e o consumidor têm na propaganda como negócio’; 

• Como a agência lida com a pluralidade de canais ; 

• O conceito de Omnichannel; 

  

 As mudanças no mercado publicitário, foram tão rápidas tanto no dia a dia das agências 

e anunciantes quanto na vida dos consumidores. Estes consumidores, por sinal, agora são 

protagonistas na mudança e de passivos (quando pensamos em construção de marcas) para 

ativos com fortes opiniões sobre marcas, produtos e campanhas publicitárias. 

 Aos poucos as agências foram entendendo que seria necessário ir além da inserção de TV 

(no caso mercado brasileiro o foco é a TV Aberta) ou página de revista. Aos poucos foram, 

assim como o consumidor final, entendendo como usar o digital como um meio tão efetivo 

como outro qualquer. 

 Passados alguns anos desde a primeira bolha da internet, como todos os medos e quebras 

de negócio que aconteceram, no início dos anos 2000, hoje o digital está consolidado, um meio 

de comunicação sólido e com dados e players (leia-se Facebook, Google etc) confiáveis.

 Atribuir a estas empresas a confiabilidade quanto a entrega da mensagem publicitária é 

uma referência ao que ocorreu durante a primeira bolha da internet, onde tudo se podia veicular 

e o meio era tratado como sem limites ou restrições, com valores de audiência e monetização 

inflacionados. O que se provou não factível com diversas empresas quebrando e o digital sendo 

visto com desconfiança por agências e anunciantes.  

 Sendo assim, o termo confiável não se aplica ao cenário atual. Cenário este que gera/gerou 

fortes questionamentos de agências (como Havas Wordwild, WPP e Interpublic Group) e 

anunciantes (Unilever, P&G, Nestlé, etc) que passaram a questionar a entrega da mensagem e 

conteúdo com maior acertividade na escolha dos veículos, blogs, digital influencers, ou seja, 

em toda a cadeia do planejamento das campanhas.  
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 Procurando, com isso, colocar as empresas de mídia (mesmo o Google insistindo em se 

firmar como uma plataforma de tecnologia e não uma empresa de mídia, e encontra cada vez 

mais dificuldade em manter essa distinção) como co-responsáveis pela entrega das mensagens 

qualquer veículo de mídia, sendo estes responsáveis pela curadoria dos pontos de contatos 

escolhidos para veiculas as campanhas.  

 As pressões sobre o Google, Facebook, entre outros, aumentaram desde o início de 2017 

após decisão da agência Havas de retirar toda a publicidade de seus clientes no Reino Unido do 

YouTube. A plataforma foi penalizada, segundo as agências, por não barrar anúncios em sites 

extremistas e de cunho violento. A repercussão fez com que o Google viesse a público anunciar 

novas diretrizes relacionadas à mídia programática. O Facebook, desde o início de 2017, vem 

anunciando uma série de medidas de transparência em métricas após ser pressionado pelo 

mercado. Em setembro de 2016, a empresa anunciou erros em métricas e, desde então, passou 

a tomar medidas para lidar com o assunto, entre elas, abrir seus dados para auditoria de terceiros. 

(Meio e Mensagem, Março2017) 

 A variedade de canais, ampliada pelo digital, se torna uma realidade para todos os 

participantes deste mercado, mesmo com questionamentos quanto a qualidade e transparência 

na entrega. Alguns entenderam isso mais rapidamente, outros demoraram um pouco mais, mas, 

de uma forma geral, esta mudança é um ponto chave para todos.   

 À utilização individualizada dos vários canais para efetuar o processo de compra é dado 

o nome de Multichannel, enquanto que quando o processo passa a ser desenvolvido através de 

todos os canais em simultâneo, isto é, partilhando da mesma informação, passa designar-se de 

Omnichannel (VERHOEF, PETER C., et al, 2015). Este compartilhamento de informações em 

todos os canais simultaneamente, e que ocorre de forma natural durante a veiculação de uma 

campanha, é uma maior complexidade na confecção deste plano, uma fragmentação de canais, 

devido ao digital, como colocado pelo entrevistado 04.  

 “Acho que a palavra-chave aqui, talvez mais do que complexidade, que todo mundo sabe 

que ficou muito mais complexo do que é, mas a palavra-chave aqui talvez seja fragmentação. 

Se você considerar como eram planejados os projetos de comunicação no passado, era tudo 

muito singular, era tudo muito pré-definido, né? Você não tinha uma grande pluralidade, como 

você mesmo se referiu, de canais, de formato, etecetera e tal (sic). Era tudo muito pré-definido, 

era tudo muito conhecido. As agências... basicamente, a tarefa das agências se resumia a 

conteúdo e compra de espaço, negociação de espaço para esse conteúdo...”. Entrevistado 04 
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 Pode-se fazer uma analogia com uma série de TV. Nos casos que demoraram mais, ainda 

existe a cultura Mad Man (seriado americano transmitido pela HBO que contava a história de 

uma agência de propaganda nos anos 1960) na fictícia agência Sterling Cooper. Em outros está 

transição ocorreu de forma mais orgânica e constante. Mas, ainda hoje, em alguns momentos, 

o pensamento Mad Man aparece. Esta analogia não foi recebida bem por parte dos 

entrevistados, que acreditam que o mercado publicitário abandou este modelo de negócio ao 

final dos anos 1990 e início de 2000, com a chegada do digital. Aqueles que concordaram, 

entende que isso fez parte do momento da transição do mercado publicitário e que precisa ser 

deixado para traz. 

 “É curioso, né? Porque o mercado tem uma cultura muito forte, né? O mercado brasileiro 

tem uma cultura, como se fala? Arraigada em compra de mídia, né? Tudo me parece ser um 

pouco... Foi por muito tempo nessa época que você bem colocou do Mad Men, no século XXI, 

eu concordo muito com essa analogia, João, porque tem a máxima que a gente usa bastante, 

que é “digital é 90% transpiração, 10% inspiração”. O mercado era muito baseado em 

criatividade somado a um modelo somente baseado em compra de mídia, fazer com que esse 

principal ativo do negócio, ou seja, a criatividade ela não tivesse preço... (sic)”. Entrevistado 

09. 

 Mesmo com conhecimento e compreensão do conceito Omminichannel, e que em alguns 

casos acabasse esta compreensão ficasse mais na teoria do que na pratica “Isso é um espelho da 

experiência Omnichannel, sim, é um encaixe perfeito com a experiência Omnichannel. O que 

acontece é que me parece que pouquíssimas agências e, por consequência, poucos publicitários 

enxergam isso, tem essa consciência de que o modelo de compra de mídia, vamos dizer assim, 

é antigo. ” Entrevistado 04. 

 Segundo Massarolo e Mesquista (2014, p. 6), “O formato de mídia e de canais não 

influencia o fluxo de trocas ou, numa outra perspectiva, se tornam aparentemente invisíveis na 

medida em que o conteúdo é ubíquo”. 

 Hoje o mercado brasileiro de publicidade precisa se reinventar, conforme os próprios 

entrevistados. Não se pode viver do passado onde nomes como Nizan Guanaes, Washington 

Olivetto, Dualib, Zaragoza, Petti, dentre outros, entravam na reunião e resolviam grande parte 

dos problemas ali apresentados. Este protagonismo se perdeu com o tempo, muito por culpa 

das próprias agências que não foram ágeis o suficiente para entender a mudança do consumidor, 

ou mesmo míopes ao não enxergar o cenário de longo prazo e o impacto que estava acontecendo 
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em seu negócio. 

 No desenvolvimento dessa conceituação (Omnichannel e um consumidor mais plural e 

conectado), tanto o entrevistado 06 como 01 expressam a constante mudança pela qual o 

mercado publicitário e o consumidor passam. “Então a gente está correndo atrás de entender a 

mudança do mês passado e não percebe que ela já está acontecendo, não percebe que ela é 

muito grande e não é uma mudança do mercado; é uma mudança de comportamento. ” 

(Entrevistado 01).  

 “Primeiro que eu acho que mudança está acontecendo desde sempre. A gente está no meio 

de uma mudança maior, talvez por isso que a gente não consegue (sic) enxergar. Então a gente 

está correndo atrás de entender a mudança do mês passado e não percebe que ela já está 

acontecendo, não percebe que ela é muito grande e não é uma mudança do mercado; é uma 

mudança de comportamento. Então uma vez eu ouvi que a gente está vivendo uma mudança 

tão grande quanto a Revolução Industrial, a gente só não percebe porque a gente está dentro 

dela. Um dia, se a gente conseguir daqui a 20 30 anos olhar, talvez a gente perceba o que isso 

gerou e o tamanho que foi essa mudança de comportamento isso...”. Entrevistado 06  

 A comunicação deve ter sempre em vista um diálogo centrado nas necessidades dos 

clientes e na procura por satisfazer as suas expectativas da melhor forma possível 

(LAUTERBORN; 1993).   

 “Mudou por causa de disponibilidade dos principais meios é dados para mais meios é 

necessidade, claro, do consumidor. Porque o consumidor claro que o mais fragmentado os 

hábitos de construção de conteúdo é mais que você precisa, precisa buscar eles em ambientes 

diferentes, que, às vezes, é meios diferentes, com formas de conteúdo diferente...” Entrevistado 

01. 

 Segundo Jenkins (2009 p. 235), os consumidores estão usando a internet para se 

envolverem com o que admiram, entendem esse como um espaço democrático e de ações 

coletivas. A convergência alternativa tem impulsionado mudanças na paisagem midiática. A 

realidade é dual: de um lado a postura proibitiva tenta impedir participação não autorizada; do 

outro, as cooperativas querem conquistar para si criadores alternativos 

 Os canais digitais hoje concentram 20% do total do investimento publicitário, conforme 

projeção da IAB (Interactive Advertising Bureau).  Uma agência/cliente que não entenda esta 

mudança de cenário, do comportamento do consumidor, pode se colocar à margem não de uma 
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tendência de mercado, mas uma realidade factível.  

 O consumo dos meios mudou, o brasileiro ainda assiste a 04hs de TV Aberta (Kantar 

Ibope novembro 2017) mas ele soma a este tempo o digital (via celular) e com tudo que faz 

parte da vida do consumidor. Ninguém separa a vida em online ou offline, o consumo é caótico, 

muitas vezes tudo ao mesmo tempo, ou em separado, e sempre de acordo com a vontade do 

consumidor.  

 A briga que antes era pelo ponto de audiência, hoje é muito mais complexa, não 

importando o ponto de vista (anunciante ou agência). Qualquer pessoa hoje tem acesso a uma 

ilimitada quantidade de informações em seu bolso, sem precisar que lhe digam ou não que 

produto é melhor.  

 Para Jenkins (2009, p. 29), convergência “é o fluxo de conteúdos realizados por múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre mercados midiáticos e ao comportamento migratório 

dos públicos dos meios de comunicação, que estão em constante busca de experiências, 

conteúdo e entretenimento”. Isso passa por transformações tecnológicas, mercadológicas, 

culturais e sociais. A circulação de conteúdo ou distribuição de audiência depende da 

participação dos consumidores. 

 O IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), divulgou em março de 2017 que a 

publicidade online movimentou mais de R$ 11,8 bilhões em 2016. A previsão para 2017 é que 

este investimento chegue a R$ 14,8 bilhões, o que equivale a um crescimento de 26%. Estes 

são os principais dados da pesquisa Digital AdSpending, liderada pelo IAB Brasil e realizada 

pelo comScore, que contou com a colaboração das principais empresas que compõem o 

mercado online brasileiro. 

 O levantamento também apresentou os investimentos por áreas do digital, com valores 

consolidados de 2016. O segmento de search e classificados é o responsável pelo maior volume 

de verbas publicitárias, com R$ 5,7bilhões, seguido por display e redes sociais (R$ 3,8 bilhões) 

e vídeo (R$ 2,2 bilhões). “Apesar da instabilidade econômica, acreditamos que o setor de 

marketing digital deva seguir mantendo um crescimento de dois dígitos nos próximos anos. 

Mercados mais maduros, como Reino Unido e Estados Unidos, são bons exemplos de que o 

digital conquista ainda mais espaço no budget dos anunciantes em períodos de adversidades”, 

Andre Izay, presidente do IAB Brasil (abril, 2017). 

 Como exemplificado no gráfico 04, onde estão somados aos dados de investimento 
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publicitário divulgados pela Kantar Ibope Media (com descontos médios considerados) os 

valores projetados pela IAB (Interactive Advertising Bureau para os investimentos nos meios 

digitais. Assim como não falamos em consumo dos meios digitais como nichados (focados em 

grupos específicos, não abrangentes), o mesmo se reflete nesta projeção da participação dos 

meios digitais na verba de propaganda do mercado brasileiro.    

Gráfico 04. – Distribuição dos investimentos por meio 

 

   

 Nos depoimentos dos entrevistados, e nos dados da IAB, fica claro o momento de 

transição pelo qual as agências e o mercado de comunicação passaram e ainda passam, sendo 

este um caminho sem volta.   

 Mesmo que o discurso não se aplique à prática, algumas agências ainda têm um discurso 

que não condiz com o que é praticado, focando em estratégias offline ao invés de Omnichannel 

(beirando o singlechannel, quando analisamos o investimento em TV aberta). O que não reflete 

o consumo dos meios de comunicação dos brasileiros, como demonstrado no gráfico 04, o 

brasileiro não deixou de assistir à TV Aberta, mas a pluralidade do meio digital se torna mais 

relevante ano após ano. 

 A dificuldade, como coloca o entrevistado 02, em conseguir uma estratégia de mídia 

adequada ao produto também sempre existiu – provavelmente com um menor volume de canais 

para a segmentação da mensagem.  

 Então o Omnichannel não pode ser classificado como uma dificuldade ao trabalhar a 

estratégia de mídia. Este tipo de estratégia, muitas vezes focando no BV (bônus sobre volume) 

é outro ponto de reflexão que será analisado mais adiante é que é um ponto de discussão entre 

agências e anunciantes. 

 

 

rk inv.R$(000) sos rk inv.R$(000) sos rk inv.R$(000) sos

tv aberta 1 28.808.503 58,6% 1 28.609.799 56,3% 1 28.512.047 53,3% -0,7% -0,3%

jornal 3 4.817.092 9,8% 3 4.550.085 8,9% 3 4.121.129 7,7% -5,5% -9,4%

tv paga 4 2.617.501 5,3% 4 3.462.085 6,8% 4 3.773.622 7,1% 32,3% 9,0%

radio 6 1.933.971 3,9% 5 1.964.064 3,9% 5 1.860.091 3,5% 1,6% -5,3%

ooh 7 450.307 0,9% 7 960.070 1,9% 6 1.732.947 3,2% 113,2% 80,5%

digital 2 8.300.000 16,9% 2 9.300.000 18,3% 2 11.800.000 22,0% 12,0% 26,9%

revista 5 2.054.413 4,2% 6 1.778.063 3,5% 7 1.563.237 2,9% -13,5% -12,1%

cinema 8 159.130 0,3% 8 217.670 0,4% 8 152.999 0,3% 36,8% -29,7%

total 49.140.917 100,0% 50.841.836 100,0% 53.516.072 100,0% 3,5% 5,3%

10,2% 8,0%

.'15x'14 .'16x'15

inflação de mídia

meio
2014 2015 2016

Fonte Autor 
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Gráfico 05. – Consumo dos Meios População Brasileira, com projeção até 2020 

 

Fonte Kantar Ibope Target Group Index (projeção referente a 2018, 2018 e 2020) /Autor 

   

 “A pessoa está com o celular na mão e está pensando em outras inúmeras coisas que ela 

tem que resolver ali. Então hoje tem uma disputa de atenção, além da questão de como o 

consumo dos meios ser (sic) diferente, tem uma disputa da atenção muito maior do que tinha 

antes. Isso é uma coisa que ninguém bate muito, mas é uma realidade que precisa ser, inclusive, 

estudada. E, assim, é difícil a gente conseguir numa estratégia de mídia resolver essa situação; 

isso tem que ser resolvido, principalmente, até na mensagem, de ser mais atrativa, cada vez 

mais atrativa e tal. Hoje a gente tem uma gama de possibilidades, a gente tem que levar em 

consideração que, às vezes, quando a gente tem uma necessidade para um cliente, às vezes não 

é uma campanha que o cara precisa, uma campanha tradicional, ele precisa de uma plataforma 

de ativação, um evento.” Entrevistado 02. 

 

 A disputa pela atenção sempre existiu, como exemplificado no gráfico 06 os 

consumidores não são Singlechannel em um momento, em outro Multichannel e depois 

Omnichannel; os meios tem um consumo simultâneo. Cabe ao mercado publicitário entender 

esta pluralidade e independência dos consumidores.   

 Existe a dispersão e a sobreposição dos meios, assim como consumo de diferentes canais, 

com um leque menor se não considerarmos o digital, mas mesmo assim, um grande volume de 

pontos de contato com o consumidor.  
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Gráfico 06. – Consumo dos simultâneo dos meios de comunicação 

 

 

Fonte Kantar Ibope Target Group Index (BR TG 2017 II (2016 2s + 2017 1s)2017 /Autor 

 A pluralidade de canais, pelo menos dentro do universo analisado, não é um problema 

para as agências de propaganda atualmente. Mesmo o entendimento do conceito de 

Omnichannel (VERHOEF, PETER C., et al, 2015) não é um problema ou um ponto obscuro 

no dia a dia da comunicação. 

 Pensando nesta pluralidade de canais, e revisitando McLuhan (1974: p. 11) “O meio é a 

mensagem significa, em termos da era eletrônica, que já se criou um ambiente totalmente novo. 

O conteúdo deste novo ambiente é o velho ambiente mecanizado da era industrial. O novo 

ambiente reprocessa o velho tão radicalmente quanto a TV está reprocessando o cinema.”  e 

segundo Negroponte (1995, p.73) “No mundo digital, o meio não é a mensagem: é uma das 

formas que ela assume. Uma mensagem pode apresentar vários formatos derivando 

automaticamente dos mesmos dados. ”   

 Ong (1998; p. 196) mostra que a mensagem passa a ter um papel diferente quando 

comparada ao modelo de comunicação vigente: esse modelo obviamente tem certa semelhança 

com a comunicação humana, porém, um exame mais atento mostra que essa semelhança é muito 

pequena e deforma o ato de comunicação, tornando-o irreconhecível. Por isso, o título 
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desvirtuado do livro de McLuhan, The medium is the message [O meio é a mensagem] não 

exatamente a “mensagem”. A comunicação humana, verbal ou não, difere do modelo do “meio” 

de uma forma mais essencial pelo fato de requerer uma resposta prevista a fim de que possa 

ocorrer. No modelo do meio, a mensagem é transportada da posição do remetente para a do 

receptor. Na comunicação humana real, o remetente deve estar não apenas na posição de 

remetente, mas também na do receptor antes que ele possa enviar algo.  

 Se os 2.500 anos de cultura escrita que McLuhan (1974: p. 11) ressaltou transformaram 

a maneira de pensar da humanidade (Ong 1998; p. 196) o potencial desta nova linguagem pode 

ser ainda mais impactante. Temos a união de todas as mídias já inventadas em uma ferramenta 

de comunicação que tem a possibilidade de potencializar uma conexão maior entre nosso 

cérebro emotivo e racional  

6.4. Análises dos resultados: Mudanças na mensagem e no 

Consumidor.  

6.4.1. Tópicos abordados:  

• A cultura online X offline; 

• A mudança no comportamento do consumidor mudou a forma de levar a mensagem ; 

 A divisão entre online X offline foi muito comum nas agências no início dos anos 2000. 

O único problema deste tipo de cultura é que ela pode ainda permear a forma de pensar de 

algumas agências. Mesmo concordando que este tipo de pensamento não é mais aplicável no 

dia a dia, ele perdura em algumas ocasiões – seja pela cultura da agência ou pela visão do 

anunciante. Um estudo conduzido pela Forrester Research (agosto 2011 estudo encomendado 

pelo Google e iProspect) mostra que 79% dos internautas impactados pela publicidade off-line 

realizam buscas online sobre o produto no mesmo dia. (meio e mensagem, agosto 2011). É 

importante considerar que as pessoas têm interações igualmente relevantes no mundo físico e 

no mundo digital não cabendo qualquer divisão ou categorização por parte do mercado de 

agências. 

 Todos os entrevistados de uma forma geral concordam com a necessidade de mudança no 

perfil dos profissionais que trabalham hoje nas agências. Profissionais com um maior foco em 

determinadas funções que antes do digital simplesmente não existiam. BI (Business 

Intelligence), especialistas em GA (Google Analytics), Social Media, Perfomance, entre outros. 
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Isso é muito interessante tanto para o profissional como para a agência. Mas ainda tratam o 

especialista em digital como uma “entidade a parte” do ecossistema da agência, como detalha 

o entrevistado 07 , algumas vezes esta separação pode gerar mais problemas do que benefícios. 

“.. se existe,  existe por uma questão de especialidade do digital. Então, o cara de off, 

ele sabe pensar on-line, ele sabe pensar planejamento completo, ele sabe entender vocação de 

cada meio, ele sabe entender propósito de cada meio dentro do conceito criativo. O cara de on-

line ele é especialista na tecnologia, ele vai ser especialista de tudo. ” Entrevistado 07 

 

Esta quebra de funções é vista como necessária, mas em poucos momentos os 

entrevistados mencionaram a integração interna, funcionando e trabalhando como um 

ecossistema único. 

 

 “O on-line é fragmentado pra caramba, dentro do on-line tem um universo muito 

grande, é uma especialidade muito grande: redes sociais, aplicativo, blogs, a parte de portais, a 

parte de tecnologia, programática, universo de e-commerce, e-mail marketing. Tudo isso é o 

mundo do digital, então não tem como. Esse cara de off também ser especialista nesse mundo 

digital que tem. Não que eu concorde, está, mas assim é uma especialidade, é igual cirurgia, o 

cara que faz a cirurgia do coração não necessariamente vai saber fazer a cirurgia do pé. ” 

Entrevistado 07  

 

Quando o entrevistado 07 menciona “Esse cara de off também ser especialista nesse 

mundo digital” focou em uma parte da equipe, como se a outra não precisasse entender de 

Offline, cabendo a aqueles que não “nasceram profissionais” digitais a buscarem conhecimento 

e aperfeiçoamento profissional. Quando o melhor para o negócio seria todos terem 

conhecimento, mesmo que mínimo, para o crescimento de todo ecossistema. Ressaltar a 

importância dos especialistas em digital é um fato comum ao mercado, eles são exatamente 

importantes, mas o conhecimento e responsabilidade deve ser de todos. 

Independente de em qual perfil a agência ou o seu cliente se encaixam, existe um desafio 

comum a todos que querem garantir uma presença forte e inteligente na vida de seus 

consumidores: aliar as estratégias online às estratégias offline. 
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A ideia de criar um momento em que todos sentam e pensam em conjunto uma estratégia 

para o cliente é interessante e deve permear toda a agência, não em poucos momentos, mas em 

todos eles. Este ponto foi pouco abordado durante as entrevistas, ficando o entrevistado 01 

como a única pessoa a explicar, e mesmo a abordar, como funcionaria na prática uma forma 

integrada do pensamento Omnichannel. 

 

 “Acho assim, primeiro, essa questão entre on e off tem que realmente acabar, só que 

tem que acabar desde a essência. Então tem algumas agências já fazendo isso, tem aqui na 

Artplan a gente faz, sentam na sala, numa sala tem uma trinca, que a gente chama de trinca 

criativa em planejamento, senta o diretor de criação, a diretora de conteúdo, que é uma pessoa 

mais digital – a gente nem gosta de ficar falando isso, mas é o que é, ela é uma pessoa 

essencialmente de criação digital –, e a diretora de planejamento. Ou seja, isso faz com que, 

quando uma estratégia é criada desde o seu princípio, quando uma criação está sendo executada 

e elaborada desde o seu princípio, ela já nasça pensando numa ideia, independente de pra (sic) 

que meio vá, né? Porque, normalmente, tem muita gente que trabalha assim, muita gente 

trabalhou assim por muito tempo, a criação cria um conceito, cria um caminho pensando no 

mundo offline e por aí vai...” Entrevistado 02 

Cada campanha deve avaliar os canais que melhor se adaptam aos propósitos da 

mensagem publicitária independentemente da classificação dos mesmos ser online ou offline, 

como detalha o entrevistado 10.  

 

“Do conceito, que, na verdade, tem que ser conceito e adequar cada canal. O conceito é 

o mesmo, mas pode ser a comunicação é completamente diferente, entendeu? É diferente, o 

conceito é o mesmo, você não perde aquele conceito. Então essa que eu acho que realmente não 

tem. As mudanças no comportamento do consumidor afetaram a forma de levar a mensagem 

das marcas até ele? Sim! Tipo, não tem como, né? Você tem canais tão diferenciados, tem que 

ser, né? E outra, o consumidor hoje não é mais focado num único e não está num único canal. 

Falar: “Ah, ele fica horas na rede social”. Mentira, caiu pra caramba, entendeu? Então hoje, ah, 

ele tem tempo na rede social? Caiu, ele ficava muitas horas, caiu. Por que caiu? Porque agora 

ele tem vários outros canais e aí você cresce muito no YouTube a questão do vídeo, o brasileiro 

não gosta de ler. ” Entrevistado 10 
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Não há predominância de um meio sobre o outro, como o entrevistado 10 pontuou, mas 

uma oferta de canais que se misturam assim como o consumidor, ao contrário da divisão online 

e offline das agências, não vê ou pratica esta divisão, ele simplesmente consome o conteúdo 

que quer no meio que quiser e tem voz ativa. Como ressalva o entrevistado 08   

“... tem essa participação, hoje, ativa dos consumidores. Esses consumidores, eles vão 

falar positivamente e negativamente. Você tem que estar preparado. Então mudou 

significativamente? Mudou o digital, porque hoje eu consigo ver esses dados, então antes você 

não sabia. O cara reclamava lá no supermercado só o gerente que sabia, o gerente do 

supermercado. Hoje não, ela vai para rede social, ela vai para os canais digitais, Reclame Aqui, 

seja lá o que for e abre a boca, então, tipo assim, se torna uma responsabilidade ainda maior. 

Não ligou para o SAC, expôs a marca é muito maior hoje, então o digital mudou 

significativamente, não tem dúvida, na vida do consumidor...” Entrevistado 08 

 

Claramente ocorreram mudanças drásticas que tomaram espaço diante do consumidor e 

da mídia, em todo o mundo, não apenas no Brasil. Devesse adotar canais que estejam alinhados 

com as mudanças de comportamento dos consumidores. Além disso, a melhor estratégia de 

entrega da mensagem das marcas aos consumidores ainda é de envolvimento cada vez maior 

com os usuários, isto não mudou, foi ampliado com os canais digitais. 

 Um ponto que é claro na visão dos entrevistados é que o consumidor é parte integrante 

do processo de construção da marca, que gostemos ou não como destaca o entrevistado 08.  

  “...porque hoje ele consegue realmente falar sobre a marca, colocar, ser um co-

creation, co-creative, criar junto, dizer o que ele--, colaborar com a marca, como ele pode, 

realmente, detonar a marca…”. Entrevistado 08 

  

 No contexto da cultura digital é possível observar que cada meio vai apresentar 

características próprias da sua configuração, mas também da forma como os públicos a utilizam. 

Essa perspectiva está na cultura da convergência, definida por Jenkins (2009, p.29) como “[...] 

o fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, [a] cooperação entre múltiplos 

mercados midiáticos e [o] comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação”. 

Isso possibilita o surgimento de uma nova prática de comunicação: a narrativa transmídia, que 

é a narrativa própria dessa cultura, que transcende os meios e perpassa os canais digitais de 

forma fluida. 
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 Não importando o canal, todo consumidor pode expressar sua opinião sobre qualquer 

marca e a qualquer momento. Não sendo mais passivos e sim ativos no processo de construção 

da marca (tanto criativo como de marketing). Existe uma geração de empresas que surgiram no 

meio digital e estão mais habituadas a anunciar online do que offline. O marketing digital e sua 

infinidade de possibilidades, métricas e acompanhamentos não foi uma novidade para essas 

empresas, mas sim uma realidade desde o momento em que começaram seu negócio. Do outro 

lado, existe um cenário de empresas que assistiram ao nascimento do marketing online e, é 

claro, tiveram que se adaptar a ele. 

(...) a mídia é a expressão de nossa cultura, e nossa cultura funciona 

principalmente por intermédio dos materiais propiciados pela mídia. Nesse 

sentido fundamental, o sistema de mídia de massa completou a maioria das 

características sugeridas por McLuhan no início dos anos 60: era a Galáxia de 

McLuhan. Entretanto, o fato de a audiência não ser objeto passivo, mas sujeito 

interativo, abriu o caminho para sua diferenciação e subseqüente 

transformação da mídia que, de comunicação de massa, passou à 

segmentação, adequação ao público e individualização, a partir do momento 

em que a tecnologia, empresas e instituições permitiram essas iniciativas. 

(CASTELLS, 1999: p. 422) 

  

 Jenkins (2009) define algumas características próprias e pontuais para a narrativa 

transmídia, o que permite delimitar o tema e associar as estratégias de comunicação. São elas: 

a)  Potencial de compartilhamento versus profundidade: relaciona a capacidade de o 

conteúdo ser compartilhado, mas, ao mesmo tempo, a capacidade do espectador/receptor de 

explorar o tema em profundidade; 

b) Potencial de continuidade versus multiplicidade: diz respeito à capacidade de uma 

história ser continuada e de se multiplicar, criando novas histórias dentro da mesma; 

c)  Imersão e extração: diz respeito à capacidade da história em fazer o receptor entrar 

naquele universo, através de pontos de contato e experiências reais, além da capacidade de 

que o receptor tenha consigo partes da história, como miniaturas dos personagens, por 

exemplo; 

d) Construção de universos relacionados ao contexto da história, reais ou virtuais; 

e)  Serialidade: capacidade de se tornar fragmentos contados em diferentes plataformas. 

f)  Subjetividade: forma de explorar a narrativa através de outros olhares; quem conta a 

história nem sempre é o narrador, mas, muitas vezes, personagens;  

g) Performance: capacidade de levar os fãs a fazerem parte da narrativa. 
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 O futuro da propaganda envolve um mix de campanhas online e offline. Os entrevistados 

acreditam em uma diversidade muito maior de canais e métricas para atingir os mais diversos 

públicos. Diferente da forma com a qual as mensagens e meios são, ou mesmo eram em alguns 

casos, trabalhados com uma forte dependência, por anos a fio, com a publicidade tradicional. 

Mas o mais importante talvez não seja nada disso, e sim a eficiência e efetividade da campanha 

como um todo, independente do meio tradicional ou digital. Afinal, os consumidores não se 

definem como online ou offline, eles simplesmente consomem os meios, e o entendimento desta 

realidade é o fator mais importante no mercado de propaganda.  

 Falar de integração entre online e offline em pleno 2017 soa datado, mas esta conversa 

pode não ser tão óbvia quanto parece, como ficou claro durante o campo da pesquisa. Na prática, 

combinar campanhas digitais com mídias tradicionais pode ser conflituoso quando envolve 

agências distintas, com diferentes culturas e linhas de planejamento, ou ainda gerar uma 

comunicação desequilibrada quando feita por apenas uma agência.  

Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a 

fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela 

televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games 

ou experimentado em parques de diversão. Cada acesso à franquia deve ser 

autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar do game e vice-

versa. (JENKINS, 2009, p. 138) 

 

Figura 09 – Relação de palavras que orbitam ao redor do conceito Transmidia 

 

Fonte: Gerador de tag clouds/Google (acesso maio 2018) 
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 Quando se tem maturidade para entender o objetivo do negócio do cliente, os hábitos do 

consumidor e realmente integrar o trabalho, as agências param de discutir sobre qual o melhor 

canal online ou offline, mas procuram se assegurar se atingiram os resultados ou não para a 

marca. 

 

6.5. Análises dos resultados: A propaganda como negócio. 

 

6.5.1. Tópicos abordados:  

• Remuneração; 

• Relacionamento com o anunciante; 

• Mudança na forma de trabalhar; 

• Reformulação de equipe; 

• Mentalidade do negócio; 

 

 No mercado brasileiro, não faltam exemplos em que a comunicação teve um papel 

decisivo para o negócio do cliente. Sem entrar no mérito de análise de conteúdo ou qualidade 

criativa, existem casos emblemáticos como os “Bichinhos da Parmalat”, do carismático Garoto 

Bombril – cuja campanha conseguiu transformar uma commodity (palha de aço) em um produto 

atraente e simpático aos olhos dos consumidores. 

 A propaganda não é mais a alma do negócio (frase vinda de uma época menos complexa 

e plural em termos de canais de comunicação, menos Omnichanel), ou pelo menos teve a sua 

participação reduzida ou mesmo questionada. Hoje a nova protagonista é a “experiência do 

consumidor” que, quanto mais efetiva for, mais afetiva se tornará para a marca. 

 Em futuro, não muito distante, dificilmente as agências de propaganda serão o que foram 

(ou pelo menos como as enxergamos até hoje) em um passado não tão distante. Um processo, 

sem volta, de transformação da indústria da comunicação necessita de novos modelos de 

negócios e os formatos anteriores começam a deixar de ter a eficácia que tinham, enquanto os 

novos ainda não se consolidaram.  

 Como vários outros setores da economia brasileira, o setor de comunicação enfrenta a 

disrupção trazida pelo digital e a incerteza dos clientes (anunciantes), que declaradamente 

enxergam agora menor valor no que as agências oferecem.  

 Dificilmente algum dos entrevistados discorde desse quadro, ainda que nunca 
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publicamente. Mais difícil ainda encontrar alguém que saiba como fazer para transformar sua 

agência para os novos tempos acontecerem.  

 Durante as entrevistas, um ponto que ficou claro para todos foi a necessidade de mudança 

na propaganda como negócio. Caso contrário a redução de sua importância para o cliente será 

uma via de sentido único, resumindo esta visão conforme depoimento dos entrevistados 04 e 

10:  

 

 “Eu acho que, assim, a discussão do mercado, o objetivo principal das agências se 

perdeu”. Entrevistado 04 

  

 “Não sei, na minha opinião eu acho que elas perderam, elas estão perdendo o que têm de 

mais rico que nenhuma outra terá, que é o poder de construção de marcas fortes. Então, assim, 

de pessoas brilhantes em termos de capacidade criativa, de desenvolvimento estratégico forte 

do cliente. ” Entrevistado 10 

 

 Este é um fato claro, mesmo não tendo um novo formato ou caminho que devam seguir 

em mente. Nos últimos anos a agências perderam, como ressalta o entrevistado 10, não em 

todos os casos, mas em relação à relevância ou mesmo o protagonismo na construção das 

marcas junto a seus clientes.  

 

“...o cliente não pode trocar amanhã uma agência que faz performance assim, faz 

performance assado, ou compra mídia desse jeito, compra mídia do outro, mas acho que a 

discussão mais bacana que tem da agência é o poder da agência, principalmente do modelo da 

agência no Brasil, que é a full service, de ter criativos brilhantes, planejamento brilhante, 

estratégia de mídia brilhante e desenvolver valores de marca. ” Entrevistado 10 

 

Segundo Forbes (2014), a crescente preocupação das marcas e organizações cujo 

modelo de negócio está relacionado com a transação bens ou serviços precisa acompanhar esta 

mudança de perto para que consigam adaptar-se mais facilmente às novas necessidades e 

comportamentos dos consumidores e evitar a perda de mais mercado – podendo, assim, 

assegurar vantagem competitiva frente a concorrência. 

 É de extrema importância a definição estratégica das empresas quanto a seleção dos 

canais que pretendem integrar no seu modus operandi. Grande parte da estratégia das empresas 
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atuais passa por integrar um vasto leque de canais de distribuição/comunicação, quer estes 

sejam físicos ou virtuais. 

 

“... hoje, eu acho que, assim, tem agências que ainda--. Eu vejo, por exemplo, uma 

Almap, ainda é, por todas as mudanças que ela teve, que sofreu também com o mercado, com 

a mudança de mercado e tal, mas, assim, é uma agência ainda que segura a preocupação com o 

valor de marca” Entrevistado 04 

 

As transformações e demandantes do negócio da publicidade precisam tornar as 

agências cada vez mais ágeis e que possa (sic) fortalecer ainda mais a atividade de mídia. 

Visando atender às necessidades de um mercado em crescimento, global e gerador de negócios 

(HITT, et al. 1998). 

 A propaganda sempre existiu para resolver um problema do cliente, hoje ela deve existir 

para ajudar o cliente a resolver o problema das pessoas. E essa mudança faz toda a diferença 

“Então, mas esse problema era um problema que era discutido com o presidente da 

companhia, né? Então, assim, as agências perderam relevância dentro dos clientes. Perderam, 

isso é fato. Agora por que? Porque é isso, meu, elas ficaram numa discussão muito grande aí 

para onde vai a grana e num modelo de negócio que cada vez mais o que me assusta é isso: a 

impressão que eu tenho é que as agências, cada vez mais –  algumas, né? –, estão perdendo o 

poder da discussão da construção de marca mesmo. Que isso só as agências conseguem 

construir. ” Entrevistado 10. 

Tais mudanças passam pela forma de remuneração pelo cliente (feed, success fee ou 

comissão) na relação com os veículos (a não dependência do BV, bônus sobre veiculação– que 

não existe no digital).  

Mudar com a profundidade o negócio da propaganda como exige o cenário atual é um 

desafio considerável. Como principal ponto a aumentar o tempo gasto nas transformações 

necessárias estão as fontes de receitas paralelas e que se tornaram fundamentais para a 

manutenção do negócio, que no Brasil se reduzem a poucas – sendo o BV a mais relevante 

dentre elas.  

O BV (bônus de volume) ainda ajuda, e muito, na manutenção da remuneração das 

agências. O problema quanto a este ponto é que o horizonte aponta para um futuro em que ele 
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perderá a força que tem. Principalmente porque anunciantes tenderão a exigir mais 

transparência nas negociações com suas verbas. Mas também porque os grandes grupos de 

mídia (emissoras de TV aberta, editoras de revista e jornais, etc) que bancam esse jogo estão 

passando transformações igualmente impactantes. Os veículos cortarão ou reduzirão 

consideravelmente o BV. As agências sentirão este impacto que não será pequeno. 

 

“A venda de amanhã, porque ele é bonificado, né? O bônus dele anual é em relação a 

resultados de hoje. Então, assim, o modelo como um todo está depreciando isso e, assim, eu 

não acredito, eu juro, assim, eu posso estar muito errada, mas o que ‘tá’ (sic) virando isso? Uma 

“comoditização” de marca tão grande que as que conseguirem permanecer com um pensamento 

bacana, como o Itaú permanece, como uma Vivo permanece”. Entrevistado 03 

 

Entre manter-se falsamente equilibrados com o que ainda tem e ir em busca de novos 

modelos de negócio e de receita, algumas agências oscilam, umas mais que outras. Há as que 

buscam saídas, ainda que incertas do que devem encontrar. E há os que não conseguem se 

mover, por paralisia funcional, fruto da inércia de anos caminhando sempre na mesma direção. 

 

“O futuro do negócio? O futuro do negócio não é mais isso que a gente está vendo aqui, 

que a estamos vivendo. Se o modelo tradicional de remuneração precisa ser revisado, revisto, 

tem uma questão também de sobrevivência. As consultorias se formaram a partir de uma 

remuneração. Do nosso ponto de vista sim. Quando a coisa convergiu, ou seja, o negócio da 

comunicação converge com o da marca, perdão, da marca com a venda, o negócio e a marca, 

cara, no digital dá para entender esse movimento das consultorias invadindo, porque a gente 

sempre trabalhou para a marca. Não vou dizer que nunca trabalhamos pro (sic) negócio, mas a 

metrificação, o compromisso com resultado, o success fee, a remuneração baseada em 

resultado” Entrevistado 09 

 

Esta incerteza, ou mesmo certa miopia sobre o futuro do negócio da propaganda como 

negócio permeia grande parte das respostas dos entrevistados. Segundo Leviit (1960), a falha 

está na cúpula. Os diretores responsáveis por ela são, em última análise, aqueles que se ocupam 

das metas e diretrizes de maior amplitude.  
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“A remuneração hoje tem essa questão do BV, que todo mundo sabe, em compensação 

existe a fraude no digital, então assim eles estão enxergando isso. O que que esses caras estão 

fazendo? Levando para dentro. O cliente está levando para dentro de casa, então assim a 

remuneração ele vai pagar o cara e ele vai acompanhar. Acabou. Não tem fraude, não tem BV, 

não tem nada. Então quem bloqueia hoje? É só a Rede Globo, o resto você compra tudo. Então 

tá (sic), ele não vai comprar uma Rede Globo até porque muitas vezes não faz parte do target 

dele, não faz sentido e ele vai seguir a vida. ”  Entrevistado 08 

  

 A necessidade de equipes multidisciplinares, como já acontece na Europa e EUA e em 

alguns países da América Latina, pode ajudar no contexto atual do mercado publicitário. 

Equipes com formações diferentes (estatísticos, antropólogos, economistas, entre outros) 

podem ajudar a ampliar o horizonte nas análises e conteúdos pelas agências, criando, talvez, 

um ambiente tão plural quando das consultorias. O principal ponto aqui é a defasagem deste 

pensamento multidisciplinar em relação aos demais países da Europa, Estados Unidos e da 

América Latina.  

 Talvez um dos pontos que tenha levado o mercado brasileiro a este distanciamento seja 

outra característica particular do mercado nacional. No Brasil, os bureaus4 de mídia, agências 

estritamente focadas em criação e bureaus planejamento, não existem (indo na contramão do 

mercado, contra a lenda urbana os bureaus não são proibidos mas são proibidos de receber o 

desconto padrão5 estabelecido pelo CENP), somente agências full service6 (o formato 

tradicional de uma agência de propaganda) podem operar no mercado brasileiro.  

  

 

                                                        
4 Bureau, ou Birô, de Mídia - Entidade prestadora de serviços de planejamento e/ou compra de espaços 

publicitários, que representa o anunciante e/ ou a agência de propaganda nas negociações com os veículos de 

comunicação. Pode ser de quatro espécies: 1. Os independentes — não associados a agências ou anunciantes 

(brokers); 2. Os vinculados a agências ou anunciantes — neste último caso, também chamados “in house-media 

buying”; 3. As centrais ou consórcios de agências; e 4. As centrais de mais de um anunciante. O Brasil adota o 

modelo de negócios de agências full service. 
5 Desconto. Forma ou fórmula de redução de custo para o anunciante.  Impropriamente aplicado para designar 

Honorários ou serviços de agência, que a padronização do I Congresso Brasileiro de Propaganda designou como 

comissão de agência. V. Comissão de agência. Também impropriamente utilizado para designar bonificação dada 

pelo veículo, à agência, em função do volume de verba aplicada. 
6 Agência de Propaganda (Agência Full Service). De acordo com definição da ABAP, é uma pessoa jurídica 

independente, especializada na arte e técnicas publicitárias que estuda e planeja, concebe e executa publicidade e 

material promocional, avalia, seleciona e programa os veículos de divulgação necessários à disseminação de 

mensagens de natureza comercial e institucional, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de 

promover a venda de produtos e serviços, difundir ideias, ou informar o público a respeito de organizações ou 

instituições colocadas a serviço desse mesmo público. Sua remuneração e relacionamento comercial com 

anunciantes e veículos são regidos pela Lei nº 4.680/65 e pelo Decreto nº 57.690/66. V. Apêndice 
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 Pode-se separar em dois caminhos os benefícios, e eventuais malefícios, desta separação 

entre departamentos: 

 

1.  O modelo brasileiro com estrutura com mais proximidade entre as diversas disciplinas da 

propaganda (mídia, criação, planejamento, etc), tende a facilitar o desenvolvimento de 

pensamentos mais sinérgicos e de maior realimentação, pela troca de informações e 

experiências.  

2. O modelo Europeu e Americano: o manejo intensivo de atividades específicas leva a um maior 

desenvolvimento das partes: criação de ferramentas e especializações e profissionais de outras 

áreas. Não é incomum ter estatísticos, antropólogos contratados dentro das empresas.  

 

“Vem da mudança do consumidor. É que agora está acelerado, o mercado precisa se 

reinventar, eu trabalho numa agência que está se reinventando. Como? A duras penas. Botou 

um head de mídia que é um cara que veio de performance, coloca um head agora co-presidente 

criativo, que veio do offline, que foi agência tradicional e hoje está numa 100% digital, e há 

quatro anos estava numa consultoria, ou seja, eu tenho um outro presidente que veio de 

marketing direto. Então, assim, para tentar entender que bicho é esse. Entrevistado 06 

  

 Além das mudanças que aconteceram ainda estarem em curso, existe a entrada de novos 

players no segmento de publicidade. Consultorias como Accenture e outras, hoje brigam pela 

mesma verba de comunicação que as agências com expertise que estas perderam ou foi reduzido 

com passar do tempo. 

 Aproveitando a passagem de Mark Read (CEO Global Wunderman) pelo escritório 

brasileiro da agência, e ampliando o horizonte do estudo e procurando uma visão global do 

tema, qual seria visão de um importante executivo internacional sobre as consultorias. Até que 

ponto sua opinião seria igual, ou reverberaria em direção oposta à dos entrevistados, quando é 

abordado sobre o papel das consultorias no ambiente de comunicação e das agências de 

publicidade:  

 

 “... respeito muito o negócio das consultorias, mas olhamos para ele sob perspectivas 

diferentes. Nossa vantagem em relação a eles são um conhecimento mais aprofundado sobre os 

consumidores e a respeito da importância da criatividade para a construção de um planejamento 

de futuro. E é isso que temos que abraçar, junto com a tecnologia de dados, essa área do mercado 
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está crescendo muito e vejo que tanto as agências como as consultorias podem crescer com 

elas…” Mark Read, CEO Global Wunderman – em resposta à pergunta “qual sua visão sobre 

este movimento entre consultorias e agências e que tipo de relação eles podem construir? 

 

 Segundo Levitt (1960), todo setor de atividade importante já foi, em alguma ocasião, um 

“setor de rápida expansão”. Alguns setores que agora atravessam uma onda de entusiasmo 

expansionista estão, contudo, sob a ameaça da decadência. Outros, tidos como setores de rápida 

expansão em fase de amadurecimento, na realidade pararam de crescer. Em todos os casos, a 

razão pela qual o desenvolvimento é ameaçado, retardado ou detido não é porque o mercado 

está saturado. É porque houve uma falha administrativa. Esta visão pode nos dar uma luz da 

situação atual do mercado de propaganda e sua relação com os novos entrantes e o consumidor 

Omnichannel.   

 Todos os entrevistados concordam que isto é uma realidade sem volta, mas também 

enxergam que esta concorrência não bate de frente com dois dos principais pilares das agências, 

o produto criativo e o relacionamento na construção da marca. Afirmação esta que vai na 

contramão do que acontece no mercado. As consultorias já deram os primeiros passos neste 

caminho, contratando profissionais de mídia, criação e planejamento oriundos das tradicionais 

agências de publicidade.  

 Correlacionando Levitt (1960) com o cenário atual do mercado brasileiro de agências de 

publicidade, podemos classificá-lo como míope, ou pelo menos as declarações remetem a este 

pensamento.  

 No mercado americano, por exemplo, 2017 foi marcado por um fato inédito. Pela primeira 

vez o digital concentrou mais da metade da receita das agências. Para muitas agências, no 

entanto, isso não traduziu em ganhos líquidos. A receita das agências norte-americanas subiu 

1,8% no ano que passou, o crescimento mais lento desde que o mercado publicitário emergiu 

da recessão de 2010 (Agency Report 2018). As consultorias, pela primeira vez, figuram no top 

10 da lista das maiores agências do mundo. Todas estão bem posicionadas com seus laços 

estreitos com o C-level das empresas, como apresentado no gráfico 07. 

 Foi a primeira vez que o relatório incluiu receita digital global de grandes holdings (como 

o WPP) e consultorias (como a Accenture Interactive). 

Com esta visão dos entrantes, os entrevistados posicionam as consultorias como fortes 

não na construção de awareness de marca, consideração no momento da compra e sim com 

forte atuação na conversão online da comunicação.  Pelo menos, na visão das agências, neste 
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momento a atuação das consultorias seria focada no ponto de menor rentabilidade para o 

negócio. 

 

Gráfico 07. – Os maiores grupos de comunicação e marketing do mundo 

 

Fonte Meio & Mensagem / Ad Age’s Report 2018 

  

 

 “Porque eles têm uma cultura de buscar conhecimento fora do mercado, tem cultura de 

buscar conhecimento de especialista, de tecnologias novas, não só de marketing, mas de 

conhecimentos novos. O que uma Accenture da vida faz também, que nem, por exemplo, eles 

vão entrar em todo o processo do cliente, desde o ponto de venda até a parte da comunicação. 

Então eles fazem diagnóstico da companhia. E aí resolver problemas também. ” Entrevistado 

07. 

 

 “ Importa também que parte do funil, se é top, medium, lower funnel. Você vai estar 

trabalhando ele de acordo com a estratégia, porque os três ou só conversão. Então, assim, um 

exemplo bobinho, mas que a gente não pega e faz agora em uma apresentação de campanha 

grande, de concorrência: ‘Agora vamos falar da estratégia digital’. Não, isso está tudo 

incorporado no fluxo do trabalho todo. Então, por exemplo, é importante ter uma campanha de 

vídeo para esse consumidor que a gente quer atingir, de vídeo digital, mas isso é colocado dentro 

do trabalho assim: ‘Eu preciso ter uma plataforma de vídeo, ponto’. Onde? Aí começa a entrar, 

vou para tevê, vou para pay TV, vou para o digital e vou para TV no ponto de venda, que seja. 

Então o negócio é visto como... O consumidor consome vídeo, então preciso fazer um vídeo 

para ele e a criação cria em cima disso. Onde eu vou atingir? Aí é uma definição de orçamento, 

de estratégia de como atingir ele melhor, mas não é colocado como uma estratégia de vídeo 
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digital. É uma plataforma de vídeo, ponto, independente da onde a gente encontre esse cara. ” 

Entrevistado 02  

 

 Analisando a resposta do entrevistado 02, pode-se correlacioná-la com Jenkins (2009, 

p.138) e o conceito de transmidia. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que 

faz de melhor a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela 

televisão, romances e quadrinhos e que seu universo possa ser explorado em games ou 

experimentado em parques de diversão. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que 

não seja necessário ver o filme para gostar do game e vice-versa.  

 Quando os entrevistados mencionam o funil de conversão, eles se referem a um conceito 

não acadêmico ou com algum referencial teórico. Este conceito se baseia em funil dividido em 

três parte, cada uma com sua relevância e com a devida atuação dos meios e da comunicação 

em cada etapa, como exemplificando na figura 09. Sendo assim teríamos “reconhecimento da 

marca/awareness, consideração/intenção e conversão.  Com base neste pensamento, todos são 

categóricos que, hoje, as consultorias focam seus esforços na base do funil e não brigando hoje 

diretamente com as agências nas demais etapas. 

 Tanto Mark Read, ou qualquer outro entrevistado, não mencionou o esforço das 

consultorias em montar equipes capazes de produzir material criativo, compra de mídia, 

planejamento para trabalhar na construção da marca. Com um ponto que muitas agências não 

tem, o trabalho a quatro mãos na construção da marca e entendimento do negócio, e do 

consumidor, e categoria do cliente/marca. 

 “Onde eu acho que pode ser o grande diferencial, por exemplo, das agências para 

Accenture, mas eu vejo que as consultorias também já estão atentas a isso, tanto é que eles estão 

contratando muita gente boa criativa, estratégica. Tentaram levar VPs de planejamento 

superfortes. Então, assim, ter a performance muito ligada ao dia a dia do cliente, que é o que 

vai gerando aí Omnichannel. Então, por exemplo, eu vi, eu presenciei muito isso com o 

Santander, que é ter o criativo do lado do cara de performance. Porque esse criativo não tá (sic) 

funcionando, troca o criativo, altera agora e faz isso, faz aquilo. Então eu acho que isso é uma 

parte do negócio que as agências não sabiam trabalhar ainda e eu acho que algumas estão bem 

avançadas nesse sentido. O que eu tô (sic) vendo é, assim, nessa mudança--. Eu tô (sic) falando 

de agência, né? Nessa mudança de conceito eu acho que elas estão perdendo o que elas têm de 

mais forte, porque, assim, elas ficaram muito nessa discussão do financeiro, ‘para onde está 

indo o dinheiro a gente tem que ir’ e foram muito em cima disso. ” Entrevistado 03 
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Figura 10- Exemplo Conceito Modelo Funil de conversão 

 

Fonte – Departamento comercial Facebook Brasil (mobile moves 2017) 

 

Mesmo com a certeza, pelo menos na visão dos entrevistados 2, 3 e o CEO da 

Wunderman Marck Read, de que os novos entrantes brigam em dois principais pilares das 

agências o produto criativo e o relacionamento na construção da marca. Talvez fosse melhor se 

a preocupação do mercado de publicidade não focasse para onde se direcionam as verbas, ou o 

dinheiro em si, em sim para onde a visão de valor leva os anunciantes. O o foco seria uma 

relação entre o investimento e o valor do trabalho.  

Em termos de negócio, com base no mercado americano, em 2017 a maior parte do 

faturamento das agências foi digital. O digital, abrangendo da criação de um anúncio para o 

Facebook à transformação da interação de uma marca com os consumidores, capturou 51,3% 

da receita das agências norte-americanas de todas as disciplinas em 2017, de acordo com o Ad 

Age Datacenter. O share do digital quase dobrou desde 2009. (Meio & Mensagem Maio 2018 

/ Ad Age’s Report 2018) 

 

“Não acho que eles estejam concorrendo conosco na publicidade, mas em termos 

diferentes. Eles estão nesse mercado, fizeram várias aquisições, mas acredito que olham mais 

o negócio em termos gerais, para entender como podem atuar na transformação das empresas. 

E essa tarefa é feita pelas agências. Nossa função é ajudar os clientes a se prepararem para o 

futuro digital e ajudá-los nesse caminho de disrupção...” Mark Read CEO Global Wunderman 

– em resposta à pergunta se ele considera as consultorias como concorrentes no segmento de 

publicidade.  
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O crescimento orgânico das cinco maiores holdings teve declínio de 0,1%, puxado pela 

queda de 2,3% do WPP. Este crescimento exclui aquisições, alienações e efeitos das taxas de 

câmbio. Para as consultorias, 2017 foi expressivo: Accenture Interactive, Cognizant Interactive, 

Deloitte Digital, IBM iX e PwC Digital Services contabilizaram crescimento de 32,3%. (Meio 

& Mensagem Maio 2018 / Ad Age’s Report 2018). A receita das consultorias foi impulsionada 

por aquisições e, em alguns casos, houve mudanças na receita utilizadas pelas consultorias para 

calcular qual porção da receita de suas empresas veio de serviços de marketing. 

Com a entrada destes novos entrantes pode-se decretar o fim do das agências de 

publicidade? Neste primeiro momento de acordo com os entrevistados não.  

A história da comunicação mostrou isso. O rádio não matou o cinema, não morreu com 

a TV e muito menos com o digital. Todos sofreram transformações. Com o advento da “Internet 

das Coisas”, tudo será conectado a tudo. A evolução não é matar os modelos, mas fazer com 

que esses modelos se reinventem. Com as agências, é preciso que aconteça o mesmo.  

Quando surgiram as agências de marketing digital, foi o primeiro sinal para as agências 

tradicionais mudassem seu modelo de negócio. As grandes adquiriam pequenas agências, outras 

montaram estruturas digitais. As menores seguiram os mesmos passos das tradicionais: Mídia 

para ganhar os 20%. Sobreviveram. Mas agora, com as consultorias pensando em negócios e 

não em BV, as agências precisarão se reinventar, ou não existirá mercado para esta estrutura 

defasada.  

Segundo Levitt (1960), o crescimento sustentado depende de como amplamente você 

define seu negócio e com que cuidado estima as necessidades de seus clientes. Este crescimento 

sustentado no ramo de propaganda depende de como as agências enfrentarão os entrantes, 

entenderão as demandas de seus clientes e, também, como levarão as mensagens ao consumidor 

omminichannel. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este capítulo apresenta um resumo dos principais pontos discutidos neste estudo, as 

limitações encontradas e recomendações para futuros estudos sobre o tema. 

 Este estudo teve como objetivo discutir o conceito de Ommichannel e seu entendimento 

e aplicação no dia a dia das agências de publicidade. Focando no mercado de SP (região 

metropolitana). 

 

7.1 Conclusões 

 

As transformações e demandantes do negócio da publicidade precisam tornar as 

agências cada vez mais ágeis e que possa fortalecer ainda mais a atividade de mídia. Visando 

atender às necessidades de um mercado em crescimento, global e gerador de negócios (HITT, 

et al. 1998).   

 Ao final da pesquisa, pode-se afirmar que o conceito de Omnichannel é entendido e 

aplicado no dia a dia do mercado de comunicação. Muito disso deve-se ao crescimento dos 

meios digitais, forçando o surgimento de novos profissionais com conhecimento mais 

aprofundado deste meio e também provocando as agências, mesmo que com certa letargia, a 

sair da zona de conforto. Entende-se aqui foco em TV e outros meios, e procura-se entender os 

novos formatos da mensagem e a interação do consumidor (não mais passivo, mas agora ativo) 

com aquilo que lhe é enviado através da mensagem da peça publicitária. 

 De uma forma geral, todos concordam que isso criou uma grande mudança entre o 

comportamento do mercado publicitário hoje em relação o início dos anos 2000, por exemplo, 

mesmo naquelas agências que ainda tem em mente que o formato Mad Man é adequado aos 

dias atuais. Tal afirmação (classificar o pensamento publicitário atual como o retratado na série) 

gerou discordância entre os Entrevistados. Alguns concordaram que, como imagem figurativa, 

o exemplo é valido. Já outros categoricamente negaram que hoje o modelo existente se encaixe 

no exemplo fictício.  

 Durante as entrevistas surgiram alguns pontos que não estavam no foco deste estudo a 

princípio, mas que contribuíram para um maior aprofundamento e entendimento do mercado 
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atual de publicidade: novos entrantes, consultorias de marketing (como a Accenture7), novos 

formatos de remuneração e a necessidade de profissionais efetivamente mais dinâmicos foram 

pontos que surgiram e contribuíram para um melhor entendimento do cenário atual do mercado 

publicitário.  

 A principal mudança, e a mais difícil e necessária no ponto de vista dos entrevistados, é 

a forma de remuneração e o posicionamento das agências perante os clientes. Um ponto que 

não foi abordado por nenhum dos entrevistados e que é muito impactante no negócio, a maior 

transparência das empresas de mídia (leia-se Google e Facebook, que são os maiores atores 

neste segmento). Este último ponto é uma realidade nos mercados Europeu e Americano, mas 

que não teve importância para os entrevistados, mesmo impactando como todos trabalham no 

segmento de mídia digital. A discussão sobre transparência de métricas no ambiente digital está 

presente nestes mercados e vem motivando reações de várias empresas. Nos Estados Unidos, a 

Procter & Gamble vem cobrando das agências digitais mais transparência. Está endossando os 

padrões de visibilidade do Media Rating Council (MRC), para mídia digital — que definem 

impressões de anúncios de exibição como visíveis.  

 Isto mostra uma miopia quanto ao cenário futuro. O entendimento do conceito 

Omnichannel também implica em conhecer a fortaleza e fraqueza dos canais de mídia e das 

empresas atuantes.   

 A comissão é regulamentada pelo CENP8 (Conselho Executivo de Normas Padrão) em 

                                                        
7 Globalmente, a Accenture Interactive já é a maior rede de agências digitais do mundo, segundo o ranking Agency 

Report, do Advertising Age, com números relativos a 2015. No segundo e terceiro lugares, estão outros braços de 

consultorias: IBM Interactive e Deloitte Digital. Considerando as redes globais de todas as disciplinas, incluindo 

a publicidade, a Accenture Interactive foi a que mais cresceu em 2015, fechando o ano em 4º lugar, atrás apenas 

de Y&R, DDB e McCann. Entre as holdings globais, a colocação da Accenture Interactive também surpreende: 

está na sexta posição, atrás de WPP, Omnicom, Publicis Groupe, Interpublic e Dentsu, e à frente da Havas. 

Em 2016, a Accenture comprou diversas agências pelo mundo, incluindo a digital japonesa IMJ Corporation e a 

inglesa Karmarama, uma das maiores agências criativas independentes do Reino Unido, que atende clientes como 

BBC, Honda e Unilever. 

A Accenture Interactive é área de comunicação da Accenture Digital, que foi criada em 2013 para abarcar as 

divisões da consultoria focadas em analytics, mobility e interactive. Além da área Digital, a Accenture conta com 

outras quatro unidades: Estratégia, Consultoria, Operações e Tecnologia. 

Em 2015, a Accenture Digital intensificou seu plano de expansão no Brasil, realizando movimentos com o objetivo 

de expandir a entrega de negócios online – analytics, marketing digital e mobilidade. Comprou a agência de 

performance AD Dialeto e a Gapso, especializadas em sistemas de análise de dados com escritórios em Belo 

Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro; lançou a operação da Fjord, focada em design thinking e adquirida 

globalmente pela companhia em 2013; inaugurou um Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Digital em Recife 

dedicado à evolução da análise de dados e à produção digital; e investiu em um espaço dentro do Cubo, centro de 

empreendedorismo do Itaú e Redpoint e Ventures, em São Paulo, com o intuito de fomentar projetos de startups. 
8 Sobre o CENP - é uma entidade de ética, com atuação nacional, criada e mantida exclusivamente pelo setor 

privado para assegurar boas práticas comerciais entre Anunciantes, Agências de Publicidade e Veículos de 

Comunicação. Baseia-se nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, documento orientador de melhores 

práticas, atuando de forma permanente em quatro importantes áreas: 

1.Certifica a qualidade técnica da Agência de Publicidade, assegurando que ela tenha estrutura física e de pessoal 

compatível com o mercado no qual atua, inclusive quanto ao uso competente de pesquisas de mídia. 
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20%, mas não praticada na grande maioria dos casos. As práticas predatórias da mesma durante 

as disputas por novos clientes, o BV (bônus sobre volume), fortemente questionado pelo 

mercado anunciante sobre a ética e validade precisa mudar para dar um novo frescor, aliado a 

uma melhor saúde financeira, e tentar trazer a relevância das agências perante os anunciantes. 

Analisando a situação atual, pode-se listar alguns problemas:  

 

o Pressão por novos modelos de remuneração 

o Distanciamento dos clientes 

o Qualificação de profissionais inadequada para as demandas atuais 

o Baixa percepção de valor nas agências 

o Baixa coesão do setor 

o Imagem deteriorada 

o Modelo de atuação desgastado 

o Perda de protagonismo e relevância 

 

Esta incerteza, ou mesmo certa miopia sobre o futuro do negócio da propaganda como 

negócio, permeia grande parte das respostas dos entrevistados. Segundo Leviit (1960), a falha 

está na cúpula. Os diretores responsáveis por ela são, em última análise, aqueles que se ocupam 

das metas e diretrizes de maior amplitude.  

 No universo de agências, infelizmente ainda existem pensamento separados. O 

profissional online foca-se em suas tarefas e o mesmo acontece com as mídias tradicionais. 

Claro que não existe um especialista em tudo, mas uma maior integração tanto no pensamento 

como na pratica só tende a beneficiar o negócio e a entrega da mensagem ao consumidor, 

independente do meio. Ainda há muito o que se evoluir em atribuição, life time value e jornada 

do consumidor, além de um casto universo de novos conceitos que hoje fazem parte do contexto 

das agências e que cruzam a todo o tempo com formato mais tradicional de trabalhar. O que é 

preciso não é apenas uma transformação digital, mas uma transformação cultural. 

 

                                                        
2. Mantém depósito, para comprovação pública, das listas de preços dos Veículos de Comunicação, instrumento 

inibidor de práticas desleais na oferta de preços pelos serviços de veiculação da publicidade. 

3. Credencia os serviços de informações de mídia oferecidos pelas empresas especializadas e credencia, também, 

institutos/empresas para atuarem na verificação de circulação dos Veículos de Comunicação impressos. 

4. Atua como fórum permanente de discussão técnico-comercial da área publicitária. Não é ente público, mas tem 

as Normas e a Certificação reconhecidas pela legislação federal como instrumento para entes públicos que utilizam 

a publicidade para o exercício da comunicação. 
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 Um dos pontos que tem mais chamado a atenção da mídia especializada em publicidade 

e propaganda é a evolução dos clientes no aprendizado de utilização de dados e de análises para 

tomadas de decisão. Essa evolução tem várias fases, não acontece do dia para noite, e é 

gratificante. E as agências precisam (e devem) ser parceiros neste caminho ou perderão mais 

relevância. 

 Alguns modelos neste sentido existem, e com sucesso, em prática hoje no mercado 

publicitário. O Co-Lab de Nestlé e Coca-Cola são exemplos de atuação da agência dentro do 

anunciante com foco no produto e seu consumidor. Pensando na marca e no target trabalhando 

dentro do cliente, esta é uma experiência diferente do formato atual de agências, tanto no sentido 

de formação da equipe como na remuneração. Estando diretamente ligado ao negócio do cliente 

como um todo, não mais sendo o executor de um briefing, mas um co-autor da comunicação da 

marca. 

 “Se antes os espaços comerciais eram a única arena onde produtos e serviços duelavam 

pelo voto de confiança do consumidor, no mundo digital a confiança não nasce de quem vota, 

mas de quem volta. E o ato de ir adotando pouco a pouco uma marca não acontece em função 

apenas do que ela diz em uma única plataforma, mas principalmente do que os outros dizem 

sobre ela em todos os lugares. E quando o assunto é experiência, as pessoas só falam bem 

daquilo que usam bem.” Eco Moliterno CCO da Accenture Interactive (Meio e 

Mensagem/Proxxima, maio 2018) 

 

7.2 Limitações  

 Tendo em vista que as principais agências, clientes estão na Grande São Paulo, que foi o 

foco deste trabalho, não se pode afirmar que o mesmo pensamento, problemas e soluções é 

aplicável em outros mercados, ou mesmo no mercado da Grande São Paulo e focando em 

agências e clientes de menor porte. 

 

7.3 Recomendações e aplicações decorrentes deste estudo 

  

 Algumas recomendações ou aplicações decorrentes deste estudo sobre o tema podem ser 

apontadas como:  

 

Para a Academia: 

1. Desenvolvimento de novos trabalhos que discutam os principais conceitos de 

remuneração e trabalho das agências; 
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2. Ampliar a base pesquisada e analisar o papel dos novos entrantes no decorrer dos anos;  

3. Com a atual mudança no comando dos principais grupos de agências, qual será a visão 

das mesmas quanto ao futuro do negócio;  

4. A eventual viabilidade deste estudo ser replicado em outros mercados e em agências de 

médio e pequeno porte. 

5. A transparência por parte das empresas de mídia digital deveria ser melhor estudada tanto 

pela academia quanto (principalmente) pelo mercado publicitário e anunciante. 

 

Para as agências:   

1. Que fiquem mais atentas às mudanças de mercados diante das constantes mudanças no 

comportamento do consumidor. Certa letargia e falta de atenção a essas mudanças podem 

causar um enorme dano ao negócio. 

2. Os novos entrantes (consultorias) só se tornaram fortes (e uma opção valida) pelo 

comportamento das agências. Aprender com estas empresas é necessário para voltar a ser 

relevante aos negócios dos clientes. Com isso, ao afirmar que a vantagem em relação as 

consultorias é um conhecimento mais aprofundado sobre os consumidores e a respeito da 

importância do produto criativo para a construção de um planejamento de futuro seja efetivo e 

percebido pelo mercado anunciante é no mínimo negar o caminho que está se abrindo no 

mercado. 

3. Estudo de novas áreas de negócios: Data Analysis, Tech, Conteúdo. Clientes estão criando 

departamento focados na geração de conteúdo – a Youse criou em março de 2018 uma área 

dedica a geração de conteúdo. 

 

Levitt (1960) “Se uma organização não souber ou não tiver interesse em saber para onde está 

indo, não precisa fazer propaganda desse fato com um chefe protocolar. Todos perceberão 

depressa” 
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9. APÊNDICE  

APÊNDICE A-  Roteiro Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução Apresentação da metodologia da pesquisa. 

O Mercado 

Publicitário 

Vamos conversar um pouco sobre o mercado 

publicitário hoje e as mudanças pelas quais ele 

passou nos últimos anos/década. 

• Mercado Publicitário hoje X o passado 

• Qual o impacto que o digital e o consumidor têm 

na propaganda como negócio? 

• Como a agência lida com a pluralidade de canais 

para entregar a mensagem das marcas ao 

consumidor?  

• O conceito de Omnichannel é claro dentro da 

agência? Mesmo que com outro nome, mas 

mantendo o significado 
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APÊNDICE A-  Roteiro Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças na 

mensagem e no 

Consumidor 

Agora vamos conversar um pouco sobre o consumidor Omnichannel. 

Até quando existira, se é que ainda existe, a cultura ONxOff 

agências?  

• Esta ruptura, caso ainda exista, não centrada nos canais que 

levam a mensagem ao consumidor? 

• A mudança no comportamento do consumidor mudou a 

forma de levar a mensagem das marcas até ele?   

• Como isto impactou sua forma de levar a mensagem até o 

consumidor?  

• Você poderia me contar uma situação específica em que isto 

ocorreu? 

A propaganda  

como negócio 

Voltando ao mercado publicitário, suas mudanças e a 

“transformação” do consumidor com a evolução dos meios 

de comunicação (como um todo, não apenas pela grande 

evolução do digital). Pensando em termos de negócio, como 

será o futuro da propaganda em um futuro que promete ser 

tão diferente e plural 

• Tendo em vista estas mudanças, como elas afetam o 

negócio da propaganda em termos de: 

o Remuneração 

o Relacionamento com o anunciante 

o Mudança na forma de trabalhar 

o Reformulação de equipe 

o Mentalidade do negócio 

• O que acontecerá com quem não entender tais 

mudanças no negócio, clientes e consumidores? 

 

Encerramento Agradecimento 

 

Introdução Apresentação da metodologia da pesquisa. 
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10. APÊNDICE B  

APÊNDICE B-  Transcrições Entrevistas 

Legenda: 

a. --: frase não completada. 

b. /: interrupção. 

c. ‘: omissão de parte da palavra (exemplo: ‘tá = está). 

d. [sic]: assim mesmo como está escrito. 

 

ENTREVISTA 01 

João Oliver – Bom, como a gente ‘tava falando, Entrevistado 1, o foco do meu Mestrado é na parte de 

Ommichannel dentro das agências de propaganda, ‘tá? Então está dividido em três módulos e o 

primeiro deles é falar sobre o mercado publicitário. Entender as mudanças que tiveram no mercado 

publicitário nos últimos anos, nos últimos 10, 15, 20 anos, que seja. O que ele mudou de ontem pra 

hoje, né? O impacto do digital no consumidor e no negócio da propaganda. Como é que as agências de 

propaganda lidam hoje com essa pluralidade de canais, porque nos anos 2000, 90, tinha meia dúzia, 

hoje, com a chegada do digital, eu tenho “n” canais para estar trabalhando. E se esse conceito, de 

repente, de Ommichannel, mesmo com outro nome, é aplicado dentro da propaganda. Eu, 

particularmente, acho até que seja, mas queria ver a tua visão. 

Entrevistado 1 – A resposta simples é assim, ok? Cada campaign ou cada objetivo, vários canais estão 

contemplados e o interesse é a complementaridade de cada está contemplado, ok? O nível de fragmentação 

dos meios tradicionais para o digital depende do objetivo. Em geral tem quatro objetivos, em geral, para a 

publicidade. O primeiro é construir cobertura, reach, ok? Que você busca com a combinação dos meios que 

chegue na meta de otimizar cobertura para o custo mais baixo. Você chega no tipping point de cada meio, 

que é onde ele vira ineficiente para complementar ele com outro. O segundo objetivo é o que nós fazemos 

no marketing com campaigns, que é para fazer outros assets. Em vez de, por exemplo, só as coisas que 

construir cobertura, mas outros assets que podem dar longevidade para outros compaign, continuidade, ou 

pode atender algumas mensagens específico, que não foi atendido na comunicação massivo ou projetos 

especiais que são evergreen sempre presentes quando as pessoas buscam para com tudo. O objetivo do 

segundo pilar é mais a amplificação da mensagem ou mensagens mais profundas. O terceiro pilar é 

performance, porque, sinceramente, o dinheiro vai onde você pode medir o resultado. Performance 

campaigns tradicionalmente estão muito para digital, porque você tem um close dados system onde você 

pode medir causa e efeito, mas às vezes eles incluem a parte de off-line, por exemplo, para assimilar demanda. 

Um exemplo que nós conversamos foi a Sky TV, se eles usam TV para estimular demanda, adicionar pessoas 

para um conceito, para internet etc. Mas o uso de off-line para esse tipo de publicidade, de performance é 

menor, porque não tem close dos dados system entre off-line, on-line e, às vezes, você não sabe exatamente 

o que o off-line está contribuindo para on-line tráfegos ou sales. O quarto pilar é mais conversation, que 

inclui as coisas de call-centers, as coisas de SAC, as coisas de social, onde você precisa manter uma conversa 

com o consumidor. Isso é mais fácil on-line ou, por exemplo, no SAC, porque dá para ter uma conversa, não 

é push messaging, é uma conversa natural. O balanço entre o digital é que o número dos canais vai variar 

dependente de uma dessas quatro estratégias. O segundo elemento que é muito importante é o nível de 

segmentação que você tem no campaign, no objetivo. Se ele puxa para mais massivo, ele puxa para mais off-

line; se você puxa para mais segmentado, ele puxa mais para on-line, onde você tem dados para segmentar, 

ok? O nível de segmentação é fundamental, a chave para segmentação são dados para criar os clusters e, 
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depois, ativar esses clusters como meios. Claro que o mais segmentado puxa para mais digital, porque você 

pode ativar segmentos discretos, não é um oriente massivo como de expressão. A terceiro coisa é o tipo de 

conversa que você cria com a publicidade, como, por exemplo, storytelling. Às vezes você constrói 

storytelling é muito difícil para direcionar uma pessoa para o outro canal e depois pegar ele de volta. O que 

acontece com storytelling, às vezes, storytelling puxa mais para formas de conteúdo que é mais construído. 

Por exemplo, um filme onde você tem uma construção do filme bem controlado. Se você tem storytelling ele 

puxa mais para um tipo de meio, um tipo de conteúdo. Um outro elemento é a complexidade de mensagem. 

Se você tem uma mensagem que precisa ter várias etapas de um processo de compra, um funil ou um balanço 

das mensagens complexos é simples é dependente da necessidade de mensagens. Se você é mais discreto 

normalmente você precisa, você puxa para canais mais discretos que podem empregar a mensagem como 

sequência ou como forma como você pode controlar a interação com eles. A quarta coisa é a forma de 

conteúdo mesmo, que, em vez, uma tendência que está acontecendo mesmo, em vez de planejar canais, a 

publicidade está puxando mais para planejar conteúdo e depois distribuir esse conteúdo em canais. Eu vou 

dar um exemplo: vídeo. Vídeo agora não é só TV, você tem digital, você tem mídia exterior, você tem ponto 

de venda, você tem muitas formas de vídeo, muitos canais que usam vídeo. Às vezes o que puxa a seleção 

dos canais é o tipo de conteúdo que você está usando, ok? No lado de publicidade tem esses quatro aspectos. 

João Oliver – Então, pelo visto, a propaganda do que jeito que ela era há 10, 20 anos atrás ela mudou 

drasticamente? 

Entrevistado 1 – Mudou por causa de disponibilidade dos principais meios é dados para mais meios é 

necessidade, claro, do consumidor, porque o consumidor claro que o mais fragmentado os hábitos de 

construção de conteúdo é mais que você precisa, precisa buscar eles em ambientes diferentes, que, às vezes, 

é meios diferentes, com formas de conteúdo diferente. 

João Oliver – Agora falando um pouco mais do consumidor na mudança do caminho da mensagem, 

um pouco você já falou, falou de segmentação, já até abordou isso, mas falta focar um pouquinho no 

consumidor, né? Assim, até quando existirá, se é que ainda existe, aquela cultura: uma parte da agência 

é on, a outra é off, agência on, agência off? Caso essa ruptura ainda exista, não centrada nos canais--. 

Desculpa. Essa ruptura, caso ela ainda exista, não centrada nos canais que levam a mensagem ao 

consumidor, ela atrapalha a minha mensagem? Assim, eu tenho uma briga on e off, isso pode me 

atrapalhar ainda ou não? A mudança de comportamento do consumidor mudou a forma de levar essa 

mensagem? 

Entrevistado 1 – O lado do consumidor, as expectativas do consumidor mudou [sic] sobre conteúdo em 

geral. A dimensão de conteúdo programado ou sob demanda é uma das dinâmicas que mudou bastante. O 

balanço entre os dois depende de uma decisão muito pessoal, ok? Também outra coisa é conteúdo está 

liberado também de lugares fixos, agora por causa do mobile e digital. Isso muda a concepção do conteúdo, 

o conteúdo igual de publicidade está seguindo o consumidor mais, para ser disponível. Como você falou, o 

conceito de Ommichannel, a maneira para planejar conteúdo é Ommichannel agora, para construir conteúdo 

que pode sobreviver com vários canais, mas também várias formas de conteúdo. Você tem variação de vários 

conteúdos em várias formas de conteúdo, pode ser vídeo, pode ser versões mais longos, mais curtos em vídeo, 

pode ser em áudio, por exemplo, um podcast, pode ser um texto mais longo ou pode ser manchete ou pode 

ser manchete para search. O conteúdo precisa sobreviver com várias formas para capturar o consumidor 

agora.  Em geral o consumidor ele gravita para uma forma de conteúdo mais rico, sempre foi assim. A 

mudança, de 10 anos para agora, é vídeo estar disponível, por causa de mais banda larga, blá blá blá, 

disponível em várias plataformas. Não estava disponível nas outras plataformas, só estava preso na tevê.  

João Oliver – Ou ler um texto gigante no Medium.  

Entrevistado 1 – Exatamente. 

João Oliver – Por melhor que seja o conteúdo. 
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Entrevistado 1 – Até o tempo que demora para consumir um texto longo, comparando com o vídeo um texto 

longo de 20 minutos pode ser um vídeo de cinco minutos. Dependente da necessidade da pessoa sobre como 

é, a profundidade que ele quer do conteúdo, a forma que ele está mais confortável com o contexto que ele 

está consumindo. Também ele sabe que ele pode ler uma manchete do Facebook, mas pode dar google, 

porque ele sabe, ele já dispõe de profundidade quando eles precisam. Uma outra coisa, é uma coisa pessoal 

também, é o nível – estou falando sobre construção de conteúdo, que é a formalidade do conteúdo. Se ele 

quer cinema quality ou quer broadcast quality ou ele está feliz com uma coisa que é user generated, que é 

um production de mais baixa qualidade. As expectativas estão mudando. Um exemplo perfeito é, por 

exemplo, o que Netflix fez para séries, a construção de séries, comparando os estúdios grandes nos Estados 

Unidos, globais, que têm um patamar de qualidade muito alta. A expectativa nós estamos testando muito 

mais agora, a expectativa de qualidade para cada consumidor, eles vão gravitar para coisas que eles ficam 

confortável. Então, por exemplo, para ter acesso, eu lembro, por exemplo, assisti, se eu tinha oportunidade 

para assistir o meu futebol na televisão eu assistia ao vivo. Se eu não tinha disponibilidade eu assistia o 

reprise. Sem outra alternativa, se eu não tinha acesso ao vídeo, eu estou muito feliz para ouvir rádio on-line 

ou rádio. Mas se isto não está disponível, eu seguir ali por um Twitter feed ou o pior de pior, eu lembro, em 

1996, eu ‘tava acompanhando as Olimpíadas, [14:51 – trecho ininteligível] porque eu estava nas Ilhas Gregas. 

Não tinha acesso de nada, só que a cada dia de manhã eu estava correndo para a banca de jornal para ver os 

resultados. O que é disponível para você, o que você fica confortável, o que é importante, e não é experiência 

ou resultado. 

João Oliver – Que você possa mandar no que você pode consumir. Eu não dependo mais daquilo que 

a Globo ou o SBT, canal de mídia/ 

Entrevistado 1 – Que vai definir. 

João Oliver – Sou eu que decido. 

Entrevistado 1 – As pessoas, independente de contexto, tem uma tolerância de aceitar uma coisa de mais 

baixa qualidade e se eles, por exemplo. 

João Oliver – O real time. 

Entrevistado 1 – Se demora para baixar uma coisa de alta qualidade e as pessoas, talvez, vai baixar, vai 

diminuir a qualidade para ter eles mais rápido. 

João Oliver – Ou gera uma expectativa pela qualidade. Que nem, pegando o teu exemplo pelo Netflix, 

eu espero um ano pra sair a nova temporada do Demolidor ou, sei lá, do Justiceiro, porque eu sei que 

vai ter uma boa qualidade. Quando sair eu assisto tudo de uma vez, mas eu espero esse ano. 

Entrevistado 1 – Outro exemplo de Netflix, só que eles fizeram lançando uma série tudo junto, num dia. Por 

exemplo, House of Cards, que eles fizeram, tem pessoas, incluindo eu, que assistiu os dez capítulos em um 

dia. 

João Oliver – Sim. É o que está ficando cada vez mais comum. 

Entrevistado 1 – Isso binging, mesma coisa que eu fiz com Lost, mas com vídeo. Mas eu ‘tô--, eu aceitei 

quando eles com [16:32 – trecho ininteligível], com Designated Survivor, que eles lançam um capítulo a cada 

semana programado. As pessoas se adaptam, temos tolerância, ainda estamos aprendendo sobre isso agora. 

João Oliver – Não, concordo plenamente. Agora, pra fechar, voltando agora falando um pouquinho 

da propaganda para o negócio, a gente viu como a propaganda era, ela evoluiu, vimos que o 

consumidor Ommichannel ele evoluiu com a propaganda e fez com que a propaganda mudasse. Só que 

se o consumidor mudou e a propaganda mudou, por consequência o meu negócio pode ter mudado ou 

ele precisa mudar para se adequar ao novo tempo, novos tempos, assim, qual é o mercado hoje, né?  

Então, voltando para o mercado publicitário, suas mudanças e a transformação do consumidor, ‘tá? 

Pensando em termos de negócio, como é que será o futuro da propaganda, um futuro que promete ser 
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tão diferente e cada vez mais plural. Tendo em vista que essas mudanças como elas afetam o meu 

negócio em termos de remuneração, relacionamento com anunciante, mudanças na forma de 

trabalhar, uma nova forma de montar equipe, ‘tá, e essa mentalidade do negócio. Por que eu estou 

falando isso? Porque com a pluralidade de canais, que nem a gente ‘tá falando agora, que nem Netflix, 

o on demand crescendo, o vídeo crescendo, de repente como isso é remunerado hoje, a forma que eu 

trabalho hoje pode não ser melhor amanhã. Então, às vezes, algumas agências ainda trabalham, vai, 

no formato Mad Men, sendo que hoje eu estou mais para Jetsons, não para Mad Men, entendeu? Isso 

tudo envolvendo a mudança do consumidor, a pluralidade de canais, pra chegar como eu trabalho 

hoje. 

Entrevistado 1 – Ok. Simplesmente a velocidade dessa mudança, o que está acontecendo? O consumidor 

está mudando. E a necessidade da publicidade mudar para multicanal existe, em vários degrees, independente 

do público a profundidade da mensagem em todas as coisas que eu falei. Mas agilidade ou velocidade dessa 

mudança vai variar, vai depende do balanço do poder entre o cliente e a agência. Expectativa da mudança do 

cliente, que o cliente cria uma carta ou relatório ou faz uma coisa diferente, parece que não há mudança. Se 

a agência está em livre concorrência ela vai estimular uma mudança no que o cliente está fazendo. Eu vou 

falar assim, pura e simplesmente, para uma agência de publicidade mudanças não é bom, porque para atender 

as mudanças você precisa muito da equipe, treinar equipe, mudar equipe, ok? O que acontece? Eu vou dar 

um exemplo, a agência que eu trabalho, [19:44 – palavra ininteligível], anos e anos, claro que essa 

necessidade para se envolver com o digital, tem necessidade para os clientes, mas as agências não queriam 

mudar, queriam maximizar o lucro. Eles resistiram à mudança, igual da TV Globo. TV Globo fez a mesma 

coisa, sabendo a necessidade, mas eles resistiram de fazer qualquer coisa para retardar as mudanças. Por quê? 

Porque ele envolve investimento. Se você não precisa investir sinceramente você demora para fazer até um 

ponto de equilíbrio que você precisa.  

João Oliver – Ou muda ou muda. 

Entrevistado 1 – Ou muda ou perde. Nós fizemos bem pontual digital para performance operation do Gol e 

digital para a Volkswagen. O resto dos clientes estava muito feliz para perder o social para as outras agências, 

perder o digital para outras agências, porque que foi uma fatia pequeno do [21:05 – palavra ininteligível]. É 

uma fatia que não, nesse ponto não tinha massa crítica para dar lucro. Só o que aconteceu ao longo dos 

tempos? Claro que chegou em um ponto de equilíbrio que fez sentido para um interesse da agência para fazer 

digital para todos os clientes, ok? Esses clientes, por causa da força criativa da agência, nunca tinham poder 

para forçar o cliente, a agência, para ser mais digital para convencer mais. A agência estava bem focada nas 

imagens para prints e filmes para tevê por necessidade, por interesse da agência. Esse balanço, como cliente 

forte, com visão clara, ele pode direcionar a agência. Não é sempre que ele vai ter uma agência que tem o 

mesmo interesse, ok? O segundo elemento para o cliente não é só a força do cliente, mas a sofisticação do 

cliente é a necessidade para os negócios. Se você tem necessidade para mostrar resultados, agora aqui clientes 

multinacionais, em particular, temos necessidade para medir tudo o que ele pode, porque esse discurso, isso 

é discurso que o Globo Macro Director CEO estava vendendo para Wall Street para maximizar os profits do 

cliente. Só temos uma força global para diversificar o tipo de conteúdo para ser mais efetivo, mas, ao mesmo 

tempo, acho que eficiência. Tem um limite quantas despesas você pode consumir. Claro que essa dinâmica 

vai mudar com dynamic content machine, generated content, mas, na realidade, tem um limite do que você 

pode fazer devido dentro, em parte, se você tem um limite, que é o budget, um limite que é a sofisticação do 

cliente. Se o cliente tem capacidade para aprovar muitas vezes o conteúdo. 

João Oliver – Que, às vezes, não tem. Ele quer, mas não tem. 

Entrevistado 1 – É, ou se a agência tem capacidade de fazer internamente ou fazer com parceiros para 

entregar uma coisa integrada. A última coisa é o balanço entre os dois vai depender, de novo, voltando para 

a coisa de mais conteúdo segmentado, depende dos dados que você tem. Se o cliente é dado reach, ele 

naturalmente vai ser mais digital, mais segmentado. Só é necessidade para a agência ser parte do jogo ou eles 

perdem a conta muito rápido. 
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João Oliver – Entendi, entendi. Perfeito, 

 Entrevistado 1. Acho que a gente acabou cobrindo tudo aqui. Mas se você tem outras perguntas você pode 

falar depois, ok? 

João Oliver – Muito obrigado!  

ENTREVISTA 2 

João Oliver – Vamos lá, Entrevistado 2. A minha tese de Mestrado é sobre o Ommichannel, conceito 

de Ommichannel, que é do Marketing Trade, aplicado à propaganda. Em si a gente já usa isso no dia a 

dia, que é a pluralidade de canais, digital, off-line, tudo isso. 

Entrevistado 2 – Em ponto de venda. 

João Oliver – Exatamente. Todos os pontos. 

Entrevistado 2 – Todos os pontos de contato com o consumidor, independente se é pago ou se não é pago. 

João Oliver – Exatamente. 

Entrevistado 2 – Como é que se faz. 

João Oliver – Até que ponto o mercado publicitário entende que isso é um conceito que ele pode aplicar, 

um conceito de Ommichannel, pode estar aplicando dentro da comunicação e se ele tem um 

conhecimento disso. Então esse é o meu ponto principal, ‘tá? Então, assim, são três tópicos, primeiro 

eu começo a falar do mercado, depois eu falo a mudança do consumidor de vida, essa pluralidade de 

canais e, depois, eu volto um pouco a falar do mercado para fechar o questionário como isso afetou no 

negócio. Porque uma coisa é ampliar os canais, a entrada do digital, essa mudança no consumidor, só 

que também tem uma mudança de negócio ou uma futura mudança de negócio, seja remuneração, seja 

forma de trabalhar cliente, forma de montar equipes, tudo/ 

Entrevistado 2 – E assim vai. 

João Oliver – E assim vai. Então fale à vontade o tempo que você puder, o que você quiser e o que você 

se sentir à vontade. Se você não se sentir à vontade, olha, nesse ponto, é melhor não falar, segue vida, 

zero problema quanto a isso, ‘tá? Então, pra abrir, vamos falar um pouco do mercado publicitário, 

hoje, as mudanças que você passou quando você entrou no mercado de propaganda, o que ele é hoje, 

como é que a agência lida com essa pluralidade de canais, vai, que hoje a gente não compra mais novela, 

Chacrinha, Folha e Jovem Pan e resolveu a vida, mas também a vida não é só digital com Google e 

Facebook resolvendo tudo. 

Entrevistado 2 – Eu acho que é assim, quando eu realmente comecei a comprar, fazer uns xiszinhos na 

televisão e fazer uma campanha de jornal e revista resolvia a vida do anunciante e ia--, até porque o consumo 

era bem restrito a esses pontos de contato e ponto final. Acho que hoje em dia a gente tem um hábito de 

consumo bem diferente, também uma postura e uma mentalidade do consumidor diferente pra receber a 

mensagem dos meios. Antes tinha uma--, o cara ficava na frente da televisão, ficava na frente da televisão 

parado prestando atenção. Hoje a atenção do cara não é só porque ele ‘tá com o celular na mão, não, ele ‘tá 

pensando em muito mais coisas do que ele pensava antes. Hoje as pessoas têm mais problemas do que tinham 

antes, isso é fato. Problema econômico, problema de família, as relações e o dia a dia das pessoas são mais 

complexos. Então, todo mundo fala, estou--, que discurso é esse? Está na frente da televisão com o celular 

na mão, então a atenção não é mais a mesma. Não é só isso. A pessoa ‘tá com o celular na mão e ‘tá pensando 

em outras inúmeras coisas que ela tem que resolver ali. Então hoje tem uma disputa de atenção, além da 

questão do consumo dos meios ser diferente, tem uma disputa da atenção muito maior do que tinha antes. 

Isso é uma coisa que ninguém bate muito, mas é uma realidade que precisa ser, inclusive, estudada. E, assim, 

é difícil a gente conseguir numa estratégia de mídia resolver essa situação; isso tem que ser resolvido, 

principalmente, até na mensagem, de ser mais atrativa, cada vez mais atrativa e tal. Hoje a gente tem uma 
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gama de possibilidades, a gente tem que levar em consideração que, às vezes, quando a gente tem uma 

necessidade para um cliente, às vezes não é uma campanha que o cara precisa, uma campanha tradicional, 

ele precisa de uma plataforma de ativação, um evento, uma plataforma de música, um show, uma ação 

específica de ponto de venda, muito fudida. Enfim, a gente tem que levar em consideração, tudo isso que a 

gente acabou de falar, pra, em cima disso, definir se é o melhor caminho para uma campanha de mídia 

tradicional, com vários meios, tevê, digital, out of home etc., ou se é pra partir pra essa outra situação, sempre 

levando em conta que as coisas, hoje em dia, mudaram consideravelmente. Então eu acho que são esses 

pontos aí. Eu acho que o grande lance que, talvez, você não escute de todo mundo é essa questão da cabeça 

das pessoas estar diferente, independente do consumo de meio em si. 

João Oliver – Concordo, que é o ponto que você falou da atenção, isso é uma coisa que o Sumida (Dir 

Pesquisa McCann. DM9, FCB etc) já levantada lá em 2004, 2005, que a briga não é mais pelo ponto da 

audiência e sim pela atenção do cara. 

Entrevistado 2 – Exatamente. 

João Oliver – Continuar falando de ponto de audiência, ponto, ponto. 

Entrevistado 2 – Mas ele sempre falava em cima da realidade do consumo dos meios estar diferente, não na 

cabeça das pessoas; mas é diferente. 

João Oliver – Concordo, já é um passo para frente. 

Entrevistado 2 – Você pode parar para pensar a quantidade de coisas que a gente tem que lidar hoje que não 

se lidava antes. É muito complicado, a cabeça das pessoas está muito maluca, as pessoas cada vez mais 

estressadas, cada vez mais problema em casa, cada vez mais problema no trabalho, cada vez mais problema 

de relação. Ou seja, a cabeça do ser humano dá uma pirada aí. Acho que isso é um ponto bem relevante aí 

que pode ser escutado. 

João Oliver – Concordo contigo plenamente. Um pouco você já falou, né? Agora pensando um 

pouquinho mais na mensagem do consumidor, falar um pouquinho desse consumidor Ommichannel. 

Que alguns pontos que perguntei em algumas entrevistas que eu já fiz, já falei com a Entrevistado 7, 

já falei com o Paulo Sanna, lá da Wunderman, já fui em alguns, não em entrevistas formais com Sanna 

já foi, mas com o José eu ainda ‘tô fazendo, mas levantar alguns pontos como, por exemplo, ainda 

existe, será que vale a pena ainda falar nessa briga on e off dentro de uma agência. Eu acho que é 

alguma coisa que ainda tem. 

Entrevistado 2 – Passado do passado. 

João Oliver – E ficar batendo muito nisto, né? Essa ruptura ainda existe. Né? Ela deveria ser eliminada 

e sim concentrar a mensagem nesse consumidor. 

Entrevistado 2 – Sim. 

João Oliver – Porque a pergunta para valer é essa: a mudança no comportamento do consumidor 

mudou a forma de levar as mensagens das marcas até ele? E como isso mudou a forma de você planejar 

isto? 

Entrevistado 2 – Entendi. Acho assim, primeiro, essa questão entre on e off tem que realmente acabar, só 

que tem que acabar desde a essência. Então, tem algumas agências já fazendo isso, tem aqui na Tiplan a gente 

faz, sentam na sala, numa sala tem uma trinca, que a gente chama de trinca criativa em planejamento, senta 

o diretor de criação, a diretora de conteúdo, que é uma pessoa mais digital – a gente nem gosta de ficar 

falando isso, mas é o que é, ela é uma pessoa essencialmente de criação digital –, e a diretora de planejamento. 

Ou seja, isso faz com que, quando uma estratégia é criada desde o seu princípio, quando uma criação está 

sendo executada e elaborada desde o seu princípio, ela já nasça pensando numa ideia, independente de pra 

que meio vá, né? Porque, normalmente, tem muita gente que trabalha assim, muita gente trabalhou assim por 

muito tempo, a criação cria um conceito, cria um caminho pensando no mundo off-line e aí/ 
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João Oliver – Cria pensando em tevê, né? 

Entrevistado 2 – Exatamente, e aí, vídeo e comercial de TV, aí na evolução do trabalho chega uma criação 

digital, uma pessoa de conteúdo e diz como é que aquilo vai funcionar nas plataformas digitais. Então o que 

a gente faz aqui é o que todo mundo tem que fazer é, não tem nenhum segredo: disso tudo nascer de uma 

ideia só, independente de pra que canal vá. E, de novo, às vezes nem precisa ir para tevê ou pro digital ou pra 

não sei onde, pode ir para o PDV, pode ser uma plataforma de ativação. Importa que resolva o problema do 

cara, então com isso a gente meio que quebra essa barreira. Quando a gente pensa em--. Isso funciona em 

planejamento da mídia, então isso roda bem. Quando a gente vai para mídia, tem muita gente que está 

derrubando a barreira entre on e off, tem os grupos híbridos e tudo o mais. Como a questão ainda de mídia 

online ela exige um nível de tecnicidade alto e isso não está incorporado em muita gente da equipe, tem 

agência que ainda precisa ter algumas figuras chamadas de mídia on-line, mídia digital, para que seja um 

consultor aí e atue num trabalho mais específico. 

João Oliver – Ou até mesmo um expert, um cara que vai operar o GA. 

Entrevistado 2 – Exatamente. 

João Oliver – O cara que faz uma programática. 

Entrevistado 2 – Aí eu digo lá em cima também, então aqui a gente ainda tem a figura de um diretor de 

mídia digital, que a gente tentou, tentou derrubar por três meses, não funcionou, a gente voltou. Mas a gente 

agora já ‘tá no plano de, nos próximos meses, isso voltar a deixar de ser, mas ainda precisa ter, o cara precisa 

ser consultado em alguns momentos, porque nem todo mundo ‘tá 100% preparado ainda pra falar com 

propriedade sobre digital e pra desenhar a estratégia em cima disso. Ainda tem algumas agências também, 

tem agência funcionando das duas formas: só com grupo híbrido, sem uma estrutura ou pessoas específicas 

de digital ou também desse jeito de ter áreas específicas de mídia digital apartadas, mas que tendem a 

trabalhar junto, mas que são um organograma ali separadas. Mas, de qualquer forma, quando a gente recebe 

um briefing e vai começar a trabalhar uma estratégia, independente de ter essas pessoas ou não a gente pensa 

de novo o que que é melhor para atingir o cara independente em qual meio. Então o digital ele é mais o meio, 

como o out of home é um meio, como a tevê é um meio, enfim... 

João Oliver – Importa os canais que eu tenho dentro do digital, eu tenho que selecionar. 

Entrevistado 2 – Exatamente. 

João Oliver – Importa também que parte do funil, se é top, medium, lower funnel. Você vai estar 

trabalhando ele de acordo com a estratégia, porque os três ou só conversão. 

Entrevistado 2 – Exatamente. Então, assim, um exemplo bobinho, mas que a gente não pega e faz agora em 

uma apresentação de campanha grande, de concorrência: “Agora vamos falar da estratégia digital”. Não, isso 

‘tá tudo incorporado no fluxo do trabalho todo. Então, por exemplo, é importante ter uma campanha de vídeo 

pra esse consumidor que a gente quer atingir, de vídeo digital, mas isso é colocado dentro do trabalho assim: 

“Eu preciso ter uma plataforma de vídeo, ponto”. Onde? Aí começa a entrar, vou para tevê, vou pra pay TV, 

vou pro digital e vou pra tevê no ponto de venda, que seja. Então o negócio é visto como--. O consumidor 

consome vídeo, então preciso fazer um vídeo para ele e a criação cria em cima disso. Onde eu vou atingir aí 

é uma definição de orçamento, de estratégia de como atingir ele melhor, mas não é colocado como uma 

estratégia de vídeo digital. É uma plataforma de vídeo, ponto, independente da onde a gente encontre esse 

cara. 

João Oliver – Entendi, entendi. 

Entrevistado 2 – Acho que isso até dá para exemplificar bem como as coisas precisam ser pensadas.  

João Oliver – Porque fica legal você entender o storytelling do cara e onde você vai chegar nele com a 

tua história. 
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Entrevistado 2 – Exato. 

João Oliver – Independente dos canais ser omni, ser single, o que quer que seja. 

Entrevistado 2 – Sim. Agora a tendência da estrutura das agências de mídia é deixar de ter esse perfil do 

gestor de mídia on-line, deixar de ter o diretor de mídia on-line, gerente de mídia on-line, pra ter/ 

João Oliver – Agora essa parte inteira que é muito plural sim. E para fechar agora eu pensei no negócio 

da propaganda como um todo. O quanto essas mudanças de canais, do consumidor está afetando a 

propaganda como negócio, seja como remuneração, seja como outra forma, claro, se você puder falar, 

está? Porque a gente vê novos entrantes, tipo a AAccenturee outros, e vindo com um negócio “novo”, 

de repente, não sei se é o melhor pro cliente. Mas ele se torna até um pouco mais sexy e o cliente valoriza 

um pouco mais do que o formato que hoje temos trabalhado o negócio de propaganda. Não sei se é o 

melhor. 

Entrevistado 2 – Eu acho que é mais sexy do que qualquer coisa. Acho que é importante ter um parceiro 

com uma visão mais aprofundada de negócio, aprofundada nos números e resultados, só que essas empresas 

não podem deixar de entregar algumas coisas que as agências convencionais entregam, né? Se o produto, se 

o final do trabalho é um produto criativo, essas empresas precisam estar estruturadas para isso. A Accenture, 

fica aqui no prédio, se estruturou para isso, trouxe um criativo de ponta e está montando uma equipe, porque 

percebe que simplesmente não dá para ter um trabalho voltado para os números simplesmente e não ter um 

entrega criativa legal. E o que que tende a acabar acontecendo? Que o trabalho dentro dessas empresas, na 

minha opinião, de uma agência convencional acabe sendo 80% do negócio deles. Então eles vão ter uma 

parte analítica de negócio, de resultado, mas, no final, eles vão oferecer um serviço muito semelhante ao de 

uma agência convencional. 

João Oliver – Porque não tem como fugir muito, né, de não entregar o pacote criativo, um 

planejamento de mídia, um planejamento estratégico. 

Entrevistado 2 – No final é isso que vai acabar acontecendo.  

João Oliver – Não tem essa coisa, pelo menos eu conversando com o pessoal da Accenture, porque o 

Branm e o Maradona estão aqui. 

Entrevistado 2 – Sim, claro. 

João Oliver – Eu conversei com eles a um tempo atrás e falei com eles, é interessante, mas você não 

pode ficar alocando um consultor como hora-homem como, por exemplo, você, Entrevistado 2. 

Entrevistado 2 – Sim. 

João Oliver – Eu não posso alocar hoje para um cliente e amanhã pra outro, você tem que ter meio 

que uma convivência com o cara. 

Entrevistado 2 – Sim. 

João Oliver – Ainda não sei como eles vão trabalhar isso. 

Entrevistado 2 – Eu acho que é bem por aí. Então eu acho que as agências convencionais precisam, 

tradicionais precisam fazer talvez se preparar melhor para essa questão analítica de negócio com pessoas e 

equipes preparadas pra isso. Então é meio fazer--. Aí vai acabar tendo uma entrega muito parecida, porque 

tem algumas demandas que a gente percebe que no dia a gente não consegue entregar até por falta de estrutura 

e pessoas que tenham uma capacidade mais analítica, um matemático, um estatístico, às vezes, para 

desenrolar alguma coisa que a gente não, mesmo com estrutura de performance e pessoas preparadas pra isso 

que a gente não consiga, não consegue acabar entregando no dia a dia por falta de estrutura. Então, assim, 

perceber que precisa se estruturar até para poder estar de igual pra igual pra esse tipo de agência acho que 

sim. Agora como é meio novo, ainda é uma grande novidade, acaba sendo, como você falou, mais sexy, mas, 
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no final, eu acho que o trabalho vai ser meio parecido. Pode ser até, eu posso até estar sendo, estar falando 

uma besteira, mas até hoje eu nunca vi alguma coisa que me prove o contrário. 

João Oliver – Eu acredito que não, Entrevistado 2, porque a uns 15, 20 dias atrás, eu tive a 

oportunidade e assistir a uma palestra do Mark Reed, que é o fudidaço da Wunderman/WPP global, 

e ele vai mais ou menos na sua linha de raciocínio. 

Entrevistado 2 – Sim, entendi. 

João Oliver – No final do dia, ele falou, o que eu acho interessante, é o agregar valor ao serviço de 

propaganda, que, se depender do mercado, eu deixei de ser atrativo. Em vez de ser um parceiro 

estratégico eu viro um mero fornecedor aí, eu perco valor agregado, ‘tá? Mas, no final do dia, eles vão 

ter que entregar um produto criativo, um produto de mídia, um produto de planning, que não 

necessariamente aquele cara que ‘tava tocando o projeto da Índia e trouxe ele pra hora-homem aqui, 

vai conseguir trocar, porque ele não entende toda a cultura ou ele não entende a cultura do cliente. 

Entrevistado 2 – Eu acho que um bom exemplo de tudo o que eu falei é o Wunderman mesmo, porque vocês 

são exatamente isso, porque é uma agência, mas que tem uma pegada analítica, estatística, de negócio muito 

forte. 

João Oliver – O slogan global da Wunderman. 

Entrevistado 2 – Eu, pra mim, eu sou muito mais vocês do que a Accenture (risos). 

João Oliver – Concordo, concordo. 

Entrevistado 2 – Eu acho que todo mundo tem que ser, até pela característica e demanda dos clientes, nem 

todo mundo é. Vocês têm pela característica e demanda do cliente de vocês, vocês têm que ser assim, senão 

não entrega o que o cara precisa, nem todo cliente é assim, vai começar a cada vez mais precisar. Então as 

agências vão precisar se estruturar na mesma linha que vocês estão estruturados para poder entregar esse 

pacote completo aí e, no mais, com uma pegada estatística voltada paro negócio, resultado maior que se tem 

normalmente numa agência tradicional hoje. 

João Oliver – Que é uma coisa que a agência Zap viu no mercado europeu e americano, no meio dos 

anos 2000, ‘tá, isso conversando com McCann, McCann Chile, McCann Inglaterra, McCann Paris, era 

comum na época, ele não chamava de BI, mas a pesquisa de mídia ou o planning deles tinha um 

estatístico, tinha um antropólogo. 

Entrevistado 2 – Exatamente. 

João Oliver – Entendeu? Por quê? Para forçar o pensar diferente, porque lá fora acho que era um 

pouco mais difícil que a gente, porque elas são birô, então o cara pensa no número, o cara vai lá, vai 

utilizar o número, vai trabalhar, ele tem uma ideia do criativo. 

Entrevistado 2 – Claro. 

João Oliver – Então pra eles era mais necessário ainda do que é pra nós, não que pra nós não seja, mas 

ele acaba sendo necessário pra gente nesse momento que a gente ‘tá chegando quase 10 anos depois. 

Entrevistado 2 – Sim, sim. 

João Oliver – Que o mercado americano e europeu passaram. 

Entrevistado 2 – Falando um pouquinho de remuneração, eu acho que cada vez mais as agências vão ter que 

buscar modelos alternativos de remuneração, porque os convencionais hoje não sustentam, o nível de 

exigência cada vez maiores, pagam cada vez menos, não existe mais comissão de mídia faz muito tempo. O 

fees vai passando, cada ano que passa o fee vai sendo reduzido, espremido ao mínimo do mínimo do mínimo. 

Outra fonte de incentivo das agências que é BV tem reduzido cada vez mais, porque cada vez mais tem se 

investido menos nos meios tradicionais, que têm grandes planos de incentivo. Ao mesmo tempo que os 
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digitais alguns têm, mas os que têm não cobrem todo o investimento que é feito, isso não é ofertado pro 

mercado todo, às vezes é limitado a alguns grupos, então eu acho que a agência tem que, cada vez mais, 

caminhar para ser visto como parceiro estratégico, que resolva a vida completa do anunciante e que cobre 

um valor coerente com esse tipo de trabalho, senão o negócio vai desandar. Ao mesmo tempo a gente precisa 

se estruturar mais pra entregar um negócio mais completo, mas pagando menos.  

Agora tem que ter alguma mudança, uma revolução e, assim, na minha opinião isso só vai acontecer se tiver 

uma lei imposta pelo CENP, por qualquer órgão que seja que tenha poder de botar uma lei regulamentar 

nesse sentido, porque a gente vê cada coisa por aí--, meu, cada vez mais agência não cobrando pra trabalhar. 

João Oliver – Eu já presenciei isso. 

Entrevistado 2 – E a gente perdeu uma conta essa semana por conta disso. E eu presenciei, porque eu fui 

numa negociação com um pessoal de fora de mesa de compras falando: “Ou você abaixa as calças ou você 

vai perder a conta”. Falamos: “Não vamos abaixar as calças”. Perdemos a conta pra uma agência que a gente 

sabe que abaixou as calças, já é famosa por isso, por trabalhar de graça e aí a gente vai perdendo relevância, 

perdendo espaço. Se o anunciante pega e não remunera a agência, o trabalho da agência já é minimizado ali, 

perde o valor, então ou o negócio--. Hoje em dia já ‘tá num ponto que só uma lei vai resolver, senão as 

agências não vão conseguir se manter aí nesse modelo não. 

João Oliver – Concordo, porque eu vi uma negociação num lugar que nós conhecemos bem, o VP de 

atendimento falou: “Ah, beleza, a gente trabalha só pelo BV”.  

Entrevistado 2 – É isso que aconteceu nesse dia aí. 

João Oliver – Assim, eu pensei, depois eu perguntei: “Pô, mas não paga estrutura”. 

Entrevistado 2 – Sim, como se o BV fosse uma fonte inesgotável de receita e o BV não é mais assim. 

João Oliver – Basicamente pelo perfil do anunciante o que ele ‘tava falando, mas 70% da grana do 

cara vai pra digital e não rola tudo isso. O cara não faz Globo, faz outros que têm uma gordura de BV 

melhor. 

Entrevistado 2 – E o cara que faz isso coloca o assistente e o estagiário pra atender a conta no final. Nos 

dois primeiros meses é todo mundo, aí depois, dali para frente, coloca o assistente e o estagiário. É isso que 

é. Isso vai acontecendo e as agências vão perdendo o valor e a gente chega onde a gente ‘tá chegando. Então, 

tem que mudar imediatamente. 

João Oliver – Concordo, concordo. Beleza, muito obrigado pelo seu tempo 

ENTREVISTA 3 

João Oliver – Vamos falar um pouco do mercado publicitário só para ajudar aqui a seguir o meu 

roteiro, né? Como é que você vê o mercado publicitário hoje e ontem? O impacto do consumidor no 

digital? As transformações que o digital trouxe no mercado de agência como um todo e na entrega 

dessa comunicação, né? Que hoje eu posso falar que ela é Ommichannel, pegando um termo lá do 

varejo e trazendo para cá. E mais do que nunca, ao invés de eu falar que era multichannel, no começo 

dos anos 2000, final dos anos 90, hoje eu posso falar que ela é omni, até para os diversos canais que 

surgem a cada momento. Eu já começo a pensar em Waze como mídia exterior e ele é digital. Então eu 

já começo com uma evolução nervosa dos conceitos de propaganda como um todo. Como é que você 

vê isso? 

Entrevistado 3 – Eu acho assim, eu acho tem um pensamento--. Eu acho assim tem algumas pessoas que, 

na minha opinião, têm um pensamento que estão em linha com o meu e outras que ainda pensam que o digital 

é a cadeira dos canais digitais. Então, hoje, eu vejo assim, o consumidor, hoje, ele é Ommichannel, né? Então, 

quer dizer, ele não tem--. Se você olhar todos os meios de comunicação eles não ‘tão mais--, eu não tenho 

mais a diferenciação do on-line, do off-line, eles estão tudo misturados. E o que eu vejo é assim, Johnny, eu 
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acho que algumas agências estão com um pensamento mais à frente disso, porque, assim, todas elas querem 

se colocar como superavançadas em relação a isso. Só que quando a gente olha o trabalho que elas fazem no 

dia a dia – eu acho que esse é o grande problema que ‘tá tendo no mercado hoje –, o trabalho que elas fazem 

no dia a dia, como assim existe ainda, é lógico, que a lucratividade, eu ‘tô entrando no negócio, é isso, né? A 

lucratividade, que é o business que todo mundo, né, onde todas as agências estão, é o foco do resultado final. 

João Oliver – É de onde vem o dinheiro. 

Entrevistado 3 – É o resultado final. Eu acho assim: muitas delas caminharam para um racional de digital, 

que era a história da grande discussão de: “Ah, vamos nos aproximar dos players, agora a gente precisa se 

aproximar dos players”.  

Tudo bem, não estamos falando de BV e tudo o mais, mas de Facebook, de Google, vamos trabalhar isso e 

vamos focar em performance, porque daí é onde a gente pode estar abrindo um canal diferente para onde os 

clientes estão buscando. E eu acho que focou muito nisso, você ‘tava falando da Accenture, né? Eu acho que 

eles foram muito para essa área, essa conta não fecha dentro da agência. 

João Oliver – Não. 

Entrevistado 3 – Entendeu? Então eu presenciei muito essa mudança da gestão Loducca para uma gestão 

Tribal. Então, quer dizer, é uma gestão onde busca lucratividade, vamos focar em performance, vamos 

trabalhar essa praia, porque isso é o futuro das agências, então vamos pensar na frente, né? Vamos criar uma 

gestão bem focada em performance. Só que o que acontece? Com o racional que as agências têm hoje, com 

a mentalidade hoje delas, elas encheram de neguinho de performance, que fazem esse tipo de trabalho, uma 

grande maioria, e o que que acontece? Só que quando a gente vê, por exemplo, o trabalho que as consultorias 

fazem nesse sentido, elas são tecnologicamente muito mais preparadas para poder ofertar. Não, você não 

precisa pagar essas pessoas. Por quê? Porque elas sabem que em tecnologia elas estão tão avançadas em 

relação a isso que elas vão conquistar o cliente, elas precisam só demonstrar que elas têm esse lado. Onde 

que eu acho que é--. Não sei se eu ‘tô fugindo um pouco da/ 

João Oliver – Pode ir, vai embora. 

Entrevistado 3 – Onde eu acho que pode ser o grande diferencial, por exemplo, das agências para Accenture, 

mas eu vejo que as consultorias também já estão atentas a isso, tanto é que eles estão contratando muita gente 

boa criativa, estratégica, tentaram levar VPs de planejamento superfortes. Então, assim, ter a performance 

muito ligada ao dia a dia do cliente, que é o que vai gerando aí Ommichannel. Então, por exemplo, eu vi, eu 

presenciei muito isso com o Santander, que é ter o criativo do lado do cara de performance. Porque esse 

criativo não ‘tá funcionando, troca o criativo, altera agora e faz isso, faz aquilo. Então eu acho que isso é uma 

parte do negócio que as agências não sabiam trabalhar ainda e eu acho que algumas estão bem avançadas 

nesse sentido. O que eu ‘tô vendo é, assim, nessa mudança--. Eu ‘tô falando de agência, né? Nessa mudança 

de conceito eu acho que elas estão perdendo o que elas têm de mais forte, porque, assim, elas ficaram muito 

nessa discussão do financeiro, “para onde está indo o dinheiro a gente tem que ir”, foram muito em cima 

disso. Não sei, na minha opinião eu acho que elas perderam, elas estão perdendo o que têm de mais rico que 

nenhuma outra terá, que é o poder de construção de marcas fortes. Então, assim, de pessoas brilhantes em 

termos de capacidade criativa, de desenvolvimento estratégico forte do cliente. Então, assim, o cliente não 

pode trocar amanhã uma agência que faz performance assim, faz performance assado, ou compra mídia desse 

jeito, compra mídia do outro, mas acho que a discussão mais bacana que tem da agência é o poder da agência, 

principalmente do modelo da agência no Brasil, que é a full service, de ter criativos brilhantes, planejamento 

brilhante, estratégia de mídia brilhante e desenvolver valores de marca. Quanto que vale um Itaú? 

João Oliver – Uma puta grana, é mais que o ativo deles. 

Entrevistado 3 – Quanto que vale uma marca dessa? Então, por que essa marca foi construída desse jeito? 

Porque ela teve mentes brilhantes construindo essas marcas, entendeu? Então, hoje, eu acho que a gente ‘tá 

numa discussão, as agências estão tão desesperadas por faturamento e estão querendo buscar tanto essa 



76 
 

rentabilidade, que elas estão esquecendo, na minha opinião, de se posicionar perante os anunciantes do que 

elas têm de melhor, assim, delas construírem isso. E elas estão abrindo mão disso, que é o grande diferencial 

para as consultorias, para as agências que são ou só digital ou só X ou só Y, mas que eu acho que a maioria, 

hoje, já ‘tá se fundindo justamente para não ter esse pensamento. Então eu acho que esse é o grande erro, 

assim, que está acontecendo no mercado. 

João Oliver – Estão esquecendo a lição do D, do P e do Z quando construíram o Itaú nos anos 70. Só 

esqueceram isso. 

Entrevistado 3 – É isso, é isso. 

João Oliver – Porque o que o D, o P e o Z fizeram para o Itaú chegar hoje. Criar o logo, criar uma 

identidade de marca, criar um pensamento, criar coisas que são memoráveis, quero avalizar antes do 

meu primeiro sutiã. 

Entrevistado 3 – É isso. E vai dizer que não vale? 

João Oliver – Claro que vale. 

Entrevistado 3 – Vai dizer que esse valor de marca não vale? Então, assim, e outra mais um ponto que eu 

acho que é superimportante, que a gente acha que de agências, mas, assim, é o lado do cliente também, 

entendeu? Hoje eu acho que, como eu ‘tô fora, eu acho que eu ‘tô mais bocuda em relação a isso, então, mas 

assim, são vários Diretores de Marketing sendo cobrados pelo resultado de agora, não se preocupando com 

isso, se preocupando em gerar o resultado. 

João Oliver – A venda de amanhã. 

Entrevistado 3 – A venda de amanhã, porque ele é bonificado, né? O bônus dele anual é em relação a 

resultados de hoje. Então, assim, o modelo como um todo ‘tá depreciando isso e, assim, eu não acredito, eu 

juro, assim, eu posso estar muito errada, mas o que ‘tá virando isso? Uma comoditização de marca tão grande 

que as que conseguirem permanecer com um pensamento bacana, como o Itaú permanece, como uma Vivo 

permanece. 

João Oliver – O modelo que o Igor está colocando no Santander. 

Entrevistado 3 – Como o modelo que o Igor está colocando. 

João Oliver – Bacana o que ele fez no Black Friday, que é um pilar que é dele. 

Entrevistado 3 – Então, assim, eu acho que são marcas que vão continuar, quando a gente olhar aí, daqui a 

pouco, os valores de marca, eu acho que pode ter uma mudança muito grande disso. E isso é um valor para 

companhia que não tem preço, entendeu? E eu acho que, assim, muitas vezes as agências esquecem disso. 

Eu tenho conversado com dirigentes fortes do mercado, que isso foi uma coisa que me desanimou muito, 

assim, recentemente, de olhar e falar assim: “Meu, eu não ‘tô acreditando que dirigentes da nossa indústria 

têm esse pensamento em relação à construção de marca, entendeu?”. Esquecem do que que é--. Pô, eu lembro 

dos papos que eu tinha e pode falar que é uma coisa antiga, eu lembro das vezes que eu sentava na frente do 

Petit para conversar com ele, poxa, até hoje eu carrego as coisas que ele falava, entendeu? 

João Oliver – Eu concordo. 

Entrevistado 3 – Até hoje eu carrego e, assim, eram coisas que o que ele falava a um tempo atrás valem 

ainda hoje, entendeu? 

João Oliver – [9:39 – trecho ininteligível] na MacCann. A mulher era foda. 

Entrevistado 3 – Vale muito. Então, meu. Sabe agora, assim, eu acho que essas discussões, é por isso que 

eu acho que as agências estão--, perderam, assim, a grande parte, entendeu? Porque, assim, o que ela tem de 

mais rico, que nada destrói é isso: a capacidade de criar o valor de marca para as empresas de uma forma 

única, entendeu? 
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João Oliver – Você não ‘tá pensando só no cara que você vai alocar como hora-homem, como é uma 

consultoria, que hoje eu ‘tô te alocando, mas amanhã pode ser que não seja ele, seja outro. 

Entrevistado 3 – Pode ser que não seja, pode ser que não seja. 

João Oliver – Ele não acompanha a tua construção de marca, ele não tem uma continuidade no 

relacionamento com você. 

Entrevistado 3 – É isso. 

João Oliver – Ele não cria um relacionamento. 

Entrevistado 3 – É isso. 

João Oliver – Ele é teu consultor, mas amanhã se diminuir o teu dinheiro, eu tirei ele, pus outro. 

Entrevistado 3 – Exatamente. E daí as pessoas, assim, brilhantes que faziam isso acontecer, de construção e 

tudo mais, a gente pode ver os movimentos hoje que tem no mercado de profissionais, assim, profissionais 

criativos, assim, é extremamente, alguns que estão saindo, muitos deles estão saindo, porque, assim, dez que 

eu fiquei sabendo nesse último mês de criativos superfortes que saíram de agências e estão trabalhando por 

job, né? Por quê? Porque, meu, é um encanto mesmo que essa área junto com o planejamento, com a mídia 

parruda faz, então/ 

João Oliver – Entendi. 

Entrevistado 3 – Acho que tem esse lado, assim, que eu acho que é o mais importante, que é o que fortalece 

as agências. 

João Oliver – É um momento: ou a gente deixa de ser agência management para o começo da agência 

de propaganda ou buscar uma coisa que é o mercado [11:18]. Se ele vai sobreviver a tudo isso, né? 

Entrevistado 3 – É, então, mas eu acho que, assim, tem essa discussão assim do--. Eu não sei, eu, na verdade, 

‘tô até meio cansada dessa discussão do digital. O digital ‘tá aí já faz tempo, entendeu? O consumidor já ‘tá, 

eu vejo o meu filho de seis anos, ele ‘tá, então, assim. 

João Oliver – Me assusta. Uma reunião que eu tive com o Grupo de Mídia ANJ, eles me chamaram 

para explicar como é a pesquisa de mídia que as agências trabalham mídia impressa. Me assustou ver 

veículos como Folha, Estado, Editora Abril pensando que o digital é inimigo, tratando eles como/ 

Entrevistado 3 – Um absurdo, né? 

João Oliver – Uma postura meio reativa. A questão da compra por conteúdo, tem que cobrar por 

conteúdo, conteúdo de qualidade tem que ser pago, ponto. Mas demorou, porque nós estamos em 2017. 

Entrevistado 3 – Então, né, mas por quê? Porque todos eles ficaram presos ao formato comercial existente. 

Então, assim, poxa, eu vou mudar meu formato e vou deixar de ganhar com isso, mas não de ser uma 

transferência para um futuro que estava vindo. Vamos ficar agarrado a isso até o máximo que a gente 

conseguir, que é o que eu acho que muitas agências pensaram também, entendeu? 

João Oliver – Concordo. Que é o formato, dá dinheiro. 

Entrevistado 3 – Dá dinheiro. Então, assim, tem essa história, assim, do Mad Men, então, assim, eu concordo 

mais ou menos, porque eu acho que, assim, tem isso das agências, hoje, de estarem ainda trabalhando de uma 

forma antiga, tal, mas acho que a discussão é outra, entendeu? É outra, assim, não é se a agência ‘tá focada 

no digital, não ‘tá focada no digital, ‘tá focada nisso, se sabe fazer performance. 

João Oliver – É a construção da marca pro cliente como um todo. 

Entrevistado 3 – Qual que é a essência, entendeu? para que que o mercado--. Por que que o mercado de 

publicidade foi tão valorizado todos esses anos, entendeu? Movimentou tanto o comércio e serviço no país, 
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entendeu? Fez tantas marcas crescerem e fez tanto a economia do país rodar. Por quê? E fez isso de uma 

forma brilhante, tudo construído, isso sempre foi referência. 

João Oliver – Concordo. Até exportamos profissionais para fora. 

Entrevistado 3 – É, então, exportamos profissionais para fora e o que está acontecendo agora? 

João Oliver – Para o mercado americano, inglês. 

Entrevistado 3 – Os grandes profissionais, só o que que está acontecendo agora? Os grandes profissionais, 

hoje, a gente ‘tá vendo quantos profissionais bons a gente ‘tá perdendo para ir para fora trabalhar. Por quê? 

Porque o mercado, no Brasil, está acontecendo isso/ 

João Oliver – A L.E. é head global lá da Salve Tribal em Nova Iorque. Pô, essa mulher, até dois anos 

atrás, estava trabalhando na DM9 como Diretora De Planejamento. Saiu e foi para Nova Iorque para 

trabalhar na Tribal. Pô, é uma puta profissional. 

Entrevistado 3 – E todos os caras que conseguem uma proposta fora--. Eu não vou lembrar agora, sei lá, o 

Versolato, Marcelo Magalhães, meu, a gente tem isso, todo mundo que existe a oportunidade/ 

João Oliver – Vai. 

Entrevistado 3 – Vai. E por quê? Porque é isso, primeiro, porque é o mercado. Eu acho que, assim, a 

discussão do mercado, o objetivo principal das agências se perdeu. E, hoje, eu acho que, assim, tem agências 

que ainda--. Eu vejo, por exemplo, uma Almap, eu acho que o Almap ainda é, por todas as mudanças que ela 

teve, que sofreu também com o mercado, com a mudança de mercado e tal, mas, assim, é uma agência ainda 

que segura a preocupação com o valor de marca. 

João Oliver – Concordo. 

Entrevistado 3 – Ela é a única que eu vejo nas discussões, de verdade, que ainda segura aquela coisa assim: 

“Meu, nosso papel é esse, é continuar construindo marca forte para os anunciantes”. E eles estão--, e nem 

por isso eles deixaram de ser uma das agências maiores compradoras de Google, de Facebook há quatro anos, 

desde quatro anos atrás eles são os maiores, pelo que eu saiba. 

João Oliver – Eles não perderam a herança que o Marcelo construiu lá dentro. 

Entrevistado 3 – Não perderam essa herança, entendeu? 

João Oliver – Mas tem um legado aqui do Marcelo, que ele fez até aqui que eu não posso jogar fora. 

Entrevistado 3 – É a evolução de quer construir marcas fortes pro país que não vou jogar e não deixou de 

ser, entendeu? Não deixou de acompanhar o mercado, a tendência digital, a apoiar em profissionais bons 

dessa área. Tudo bem, tem os problemas também que todos nós sabemos, né? 

João Oliver – Todos têm. 

Entrevistado 3 – Mas eu acho que/ 

João Oliver – Ir na concorrência e não cobrar pelo digital, ‘tá. 

Entrevistado 3 – Então, mas tem essa história de, por um outro lado/ 

João Oliver – Por outro lado. 

Entrevistado 3 – O mercado o anunciante também--. Antes a gente discutia marca, eu lembro que era assim 

e não ‘tô falando de muito tempo atrás: era o presidente da agência discutindo com o presidente das marcas. 

Eles discutiam juntos o modelo de negócio da marca e o que que virou hoje? Muitas vezes eu vejo o step 

máximo que as agências conseguem chegar é no Diretor de Marketing, Diretor de Marketing. E quem entra 

para conversar com o presidente são as consultorias. Por quê? Porque elas entram falando de financeiro, elas 

entram falando de grana. 
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João Oliver – E do negócio do cara entendendo. 

Entrevistado 3 – E do negócio do cara. para elas descerem para dominar/ 

João Oliver – É mais fácil. 

Entrevistado 3 – (conti.) a marca é muito mais fácil. 

João Oliver – Concordo. 

Entrevistado 3 – Entendeu? Agora, assim, eu vejo muito head de agência forte que não consegue passar do 

VP de Marketing. 

João Oliver – Porque, inclusive, pode vir um discurso meio raso, né? Não vai entender o quanto é 

importante se ela 1% do mercado de linguiça ou 1% do mercado de presunto. 

Entrevistado 3 – É isso. 

João Oliver – Qual a importância de entender o uso de absorvente numa mulher do Nordeste, onde ela 

usa ainda palha de milho ao invés do absorvente. 

Entrevistado 3 – É isso. 

João Oliver – Eles não param para entender este problema, que é uma realidade/ 

Entrevistado 3 – Então, mas esse problema era um problema que era discutido com o presidente da 

companhia. Né? Então, assim, as agências perderam relevância dentro dos clientes. 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 3 – Perderam, isso é fato. Agora por quê? Porque é isso, meu, elas ficaram numa discussão 

muito grande aí para onde vai a grana e num modelo de negócio que cada vez mais o que me assusta é isso: 

a impressão que eu tenho é que as agências, cada vez mais –  algumas, né? –, estão perdendo o poder da 

discussão da construção de marca mesmo. Que isso só as agências conseguem construir. 

João Oliver – Concordo. 

Entrevistado 3 – Só as agências. Qual que é a diferença de uma grande agência para uma grande empresa 

de consultoria? 

João Oliver – É construir a tua marca. 

Entrevistado 3 – É isso. É só isso. 

João Oliver – É o que o um Entrevistado me falou. !ue consegue construir uma imagem criativa, com 

um produto criativo para construir a tua marca. Isso a consultoria não tem.  

Entrevistado 3 – Não tem. 

João Oliver – Não tem. 

Entrevistado 3 – Então é só isso, porque em tecnologia elas estão melhores. Agora, assim, esse discurso das 

agências: “Ah, que merda, as consultorias estão entrando com tudo, meu, a gente precisa...”. Meu, se as 

consultorias estão entrando com tudo/ 

João Oliver – Vamos aprender e vamos mudar. 

Entrevistado 3 – É porque as agências estão deixando a desejar alguma coisa. Entendeu? Então as agências 

abriram mão da construção de marcas, muitas delas abrindo mão de profissionais supercapacitados para isso 

e entraram numa discussão da briga pelo mesmo negócio das consultorias que, na minha opinião, eu acho 

que não é onde ‘tá o--. 

João Oliver – Concordo. Começa a brigar para ser uma agência de SEO ou performance, sendo que 

esse não é o meu business. 
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Entrevistado 3 – Não é o teu business, só que, assim, é onde ‘tá o dinheiro na opinião de muitas agências. 

João Oliver – Você vai trabalhar muito, vai ter muita agência trabalhando. 

Entrevistado 3 – E vai lucrar pouco. 

João Oliver – E se lucrar. Muitas vezes a operação de mobile, de performance em mobile não é rentável 

para a agência. 

Entrevistado 3 – É isso aí. 

João Oliver – Mas o resto que ela faz com o cliente é. Então, porra, por que não tem um parceiro que 

faça essa performance?  

Entrevistado 3 – Pois é. 

João Oliver – E você continua sendo aquilo que você é. 

Entrevistado 3 – A tua referência, né? 

João Oliver – Seu consultor, você é um criador de marcas ao longo do tempo. 

Entrevistado 3 – Mas tem isso sim também dos anunciantes também. Grande parte, tirando aí os maiores, 

que você conta nos dedos, a grande parte da discussão é com o Diretor de Marketing e, quando não, com o 

Gerente de Marketing, ok. E daí como você vai ter uma discussão parruda de marca? 

João Oliver – Você não tem, tanto faz se é para on ou para off, você não vai ter. 

Entrevistado 3 – O que você tinha com os presidentes de empresas para construir uma marca junto, parruda, 

isso mudou demais, né? Por quê? Porque as agências perderam espaço absurdo de relevância. 

João Oliver – Concordo, concordo. Vamos continuar? Bom, do consumidor a gente acabou falando on, 

off, falando da ruptura do mercado, mudança de comportamento do consumidor a gente falou, olha! 

Entrevistado 3 – A gente foi falando um monte de coisa, foi mudando, eu fui atropelando. 

João Oliver – Não, não atropela ou não, Dri, você foi bem legal, porque a gente acabou chegando em 

tudo, falando de reformulação de equipe, falando da mentalidade do negócio, remuneração, 

comportamento do consumidor, que mudou. Abordamos 100% do tema. Isso foi bem legal. 

Entrevistado 3 – Agora tem uma coisa, assim, que eu vi aí que você ‘tá falando de remuneração que é, que 

eu acho que é um ponto importante, que é: como que a gente vai lidar com essa nova geração? Isso é uma 

coisa superimportante, assim, porque é uma geração que a gente precisa trazer para perto, mas que muitas 

vezes o nível de comprometimento é muito diferente. Sabe que tem um ponto, assim, que eu tenho, que isso 

foi uma das coisas que me preocupou na saída do mercado, assim, é o quanto que o anunciante não se 

preocupa mais, por exemplo, quando você vai fazer uma concorrência quais são os anunciantes que se 

preocupam quem é o cara que vai cuidar do dinheiro dele? 

João Oliver – Poucos. 

Entrevistado 3 – É pouquíssimo. 

João Oliver – Quase não tem. 

Entrevistado 3 – Então, assim, isso eu não sei se tem muito a ver com o seu curso, mas é uma coisa que ‘tá 

muito sério, assim, porque a gente ‘tá falando tanto de Ommichannel, Ommichannel você tem que ter um 

pensamento de canais, de grana, de entendimento muito forte para saber, entendeu? 

João Oliver – Se o Diretor de Marketing ou VP de Marketing ou Presidente um ponto de trabalho de 

agência, mesmo porque eu já conversei, quer dizer também que os caras perderam força, porque 

entrou um cara de compras que, no final do dia, não ser saber se o teu trabalho é melhor ou pior, é 
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quanto você cobra, ‘tá? Ou seja, se você não der o mesmo custo do outro você não vai nem conseguir 

uma fase. 

Entrevistado 3 – Pois é. 

João Oliver – Que foi o que eu ‘tava conversando com o Entrevistado 2 que o cara da/ 

Entrevistado 3 – E é destruidor isso pro negócio, você concorda? Porque você vale o que você cobra. 

João Oliver – A partir do momento que a DPZ levou, a Artplan levou o mesmo pensamento e eles 

perderam BMW, porque simplesmente o cara da agência vencedora foi lá e falou: “Tá! Custo zero”. 

Como é que você trabalha a custo zero? 

Entrevistado 3 – Pois é, você não vai querer ter inteligência, você não vai querer ter/ 

João Oliver – E a equipe que eles pediram é parruda, você ‘tá falando pelo menos de uns 10 

profissionais. 

Entrevistado 3 – Agora você acha que com custo zero a Ogilvy vai te dar uma equipe parruda? 

João Oliver – Não, você vai estar no meio--, sabe aqueles grupos que fica com 2800 contas? 

Entrevistado 3 – É isso! 

João Oliver – Você vai estar ali no meio para se tornar rentável. Você não vai ter um Diretor, não 

precisa nem ser um Diretor, vai, você não vai ter um Gerente de Mídia para você, que ele responde 

para um Diretor de várias contas, sem problemas, e, pelo menos, duas ou três pessoas abaixo dele. 

Entrevistado 3 – É isso mesmo. 

João Oliver – A mesma coisa para o Criativo. Você não vai ter dois ou três Criativos, uma dupla para 

você, você não vai ter um Planning para você. 

Entrevistado 3 – É isso mesmo. 

João Oliver – Independente se é mais sênior ou não, você não vai ter. 

Entrevistado 3 – Agora muita agência também numa dessas, tudo isso faz a agência perder muita força, 

porque, assim, eu ‘tô vendo, meu, vários clientes que, por exemplo, vão desenhar um projeto quer sentar 

direto com o veículo. Por que que eu vou levar a agência? 

João Oliver – Ela vai estar mais preocupada com a remuneração dela e o BV. 

Entrevistado 3 – É isso mesmo, eu vou ter lá os caras que pensam, que são esses que puseram para atender 

a conta, no que eles vão me ajudar no desenvolvimento do projeto? 

João Oliver – Que é onde Google e Facebook cresceram. 

Entrevistado 3 – É, cresceram. 

João Oliver – Eles são um veículo que te dão, entre aspas, uma consultoria de comunicação, uma 

consultoria de inteligência de mercado. 

Entrevistado 3 – É isso mesmo. 

João Oliver – Independente se o dado é tendencioso, que ele é. 

Entrevistado 3 – É tendencioso, mas ele tem gente de alto nível discutindo comigo. 

João Oliver – E que sabe falar de negócios. 

Entrevistado 3 – É isso aí. 

João Oliver – Aí você pega vai num Google falar de negócio, quando você é de [24:44], você. 
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Entrevistado 3 – Pronto. 

João Oliver – A maturidade da equipe de off-line da Young ou a inteligência de mídia da equipe da 

Wunderman, desculpa. 

Entrevistado 3 – É verdade, não vai ter a discussão. 

João Oliver – Ah, desculpa, eu vou falar com o Google, depois a gente--, vocês vão executar aquilo que 

a gente decidir, ‘tá? Ou seja, o Google ‘tá sendo você e você ‘tá sendo o que o Google deveria ser. 

Entrevistado 3 – É isso mesmo. 

João Oliver – O Google deveria ser o executor da sua inteligência, não o contrário. 

Entrevistado 3 – Mas é por isso que eu falo, o mais preocupante é isso. Porque a cadeia, o que era inteligente 

da agência, o que era discussão high level, tudo morreu. 

João Oliver – Morreu. 

Entrevistado 3 – Agora eu preciso do Google, ele fez uma reunião de briefing, então eu acho/ 

João Oliver – Eles têm a reunião de briefing sem você. 

Entrevistado 3 – É! Então olha isso. 

João Oliver – Eles falam direto com o cara. 

Entrevistado 3 – Por quê? Porque eu perdi relevância, eu perdi relevância na construção, porque enquanto 

meu maior ativo de comunicação no mercado era essa discussão, eu perdi, eu ‘tô aí discutindo se vai ser 

Ommichannel, se vai ser isso, como é que eu faço aquilo, nãnãnã. 

João Oliver – Quem ‘tá discutindo isso é o Google na agência. 

Entrevistado 3 – E quem ‘tá discutindo isso é o Google. É isso mesmo. 

João Oliver – Sendo que, para ele, Ommichannel é só ele. 

Entrevistado 3 – É. 

João Oliver – Porque ele fala com todo mundo. 

Entrevistado 3 – E não é só o Google, assim. 

João Oliver – Não, sim, mas assim/ 

Entrevistado 3 – Eu vejo assim/ 

João Oliver – É só para exemplificar. 

Entrevistado 3 – Às vezes eu vejo, assim, umas coisas que eu falo: “Pô, mas esse projeto foi construído 

direto com vocês? Sei lá, com o veículo. Pode ser direto construído? A Google ainda segura um pouco, mas 

isso foi direto discutido, sei lá, com a Globosat? Foi direto discutido com--. Por quê, meu? 

João Oliver – Vê os projetos que o Fred toca com o Zurita [26:26]. 

Entrevistado 3 – Eu acho que é muito, não adianta a gente fazer uma discussão “Uau”, muito--. Eu tive uns 

papos bem legais, assim, nesse último mês que eu saí e até um papo bacana com o próprio Bibiano, um tempo 

atrás, um mês e pouco atrás, um pouquinho mais, que era essa discussão, assim. É uma coisa que parece 

simples, mas é o poder da agência em construção de marca, que parece que isso hoje não tem valor, porque 

não tem valor porque a cadeia mudou totalmente. 

João Oliver – As agências não acordaram. 

Entrevistado 3 – É. 
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João Oliver – Volta naquela reunião da ANJ, assustado que eu fiquei olhando para jornais como Folha, 

Estado, Globo, é gente grande, não estou falando de gente pequena. Os caras estavam discutindo ainda 

se CGI era melhor que Ipsus, é sério, é sério. A Ipsus não é mais usado? Não, não. Me assustou, me 

assustou os caras conversarem comigo sobre isso. Faz total sentido o que você está falando, porque 

troca o papel: será que as agências não estão sendo a mídia impressa que eu vi na ANJ a quatro meses 

atrás? Será que nós--, a agência não ‘tá fazendo aquele papel reativo: finjo que eu sou digital, quando 

não sou, finjo que eu cuido da sua marca, que eu construo a sua marca, mas não faço, a minha coisa é 

criar comerciais bacaninhas. Perderam aquela coisa, de novo, do D, do P e do Z. 

Entrevistado 3 – Eu lembro deles sentados com o presidente do--. 

João Oliver – Com o Setubal. 

Entrevistado 3 – Exato! Com o Setubal discutindo o que ia ser o ano, sentado com o presidente da Vivo 

discutindo quais iam ser os produtos, que na época era aquela Telesp, sentado com a Sadia discutindo quais 

eram os produtos que iam ser lançados. 

João Oliver – Entendendo porque aquilo era importante para o Washington. 

Entrevistado 3 – Era uma coisa que saía conjunto, era presidente de agência com presidente definindo o ano. 

Hoje não, hoje a agência ‘tá discutindo se vai ser--, entendeu? Se a marca vai entrar na comunicação ou não, 

entendeu? Isso foi o ponto mais--, isso eu acho que é o que mais interferiu aí nos últimos anos de uma forma 

absurda, assim. 

João Oliver – Concordo, concordo, concordo. Obrigado. 

Entrevistado 3 – Ajudou? 

João Oliver – Pô! 

Entrevistado 3 – Eu fiquei imaginando o que que eu poderia, sei lá. 

João Oliver – Nossa, ajudou muito. Aliás, ajudou muito. 

ENTREVISTA 4 

João Oliver – Gravando, aí já fica mais tranquilo assim. Paulo, só para te explicar um pouco do que 

que é o meu Mestrado, ‘tá? Eu ‘tô falando de Ommichannel, que é um conceito que normalmente é 

usado no varejo, marketing, e ‘tô mostrando que isso é totalmente aplicável na realidade das agências 

de propaganda hoje, pela pluralidade de canais, até pelo surgimento do digital, a evolução do digital a 

passos largos, ‘tá? Então a ideia é entender como é que as agências veem esse Ommichannel, esse 

consumidor Ommichannel, porque hoje se o meio é a mensagem eu tenho uma pluralidade de meios 

para levar a minha mensagem. Então a ideia é conversar com pessoas como você, porque vocês dizem, 

vocês ditam, o pensamento norteia como as grandes agências trabalham e, muitas vezes, como o 

mercado também trabalha, ‘tá? Então essa visão é importante para mim e é em cima disso que eu ‘tô 

trabalhando. Então a ideia é abordar dois, três ou quatro pontos, ‘tá, e a gente ter uma conversa 

tranquila. É o tempo que você tiver, supertranquilo, ‘tá? 

Entrevistado 4– Vou ignorar que tem um gravador capturando tudo o que a gente fala. 

João Oliver – Mas tudo bem, o gravador ‘tá aqui bonitinho, pequeninho, nem parece, ‘tá. 

Entrevistado 4– Alô, alô, testando, ‘tá me ouvindo? 

João Oliver – (risos) Né? Então a ideia é de começar falando qual é a diferença que você vê do mercado 

publicitário hoje e quando você começou há alguns anos, na época que a gente se conheceu, por 

exemplo, na McCann, que era uma coisa você trabalhar em propaganda ali e como ela é hoje. Qual é 

a grande mudança? Ou como é que você vê essas diferenças entre o ontem e o hoje, pensando em 
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agência, em canais, em forma de trabalhar e pessoas também, os skills que possam ter mudado ao longo 

desse tempo. 

Entrevistado 4– Olha, um jeito objetivo de responder essa pergunta é dizer que antigamente era fácil e hoje 

é difícil (risos). 

João Oliver – Ah, é? Concordo, concordo. Até pela pluralidade e pelas diferenças de canais. 

Entrevistado 4– Vamos lá, né? Acho que a palavra-chave aqui, talvez mais do que complexidade, que todo 

mundo sabe que ficou muito mais complexo do que, mas a palavra-chave aqui talvez seja fragmentação. Se 

você considerar como eram planejados os projetos de comunicação no passado era tudo muito singular, era 

tudo muito pré-definido, né? Você não tinha uma grande pluralidade, como você mesmo se referiu, de canais, 

de formato, etecetera e tal. Era tudo muito pré-definido, era tudo muito conhecido. As agências--, 

basicamente a tarefa das agências se resumia a conteúdo e compra de espaço, negociação de espaço para esse 

conteúdo. Inclusive se você fizer uma análise um pouco mais profunda sobre as questões de mídia, a questão 

de mídia era um grande template, uma grande fórmula, né? Você usava--, você sabia onde você queria chegar, 

seu ponto de vista de mídia, você aplicava as pesquisas que funcionavam, basicamente, como filtros. Hoje a 

gente sabe que eram basicamente filtros, aquilo te dava um resultado X e você desenhava o seu plano a partir 

daquilo e aí o seu plano nada mais era do que negociar da melhor maneira possível os espaços disponíveis. 

Isso valia tanto para televisão quanto para gôndola de supermercado. Não é por acaso que quando a gente 

pensa em antigamente, a primeira palavra que vem, quando se trata de cliente, é algum cliente que possa ter 

o seu produto numa gôndola de supermercado na era dos produtos de consumo, né? A gente viveu o fim 

desse período, né? A gente viveu/ 

João Oliver – O fim da era de comprar Chacrinha e começar a ser um pouco mais pensante. 

Entrevistado 4– É, é o último, foram os últimos suspiros da revolução industrial que a gente viveu, é lógico 

que eu só ‘tô falando porque me passaram. A grande diferença pro que existe hoje é que, a partir do momento 

que você tem para cada produto, para cada coisa que o cliente considera quando ele compra, a cada marca 

que você tem ali. Vamos pensar no processo de compra só para simplificar assim. para cada processo de 

compra você tem aí um consumidor passando por 40, 50, às vezes até mais pontos de contato, quase todos 

eles digitais e os que não são digitais acabam sendo um mix de digital com não digital. Você ‘tá ali na loja 

ou você ‘tá no supermercado, você ‘tá em qualquer lugar frente a frente com um produto, você usa o seu 

celular para comparar preço, para entender aspectos técnicos que você sabe que o vendedor não vai ser capaz 

de te passar. Isso são exemplos apenas, então quando você tem isso, a tarefa da agência deixa de ser apenas 

desenhar o conteúdo e/ 

João Oliver – Em vez de você fazer os 30 segundos, a página do jornal, passa a ser mais complexo até, 

de repente.  

Entrevistado 4– Passa a ser literalmente planejar a experiência como um todo. E eu acho que ao ter essa 

consciência de que a tarefa da agência passou a ser planejar a experiência como um todo, que pode ser 

literalmente algo que comece pela televisão ou não, mas que fatalmente vai passar pelo processo de compra, 

pela conversão etc., até pelo relacionamento, no momento que você entende que a tarefa é a experiência, é a 

construção dessa experiência, o conteúdo é uma parte disso, né? Não é o todo. Caralho! Perdão pela gravação. 

João Oliver – Não. 

Entrevistado 4– Caralho. Isso é um espelho da experiência Ommichannel, sim, é um encaixe perfeito com 

a experiência Ommichannel. O que acontece é que me parece que pouquíssimas agências e, por consequência, 

poucos publicitários enxergam isso, têm essa consciência de que o modelo, vamos dizer assim, antigo ainda/ 

João Oliver – Ainda vigente,é forte culturalmente. 

Entrevistado 4– Culturalmente ele é o modelo vigente, 100% vigente, estupidamente vigente. Eu acho que 

no aspecto estratégico, no aspecto conceitual já não é mais. Mas no aspecto cultural ele é 100% vigente. 
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Então são poucas as agências, portanto, poucos publicitários que têm essa consciência. Do outro lado, que é 

o lado de cliente, a sensação que eu tenho é que – aí é uma percepção, porque eu não ‘tô do outro lado do 

balcão, então não tenho essa clareza para poder dizer –, mas eu acho que é um fenômeno muito parecido. 

Acho que a maior parte dos profissionais de marketing também culturalmente está apegado ao passado, 

também tem esse/ 

João Oliver – Tem a certeza da entrega. 

Entrevistado 4– Esse modelo mental baseado no passado e aí as discussões e todo o desenvolvimento de 

estratégias Ommichannel acaba passando ao largo da comunicação. Então o exemplo mais óbvio, né? O tema 

Ommichannel parece que hoje está muito mais a cargo das empresas de customer--, das áreas de customer 

service do que da área de comunicação e marketing, de fato. É claro que em algumas indústrias, em algumas 

empresas isso faz parte de um único time e tudo o mais, mas ainda assim tem esse, parece que o tema 

Ommichannel ‘tá um pouco descolado do tema comunicação, é quase como se os clientes pensassem assim: 

“Bom, eu tenho que ter a habilidade ou a capacidade de entender todas as interações daquele consumidor 

com a minha marca em todos os canais sob o ponto de vista de atendimento”. E não necessariamente isso 

inclui comunicação. Então parece que a próxima etapa, o próximo capítulo que a gente vai viver dessa 

discussão é uma discussão--, é o capítulo em que a comunicação constrói realmente a ponte entre esses dois 

mundos. Naturalmente se as agências não estiverem preparadas para isso ou as agências que não estiverem 

preparadas vão ser excluídas. 

João Oliver – As agências e os clientes vão sumir. 

Entrevistado 4– Com certeza.  

João Oliver – Ou entender o consumidor já plural um projeto natural delas, um processo natural dele 

no decorrer dos anos ou eu vou correr atrás do rabo e quem não conseguir correr morre. 

Entrevistado 4– Por outro lado, a gente não pode esquecer que o consumo de conteúdo publicitário não dá 

o menor sinal de enfraquecimento. 

João Oliver – Não, até pela qualidade da nossa propaganda. 

Entrevistado 4– Até pela qualidade da nossa propaganda. 

João Oliver – Até se a gente pegar num estudo que eu fiz para Via Varejo, a atenção, que a gente vai 

apresentar sexta-feira lá, a atenção prestada em TV é de 70%, que você tem algum grau, médio, 

moderado e alto, eu presto atenção em propaganda em TV num público CDE, 25+, que é Via Varejo, 

Casas Bahia, 70% das pessoas declararam que prestam atenção. 

Entrevistado 4– E veja/ 

João Oliver – Em propaganda, em digital é mais 50. 

Entrevistado 4– É isso que eu ia/ 

João Oliver – Então eles gostam desse conteúdo. 

Entrevistado 4– Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que não existe uma--. Acho que existe uma 

resistência a coisas que não são relevantes, né? Mas, fora isso, não. Então acho que vai haver essa mudança, 

mas também eu não vejo essa mudança como sendo uma ruptura, ‘tá? Eu vejo essa mudança como sendo um 

passo meio natural assim. 

João Oliver – Uma evolução natural do survey da época do seu Altino levando cartão para fazer alcance 

e frequência na Argentina no computador mega, blaster com rolo ao que a gente tem hoje para 

entregar um conteúdo criativo, dá um dado em cliques. 
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Entrevistado 4– Por outro lado a ruptura que vai acontecer não tem nada a ver com essa discussão 

indiretamente. A ruptura acho que ela tem a ver com quebra do modelo de negócio, aí sim, mas é uma outra 

discussão, né? 

João Oliver – Isso é uma coisa que eu até penso, mas eu talvez pense para um doutorado, que é 

mudança do negócio de comunicação. Quando eu começo, eu tenho, eu preciso me tornar mais 

relevante pro negócio do meu cliente e para existência do meu negócio. 

Entrevistado 4– Agora olha que curioso. Eu ‘tava conversando com um rapaz agora, que decidiu, ele é um 

cara de tecnologia, é Mattos, que vai sair da agência. Não sei se você conhece. 

João Oliver – Não. 

Entrevistado 4– Ele vai sair da agência para investir numa outra carreira, ele quer se tornar um designer. Ele 

até tem alguma formação nessa área, a vida acabou levando ele para esse lado da tecnologia, um cara 

especializado na parte de [10:56 – palavra ininteligível] e ele falou uma coisa para mim que eu achei muito 

interessante. Ele verbaliza com facilidade a ideia de pensar instalações, de pensar em projeções, em trabalhar 

com interface, desenhar produto. E aí ele fala assim: “Eu quero ser capaz de criativamente pensar alguma 

coisa, mas ter prerrogativa de ter como meu job, como minha responsabilidade pensar na jornada de A a Z”. 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 4– Quando ele fala jornada ele não se refere à jornada do consumidor, ele fala, ele se refere à 

jornada do projeto. Eu quero pensar no, entender estratégia, pensar no conceito, pensar na solução criativa e 

pensar na solução de implementação desse negócio. Ele já tem esse skill por ser um cara de tecnologia. 

Quando ele me contou essa história eu falei: “Putz, esse é o desafio na prática”. Encontrar pessoas que deixam 

de ser mono departamento, ah, eu penso design, eu penso redação, eu penso pesquisa de mídia, né? para ter 

pessoas que pensem o todo. Eu acho que um pouco do movimento que a gente ‘tá fazendo aqui na 

Wunderman de trazer a cultura de dados tem um pouco a ver com isso, porque você consegue extrair insights 

de A a Z, história, e não mais insights mais especificamente para um plano de mídia, que é o que se fazia no 

passado. Então é muito curioso, o discurso que eu tenho adotado com cada vez mais frequência. As agências 

digitais, especialmente, tiveram uma evolução tremenda nos últimos 10 anos, né? Deixaram de ser produtoras 

para participar diretamente da discussão mais estratégica junto aos clientes, adotaram tecnologias muito 

sofisticadas, trouxeram o seu ponto de vista intelectual. As agências digitais, eu arrisco dizer, que estão num 

patamar muito alto. 

João Oliver – Eu concordo contigo no pensamento. 

Entrevistado 4– Porém a cultura é uma cultura do passado. A cultura que se reflete no modelo de gestão das 

agências é uma cultura do passado e que impede as agências, tanto as digitais como as outras, de conseguirem 

pegar esta visão de comunicação, vamos dizer assim, de experiência de consumidor colada com uma visão 

Ommichannel, impedem de implementar isso com mais precisão, com mais capacidade, porque você tem na 

hora executar uma cultura do passado, times e pessoas mono disciplinares, né? Uni disciplinares. 

João Oliver – Não que até as agências, a Thompson trabalhou isso um tempo quando o Esdras assumiu 

lá o VP de mídia ele verticalizou algumas coisas: times de TV, time de revista, time de jovem e on-line. 

Depois mudou times de jovens, times de jovens adulto, de mulher. Não funcionou. 

Entrevistado 4– Que é um movimento que a gente ‘tá tentando fazer aqui agora, né? Eu preciso ter gente 

que seja capaz de entender a estratégia de maneira horizontal, né? 

João Oliver – Ficar aberto para isso, a compreender que eu não domino, de repente, todos os pilares, 

mas estou aberto para. Porque você ensinar, de repente, é um momento de pegar na mão, na minha 

visão, e ensinar o que é o Ommichannel, o que é o canal, o que é caminho. 

Entrevistado 4– O que eu tomo, até como um resumo de parte da nossa conversa aqui. Sim, a comunicação 

precisa estar mais conectada com essas estratégias Ommichannel, que estão por aí, isso requer uma mudança 
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significativa do produto das agências de conteúdo e plano de mídia para presente experiência mesmo, de A 

a Z. Isso é uma mudança na cultura pelo lado do cliente também, porque hoje isso está mais na mão das áreas 

de customer service do que nas áreas de marketing, quando elas são separadas, e me parece que, sob o ponto 

de vista da agência de comunicação, o grande desafio também é cultural e diz respeito a como executar isso, 

como é que a agência redesenhar o seu modelo operacional, seu sistema operacional para ter profissionais 

que consigam agir de maneira mais horizontal de A a Z, porque para desenhar uma experiência do consumidor 

você precisa disso. 

João Oliver – Entendi, entendi. Entender um pouco mais do negócio do cliente. Entender um pouco 

mais não, entender. 

Entrevistado 4– É, essa parte não dá nem para colocar na sua tese, porque chega a ser quase vergonhosa, 

né? Pelo amor de Deus. 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 4– E vergonhosa--. Mas é um problema também. ‘Tô liberando o problema aqui, mas/ 

João Oliver – Sim, sim. Até porque eu apresentei isso e não reparei nisso. Quando eu comentava sobre 

hobby, hall, a importância do 1% do share, entender, puta, se eu perder 1% do share de linguiça o 

quanto o impacto em milhões de reais isso é no meu negócio e distribuição. Às vezes a sigla, a forma 

ficou, em alguns momentos, um pouco--, a pessoa ficou um pouco desconfortável no vácuo, entendeu? 

Entrevistado 4– É, eu ainda vou um pouco mais fundo nisso ou--. A fundo não é a palavra certo, eu vou um 

pouco mais na parte conceitual nessa história, né? Eu acho que o nosso mercado tem uma capacidade, tem 

uma dificuldade muito grande de entender como é que é que comunicação, que efeito que comunicação causa 

no negócio do cliente. 

João Oliver – Sim, concordo. Aí volta o teu pensamento ainda, ‘tô acostumado a ser o entregador da 

mensagem, que era a propaganda de Washington de Olivetto, Nizans, entregava pipoca com guaraná, 

não necessária--. Era uma puta ideia, mas não necessariamente está preocupado em quantas garrafas, 

quantos litros, o impacto que eu causei na indústria. 

Entrevistado 4– Porque a fórmula estava pré-definida, né? 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 4– Você sabia que já há muitos anos se eu conseguisse gerar uma lembrança e uma percepção 

positiva a partir dessa lembrança, isso gerava impacto no negócio. Por quê? Porque o que as pessoas faziam, 

elas chegavam em casa, assistiam o Jornal Nacional, assistiam à televisão, final de semana iam no 

supermercado comprar os seus produtos. Esse era o modelo, era um funil efetivamente linear, né? Isso não 

existe mais, acabou. Naquela época, por isso eu comecei nossa conversa dizendo que, naquela época, era 

fácil e hoje não é mais (risos). 

João Oliver – Eu concordo plenamente, eu concordo plenamente, concordo plenamente, 100%, 100%. 

Entrevistado 4– É isso. Que mais que a gente vai falar? 

João Oliver – A gente acabou. Até na conversa a gente acabou cobrindo praticamente todos os pontos, 

não precisou ficou parando. 

Entrevistado 4– Se tiver outra coisa a gente fala aí. 

João Oliver – Não, você falou da mudança de comportamento do consumidor e o impacto na 

comunicação, falamos como a agência lida com essa pluralidade das marcas no consumidor e alguns 

exemplos a gente foi conversando no decorrer da entrevista. Então eu só posso te agradecer para cacete 

pela puta entrevista e pela puta colaboração, entendeu? 

Entrevistado 4– (risos). 
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João Oliver – É sério. É legal ter essa conversa com você e ver o meu pensamento, o que eu ‘tô falando 

não ‘tá muito longe, porque o que a gente conversou agora não ‘tá muito longe do que é a visão que eu 

tenho e a visão que eu ‘tô colocando na minha tese. Sim existe a visão Ommichannel e, sim, ela fica, às 

vezes, um pouco no discurso numa agência um pouco mais tradicional, ‘tá, mas no dia a dia não é tão 

impregnado. 

Entrevistado 4– É, eu arrisco dizer que temos práticas, não sei o quanto isso se aplica para sua tese, se fosse-

-, se a gente tivesse conversando aqui sobre a movimentação de uma agência em termos práticos, ferramentas 

que as agências precisam, os skills que as agências precisam desenvolver para ser capazes de entregar, de 

acordo com essa visão Ommichannel, é a experiência do consumidor. 

João Oliver – Sim, só posso agradecer muito. 

ENTREVISTA 5 

João Oliver – Começando a gravar, vamos lá! Primeiro, das três etapas do questionário, vamos falar 

um pouquinho do mercado de propaganda. Eu vou passar os tópicos e você vai falando do jeito que 

você achar melhor. 

João Oliver – Então vamos conversar um pouquinho do mercado de propaganda, a diferença de hoje 

com o passado, o impacto que o digital e o consumidor no novo consumidor Século XXI tem no meu 

negócio, em propaganda, nosso negócio, né? E como é que a agência lida com essa pluralidade de canais 

em termos de entregar a mensagem das marcas para o consumidor. 

Entrevistado 5 - Então vamos lá, eu vou começar a falar o que eu acho e daí se for faltando tópicos você vai 

me complementando e vai fazendo um/ 

João Oliver – Pode deixar, pode deixar. 

Entrevistado 5 - Eu acho o seguinte: a principal mudança, óbvio que tem a ver com digital, mas não é o 

meio digital, mas o que inclusive esse meio trás de ciência de dados, na minha opinião. Então você tinha uma 

época lá de--, principalmente calcada só nos meios off-line o que se conseguia medir, basicamente, era fluxo 

em loja, call center, mas não com a acuracidade que você consegue medir hoje, por exemplo, de como na 

maioria das plataformas digitais. Então, o que o digital trouxe, já trouxe muito mais ciência, muito mais 

dados. É por isso que a gente fala até aqui hoje uma estratégia interessante de marketing é o que a gente fala 

de data driven de marketing, que é toda uma estratégia baseada em marketing. Não que se vá matar a 

publicidade, que você vá matar a criatividade, mas você precisa beber desta fonte, inclusive, da criatividade, 

a criação precisa beber dessa fonte de dados, que a gente nunca teve tanto dado tão disponível assim. Vou 

dar um exemplo aqui sem citar marcas assim, um exemplo que eu tenho aqui com cliente meu a gente acabou 

de fazer--, traçar um perfil, então ele pegou--. Eu atendo carros, então a gente pegou um perfil de dois carros 

desses desenhos antigos que são muito similares, que são a mesma categoria, só que pelo--. A gente consegue 

traçar hoje dados navegação de usuários e buscas etc., e isso é um dado aberto, você vai lá no Google 

Analytics e você puxa, o perfil de cada uma dessas pessoas que tem interesse ou que compraram este carro. 

Depende do nível de dado que o anunciante te entrega, aí você consegue saber até quem comprou ou quem 

navegou pelo site ou quem se cadastrou ou quem preencheu um lead qualquer qual é o perfil dele, não só o 

gráfico demográfico, que são dados interessantes, mas básicos, mas dados de comportamento, dados de perfil, 

mostra um pouquinho, dá até pra montar quase a persona, mas com base em dados reais. Então você saber 

aproveitar esses dados a favor da publicidade é crucial. Óbvio que acaba gerando um dificultômetro, 

principalmente pra criação, né? Acaba dificultando, não dificultômetro, mas uma complexidade, que uma 

coisa é você fazer lá uma peça estanque, única pra falar com a massa. Em uma estratégia data driven você 

tem que falar com massa, você não pode abrir mão de falar com massa, obviamente, principalmente em 

grandes momentos, mas tem que aprender e saber falar também com o nicho, né? Então e saber utilizar essa 

infinidade de dados que a gente tem hoje, saber traduzir em segmentações, né? Ou seja, transformar dados 

em dados acionáveis e hoje é possível pelo digital, mas saber falar com a pessoa no momento certo com a 
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mensagem certa. Acho que isso que é a grande mudança e que é também um grande desafio pras agências de 

publicidade, porque não necessariamente elas estão preparadas pra isso. 

João Oliver – Sim, às vezes não é o know how dela. 

Entrevistado 5 - Não é o know how, exatamente. 

João Oliver – Ela costuma tratar, às vezes, o dado frio do Ibope, da audiência, trabalhar bem com 

aquilo e com o dado vivo. 

Entrevistado 5 - Exatamente, é um dado vivo e um dado mutante, inclusive, porque agora é uma coisa, 

amanhã pode ser outra. 

João Oliver – E nesse dado muda, mutante, não necessariamente ela tem uma mão de obra ali pra isso.  

Entrevistado 5 - Qualificada, disponível pra isso. 

João Oliver – E não o dado que dá o lucro hoje. 

Entrevistado 5 - Exatamente. 

João Oliver – Um dado que você vai entender o mercado do cliente, mas não vai te dar um lucro. 

Entrevistado 5 - É, tem algumas questões. Você acaba tendo pra uma agência--, o foco aqui é agência, né? 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 5 - Acaba sendo--, você acaba tendo um custo maior, que a gente não chama de custo, a gente 

chamaria de investimento. Você tem que investir numa infraestrutura, em pessoas, em tecnologia/ 

João Oliver – Especializado. 

Entrevistado 5 - Especializado. 

João Oliver – Pra poder trabalhar isso. 

Entrevistado 5 - Pra poder responder a isso, que no final das contas o objetivo final gere, seja um lead 

qualificado, aumente o número de vendas. 

João Oliver – Você gera informação pra trabalhar com o cliente. 

Entrevistado 5 - E esbarra obrigatoriamente nos negócios do cliente, que é, no final das contas, é venda de 

alguma coisa. 

João Oliver – No final do dia todo mundo quer vender alguma coisa. 

Entrevistado 5 - Agora isso não acaba. O ponto principal que eu diria, isso não acaba com a criatividade, eu 

acho até que pelo contrário, dá mais insumos para você pensar em diferentes clientes, diferentes 

segmentações, diferentes comportamentos, porque você tem um cliente você pode exercer comportamentos 

diferentes de acordo com a busca por um produto A ou um produto B ou produto C. Quando eu ‘tô, como a 

gente chama aqui no Google, no in marketing, marketing é quando a pessoa está com intenção latente, quando 

eu ‘tô no in marketing de autos ou de qualquer categoria, você exerce o comportamento típico ali, que não 

necessariamente é o seu perfil, não é padrão. Você acaba tendo comportamento para aquele momento de vida 

ou para aquele momento de busca por um bem e, principalmente, bens de consumo de alto valor. Então eu 

acho isso muito interessante, muito pouco explorado, agências usando mais, agências usando menos, mas, 

pra mim, é por onde passa o futuro. E aí não ‘tô falando que aí é o futuro digital, não é, não só. Você usa pra 

sua estratégia on e off esses insumos e insights. 

João Oliver – Levar a mensagem pro consumidor, que é o Ommichannel, não importa o canal. Você 

tem que entregar uma mensagem, quanto mais informações você tiver, mais preciso vai ser levado, não 

importa se é um post, se é um filme ou se é uma ação de merchan. Se é tudo embasado em dados, 

embasado no conhecimento do consumidor, você é mais preciso. Você deixa de comprar Cassino do 
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Chacrinha, você passa a comprar a Juliana Paes, porque cultivar o D, o C, o D e o E, você ‘tá 

entregando a Juliana Paes, não importa a forma que ela esteja. 

Entrevistado 5 - Exatamente, porque, de repente, nesses estudos a gente consegue ver até esse nível de 

detalhe, tipo, que a artista eventualmente esse público tem mais afinidade com, entendeu? 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 5 - Então você chega até poder ajudar isso a escolher e ajudar na sua criação, em escolher um 

influenciador, um garoto propaganda/ 

João Oliver – Até avaliar que o influenciador, se esse cara pode ser o embaixador da marca ou não, 

não é só porque ele é o número 1 que ele vá ser o melhor pra mim. 

Entrevistado 5 - Isso ajuda demais, óbvio, 100%, obviamente que não, daí você tem que ter o mix de 

marketing que a gente conhece bem, você tem que ter um bom produto, bom preço. 

João Oliver – Não é só comunicação, mas eu consigo ser mais preciso. 

Entrevistado 5 - Pra essa indústria de autos, por exemplo, que a gente tem feito com algumas marcas é testar 

esse tipo de coisa, de segmentações bem específicas atreladas a feature de produto. Então se eu quero falar 

de porta-malas, eu ‘tô falando com qual segmentação de produto? O importante é que você consegue ter 

dados acionáveis, você identifica e exibe a comunicação com aquele cluster. Então quando eu quero falar de 

família o que que eu falo para o público família, quando eu quero falar com o público aventureiro etc. e tal. 

Tem “n” classificações que a gente pode ir tirando e clusterizando, né? Como é que a gente fala de feature 

para pessoas que estão num momento de vida específico ou que têm um comportamento específico, uma 

coisa supernova também, que é superinteressante, até que ‘tá em beta ainda, que a gente chama de life events. 

Você consegue segmentar com uma precisão absurda o momento de vida das pessoas. Tem alguns exemplos 

que daí não é beta, isso vai crescer demais, mas, por exemplo, você consegue pegar pessoas que, com certeza, 

estão no momento de sair de uma faculdade ou pessoas que estão para casar ou pessoas--, tem uma terceira 

segmentação, faculdade, casamento, ai, caramba, tinha mais uma que eu esqueci agora, que você pega com 

um clusteridade, assim, absurda. Era faculdade, casamento e tinha mais uma que eu esqueci, não sei se era 

mudança de emprego, eu não me lembro agora exatamente. E aí você consegue, inclusive, aproveitar e tentar 

estar presente nestes momentos específicos. Tudo isso só é possível por causa de/ 

João Oliver – Digital. 

Entrevistado 5 - (cont.) dados, concentração absurda de bilhões de dados que são processados e você 

consegue começar a acertar padrões de comportamentos, você começar a observar que há padrões comuns, 

daí nesses padrões comuns você fala: “Opa! Aqui eu tenho um comportamento”. E isso tudo é graças ao xxx 

learning [9:19 – palavra ininteligível], que é isso, é o aprendizado de bilhões e bilhões e bilhões de dados 

todos os dias para você conseguir chegar em um comportamento. Isso é válido, tem que ser levado em 

consideração, não tem como. 

João Oliver – Com certeza, com certeza. Vamos lá pra outra parte. Pensando já em mudança no 

comportamento do consumidor, pensando nele como Ommichannel. Até quando existirá, se é que existe 

ainda essa cultura de on e off em agência. Por exemplo, essa ruptura, caso ela ainda exista, ela não 

deveria ser centrada nos canais que levam a mensagem, em vez de ficar preocupado se é on ou se é off, 

eu tenho que ter uma estratégia de canais, não brigar on e off, não, meu produto é on, meu produto é 

off, ou o consumidor é dessa forma, ‘tá? E até que ponto essa mudança no comportamento do 

consumidor, a gente até falou um pouco agora, mudou a forma de levar essa mensagem das marcas 

até ele. 

Entrevistado 5 - Eu acho que só existe ainda essa coisa do on, off por falta de preparo dos profissionais 

ainda, né? Porque, óbvio, que qualquer agência de publicidade tem na cabeça que o ideal seria não ter mais 

essa barreira. Acho que isso é wish list, não é mais uma questão de querer ou não trabalhar com equipes 
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separadas entre on e off. Acho que só existe por falta de qualificação. Então você acaba tentando sanar um 

problema que você tem, principalmente no digital trazendo especialistas ali focados nesse negócio. Óbvio 

que se a gente for pensar bem ‘tá errado, mas, por outro lado, pensa bem, você tem o digital, principalmente, 

ele tem, ele traz uma camada de especialista e as pessoas têm que ter especialização naquilo e, mais do que 

isso, você pode treinar pessoas, você tem que ter uma dedicação absurda, porque em digital, na maioria das 

plataformas hoje a compra é feita num leilão, a compra é feita e otimizada em real time. Você não larga lá 

uma campanha. Por conta disso você tem que ter uma--, você tem que ter dedicação, você tem que ser 

dedicado, então como é que você faz pra pegar essa pessoa dedicada especialista e também fazer com que 

ela tenha uma visão holística do todo? Eu acho que dificilmente você vai conseguir isso, então por isso que 

eu tenho uma visão que eu até aplicava um pouco, tentava aplicar na Wunderman, que era o seguinte: o cara 

que ‘tá na camada do estrategista – eu não ‘tô falando só de mídia, posso estar falando de planejamento – ele 

tem que ter uma visão ampla e tem que ser acima de--, e tem que ser pós-digital, tem que ser acima das 

barreiras do on e do off, tem que saber olhar o todo. Só que quando você entra na especialização, eu não 

consigo enxergar ainda hoje um profissional conseguindo dar conta, é uma questão de hora-homem, em tocar 

taticamente um dia a dia de TV ou de performance ou digital awareness, tipo, é difícil, aí você não consegue 

ter/ 

João Oliver – Vai precisar do especialista e cada vez mais ter especialista. 

Entrevistado 5 - Agora acho importantíssimo ter o líder de área, o estrategista que ele consiga fazer esse 

papel de olhar de maneira holística e envolver os times, né? Seja quem ‘tá operando mais ali a awareness ou 

performance e saber fazer uma integração desse time pra que eles consigam enxergar o todo, a relação do 

funil inteira. E eu acho que isso meio que ‘tá claro pro mercado, não é surpresa nenhuma, problema é investir 

nisso. 

João Oliver – É grana, né? 

Entrevistado 5 - O problema é você fazer esse investimento pra conseguir, que por um tempo você não 

conseguir fechar a conta, né? 

João Oliver – Você vai ter que pagar por um tempo. 

Entrevistado 5 - Vou dar só uma pausinha rapidinho, vou cumprimentar aqui. 

João Oliver – Voltando. 

Entrevistado 5 - Voltando, a gente ‘tá falando do custo, né? É o investimento que você tem que fazer e, 

principalmente, aí, a maneira como você vai renegociar remuneração com o cliente. À medida que você vai 

incluindo novos skills, novas áreas, novas especialidades, você não pode ser só remunerado pela coleção de 

mídia, não dá mais. Então tem que ter um acordo mútuo e, tipo, ‘tá bom, a remuneração tem que mudar, você 

tem que alocar fee, hora-homem. 

João Oliver – É mais ou menos como a Entrevistado 7 tem feito, é ir mais, tem feito um modelo que a 

McCann implementou de mídia lab, onde ela tem um contrato, onde ele paga um fee, paga overhead e 

aí a pessoa vive da comissão, paga bem, e ela consegue ter uma maior credibilidade do cliente, porque 

ela trabalha pra ele, só pra ele e dentro dele. Então é um formato diferente, ela trabalha on e off, e ela 

consegue ser--, ter mais credibilidade, ela não ‘tá trabalhando pelo BV. 

Entrevistado 5 - E ela não ‘tá ganhando atrelado a comissão barra BV, sei lá, ao volume de mídia. 

João Oliver – Não. 

Entrevistado 5 - Mas é um time. 

João Oliver – É um time overhead, que ela tem um success fee. 

Entrevistado 5 - É isso que eu ia entrar, principalmente quando você tem uma operação de performance, aí, 

na minha visão, saber negociar success fee é crucial, eu diria até mais. Eu acho que uma equipe que trabalha 
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com performance, eu sei que isso é difícil pra agência, mas uma equipe que trabalha com performance deveria 

ter comissão variável também, porque aí--. Cara, performance é o quê? É chegar na meta, superar, é uma 

questão de superação. O ser-humano se supera se ele vê um benefício. Um tiro de volta, então nessas 

operações de performance acho que seria crucial toda a equipe, inclusive, ser remunerada no fixo mais o 

variável, acho que a gente ia ver um salto de qualidade até, porque a pessoa se envolve de fato. 

João Oliver – Isso até, aproveitando esse gancho, a gente já vai até pra última parte, que é falar de 

propaganda com o negócio, que é isso que você ‘tá falando, né? Que é da transformação que envolve: 

eu mudo a minha remuneração, o relacionamento com anunciante, a mudança na forma de trabalhar, 

a formulação de equipe, a mentalidade de negócio. Eu tenho que pensar isso também. 

Entrevistado 5 - A gente tem feito muito esse discurso o Google assim, de fato, por quê? Porque o Google 

tem pessoas, ferramentas que ajudam de fato, de verdade, a mexer o ponteiro de negócio, de parar de falar 

de resultado só de mídia e falar de resultado de negócio. Como que eu ‘tô te ajudando também? ‘Tá mudando 

o ponteiro? Não ‘tá? A gente tem um formato que a gente criou aqui no Google Brasil até, chama Blast. O 

que é Blast? Acho muito legal, tem até uma apresentação, se você quiser eu compartilho com você. É muito 

legal. Qual que é o pensamento? Todo mundo sabe que o digital hoje já é grande. Beleza. YouTube atinge 

mais de 100 milhões de pessoas. Beleza. Só que a maioria das agências usa o digital ainda pra quê? Pra 

sustentação com frequência baixa. Então você lança e-mails, por exemplo, pra uma TV que tem alta cobertura 

e você sustenta com o digital. Qual que é a proposta do Blast? É fazer o mesmo papel da TV aberta em termos 

de agregar cobertura. Então o que que a gente fez? A gente já testou pra vários anunciantes, é mais do que 

um teste, porque dá resultado. Você pega um dia é um dia, 24 horas, você compra uma altíssima cobertura. 

A gente fala que tem que ser no mínimo, chegando nos parâmetros da TV aberta, 200 GRPs num dia e num 

mínimo de frequência oito. Ou seja, você dá um grande tiro. 

João Oliver – É quase comprar a grade da Globo num dia. 

Entrevistado 5 - Exatamente. Eu tenho condições de fazer isso, porque a gente tem hoje produto de massa, 

então é uma junção hoje lá de YouTube com GDN com Google Search, você faz toda uma estratégia de 

formatos, inclusive, você fala alto por um dia. E que que tem gerado, que a gente tem visto? Tem gerado 

impactos reais, como, por exemplo, no caso dos autos, fluxo em concessionárias. Eu digo até mais: aumento 

de vendas naquele dia em relação ao dia anterior ou ao final de semana em relação ao final de semana anterior, 

depende do que você quer comparar. E o mais interessante disso: você atinge lá entre 30, 40, 45 milhões de 

pessoas, eu fiz um nos últimos tempos que atingiu 47 milhões de pessoas por dia. Beleza, ok, alta cobertura. 

Até aí no news, a novidade é que o digital consegue fazer isso. Só que aí a gente gera, o que a gente fala de 

deixar um legado, o que a gente faz? Você gera esse alto impacto num dia, só que aí com o [18:26 – palavra 

ininteligível] que você coleta de milhões, essas listas que você gera você continua esse processo de reimpactar 

as pessoas durante um período, vamos supor, durante um mês, dois meses. Que a gente já mostrou que 

provou? Primeiro ponto, você consegue mudar o ponteiro, assim, demais em todos os segmentos que a gente 

já testou no Google em termos de fluxo de vendas seja lá o que for. E o resultado depois de performance 

dessas listas geradas por esse Blast tende a ser muito melhor do que simplesmente você rodar um [18:59 – 

palavra ininteligível] ali de search, de--. Então o que a gente fala? É aliar os dois mundos: a grandiosidade 

que a TV aberta entrega num período rápido de tempo, você acelera a demanda, você movimenta rápido, só 

que isso gera um legado absurdo que você aumenta a boca do funil, você traz novos consumidores para 

trabalhar a performance. 

João Oliver – Isso é interessante. 

Entrevistado 5 - Então isso é um pensamento relativamente novo pro digital, quando você sai ali só daquela 

coisa do digital é low funnel, a performance é... 

João Oliver – Você sai só do consideração e conversão, consideração e conversão. Você pode mostrar 

os seus três pilares. 
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Entrevistado 5 - Isso ‘tá sendo uma coisa assim muito assim, resultados muito expressivos, assim, em todos 

os segmentos, cara. 

João Oliver – Isso é legal. Aí voltando um pouco pra agência, nessa visão ou ela se reinventa, né? Como 

uma curadora de negócios ela voltar a ser relevante pro negócio do cliente mostrando que ela não 

precisa viver de BV, ela pode viver, como a gente falou, de success fee, o exemplo do mídia lab da 

Nestlé, ou mídia lab de Coca-Cola ou, se eu não me engano agora, próximo mídia lab de Loreal, uma 

coisa que ‘tá tendo. 

Entrevistado 5 - Tem “n” exemplos já. Essas mesas de performance dentro de cliente. 

João Oliver – Porque isso vira quase que uma house agency do cliente, mas ele não tem o custo da 

estrutura. 

Entrevistado 5 - Dessa operação. 

João Oliver – Dessa operação, que é terceirizada. Por exemplo, ela trabalharia quase, vai, pelo menos 

dos que eu conheço, das entrevistas que eu fiz, é Nestlé e Coca-Cola, que tem uma pressão de sucesso, 

‘tá? Elas voltaram mais ou menos o que eu acho que a McCentury quer fazer, como uma--, qualquer 

consultoria quer. 

Entrevistado 5 - Sim, de fato. 

João Oliver – Entendeu? Elas conseguem operar naquilo que a consultoria quer. 

Entrevistado 5 - Ainda na McCentury a proposta deles é totalmente desatrelada a qualquer movimento de--

, atrelado a investimento de mídia. 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 5 - Seja BV, seja comissão. 

João Oliver – É negócio. 

Entrevistado 5 - É negócio. 

João Oliver – Eu quero negócio do cliente, você remunera por hora-homem. 

Entrevistado 5 - Por hora-homem e se o cliente der abertura e se tiver VPIs muitos claros, até por success 

fee. 

João Oliver – E outra, se você contratou 10 hora-homens, se eu precisar de 11 horas você concordou 

em pagar essa hora adicional. 

Entrevistado 5 - É, tem que ter ali um repensar da remuneração. 

João Oliver – Da remuneração como um todo. Mas tem uma porta de entrada da Century e de outras 

consultorias, acredito que no mercado americano, pelo menos no Brasil ‘tá sendo assim, ‘tá entrando 

pela parte embaixo do funil, que é conversão. 

Entrevistado 5 - Geralmente começa assim mesmo, então essas mesas de performance basicamente fazem 

isso: elas começam pelo low funnel, capturar demanda latente e converter em lead, em vendas, em quanto 

for. 

João Oliver – Pra criar confiança. 

Entrevistado 5 - Mesas de performance e eu não sei se existe ainda no Brasil, não sei se na Nestlé é assim, 

inclusive, não sei, seria o full funnel, você tem lá a mesa de performance, digamos assim, mas que trabalha 

toda a jornada do consumidor. 

João Oliver – Ainda não é assim, porque a Entrevistado 7 ‘tá tendo um sério problema de skill. Ela 

não ‘tá conseguindo os skills. 
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Entrevistado 5 - Pra poder trabalhar ela/ 

João Oliver – Ela precisa de um gerente de performance de e-commerce, precisa de um cara específico, 

esse cara tem que ser--, conhecer um pouco do mercado de alimentos. Fudeu. Esse cara, às vezes, vai 

ter que formar esse cara, não é alguém que ela tenha. 

Entrevistado 5 - Agora tem uma coisa assim, que isso assusta muito as agências, essa coisa in house, eu 

mesmo quando ‘tava na Wunderman eu pensava: “Meu Deus, será?”. Que é inevitável é, os ambientes estão 

cada vez mais querendo isso, né? Esse é o primeiro ponto, você tem que ver como você viabiliza isso. E aí 

eu sei que assusta as agências no sentido da criatividade. Mas, por outro lado, o único asset que ninguém tira 

de uma agência, que é proprietário da agência hoje é a criatividade, que, obviamente, continua sendo 

fundamental, né? Porque não adianta você atrelar milhões de dados e não saber como fazer o approach pro 

consumidor, né? Não saber se diferenciar em relação às outras marcas. A criação tem esse papel de conseguir 

vencer no meio da multidão, se todos os bancos tiverem uma mesa de performance eficiente quem que vai se 

destacar? 

João Oliver – Por que você é o A, o B ou o C? 

Entrevistado 5 - Porque você tem uma imagem de marca, você tem uma construção de marca que tem que 

estar atrelada a isso também. Então isso, pra mim hoje eu também vejo de fora, acho que é muito claro assim, 

esse papel tá super, é muito proprietário da agência. 

João Oliver – Então isso é praticamente, vamos falar, uma--, é um ponto comum em todas entrevistas 

até agora. Ninguém nega que a parte de performance, de repente, até é interessante a gente perder, eu 

falo assim das agências perder pra alguém que trabalha por hora-homem e faz sentido ser mais 

remunerado. Mas a parte criativa, a parte de mídia, a parte estratégica, planning, a parte sexy da 

propaganda, pelo menos até o momento, nenhuma consultoria consegue entregar. 

Entrevistado 5 - E eu acho até que eles estão caminhando pro momento que vão conseguir, estão até 

contratando criativos e tal, porque eles estão fazendo um movimento de consultoria pra agência de 

publicidade. Mas acho que a questão é tipo não é nem que, as consultorias vão chegar lá, né? Concorda? 

João Oliver – Vão. 

Entrevistado 5 - Mas é que você não vai perder o negócio do cliente, porque tem uma coisa que só você 

tem, né? Que é essa questão, principalmente, da criatividade e tem que acelerar pra continuar mantendo uma 

área de mídia moderna, equipada, com tecnologia. Área de planejamento é a mesma coisa, com cabeças boas, 

pensantes, trazer pessoas de outras áreas de data science pra plugar. Você precisa mexer no perfil, né? 

João Oliver – Voltar a se tornar relevante para o negócio do cliente, né? 

Entrevistado 5 - Eu, por exemplo, vou te falar, é verdade. Aqui no Google a gente tem um arsenal de 

informações etc., temos, isso é verdade. Cara, só que a gente não opera campanha, não cria e nem opera, 

campanha pra ninguém, entendeu? Então isso ‘tá na mão das agências, isso vai continuar estando na mão das 

agências (risos). Entendeu? ‘Tá na mão delas, então. Não existe--, não deveria existir esse medo de eventuais 

inimigos como consultorias ou próprias empresas de tecnologia, mas o medo de si mesmo, de estar 

envelhecendo (risos). 

João Oliver – Eu concordo. 

Entrevistado 5 - Como é que eu evoluo o meu negócio? 

João Oliver – Ser, de repente, menos Mad Men e vai ser quase como o Zuckeberg da vida ou ser o 

Google da vida. Como é que eu sou? Eu sou uma propaganda no século XXI. Esquece essa parte Mad 

Men, esquece essa parte e, vai/ 

Entrevistado 5 - Ou alia essa parte Mad Men 
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João Oliver – Do século XXI, vai, não pode ser como eu fui numa apresentação da ANJ, eu fiz uma 

apresentação na ANJ como palestrante, me assusta os caras ainda, em 2017, julho de 2017, estarem 

conversando ainda sobre qual é a melhor ferramenta para trabalhar mídia impressa, se era TGI ou 

Ipsus. Oi? ‘Tá? E ainda estarem enxergando modelo de negócio no digital. Me assusta ainda existirem 

pessoas no meio de comunicação, ‘tô falando da ANJ, mas tem gente que também, ou no cliente ou na 

agência, que não entendeu o digital ainda, essa pluralidade de canal e mudança de negócio. Não 

entendeu nada. 

Entrevistado 5 - Efetividade de meio. O que está acontecendo, mais do que isso, né? Não entendeu o 

movimento das pessoas. As pessoas, por “n” motivos, estão deixando de ler jornal físico.  

João Oliver – Sim, concordo. 

Entrevistado 5 - Esse é um fato, não estou falando se é bom ou ruim (risos). É um fato, é só ver o número 

das circulações, o que está acontecendo. Então é um caso mais extremo, porque é um caso mais difícil, porque 

você faz com o seu negócio, como é que você transforma ele em outro negócio, num negócio de conteúdo, 

não num negócio de papel e pouca gente vai sobreviver. Isso a gente não tem dúvida, mas/ 

João Oliver – É inevitável. 

Entrevistado 5 - Mas é um movimento que é o consumidor que dita, não é o Google que dita, não é/ 

João Oliver – É o consumidor, é o consumidor. É o consumidor e a mudança de negócio. Vamos pensar 

que há uma semana a gente perdeu uma agência de relevância, que era a Neogama. Morreu. Vai deixar 

de existir os clientes? Não. 

Entrevistado 5 - Foram realocados. 

João Oliver – Foram realocados. 

Entrevistado 5 - Um dos meus eu vi que a Renault vai pra DPZ, agora lá (risos). 

João Oliver – Então muda, muda tudo. 

Entrevistado 5 - Porque, talvez, a gente não sabe exatamente os motivos, mas dá uma sensação um pouco 

que ficou uma estrutura pesada, cara e ineficiente. Dá uma sensação você vendo de fora, assim. 

João Oliver – Ele não ganhava mais conta. 

Entrevistado 5 - Que não fechava conta mesmo financeira. 

João Oliver – Desculpa, tem que mudar a operação. Se a agência não quiser que existam outras 

Neogamas ou ela se reinventou. 

Entrevistado 5 - Uma imagem extremamente respeitada, era grande. Aliás, é até uma tristeza, né? 

João Oliver – Sim, é uma tristeza, mas assim ou você muda ou te mudam, entendeu? Era legal o D, o 

P e o Z vivos, mas não sei se o D, o P e o Z eram o cara. O D, o P e o Z eram um outro negócio. 

Entrevistado 5 - A DPZ tem um exemplo que eu acho, mas que eu não conheço muito, mas parece que está 

conseguindo se reinventar bastante, né? Eu tenho essa impressão de que ela ‘tá conseguindo/ 

João Oliver – Tem que se reinventar de verdade. 

Entrevistado 5 - De verdade. 

João Oliver – De verdade, não é só da boca pra fora. 

Entrevistado 5 - Sim, ela se reestrutura. Uma coisa que eu acho um absurdo e fiquei pensando aqui: essas 

empresas que têm área de inovação, sabe? ‘Cê já viu? Em agência de publicidade é muito comum, ao invés 

de você repensar o modelo da agência como um todo/ 

João Oliver – Você cria inovação. 
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Entrevistado 5 - Pra pôr um cara lá com a crença de que ele faça inovação da agência inteira e não vai. 

João Oliver – Não vai, porque ele é um só. 

Entrevistado 5 - Um só. Então você tem que entender que, tipo, a área de mídia tem que ser uma área de 

inovação, área de criação tem que ser inovação, área de financeiro. 

João Oliver – Concordo. 

Entrevistado 5 - (risos) Todas essas áreas têm que ser, têm que pensar de maneira inovadora, né? A relação 

com cliente etecetera e tal. É interessante pensar nesse modelo. Não existe uma empresa na área de inovação 

o cara ‘tá fadado/ 

João Oliver – Que inova, né? 

Entrevistado 5 - Outra coisa, você envelhece todo o resto: você tem um inovador e os não-inovadores, então 

você acaba envelhecendo todo o resto da empresa. 

João Oliver – É igual a área de new business: ou a agência pensa em novos negócios como um todo ou 

uma pessoa só não vai virar. 

Entrevistado 5 - Não é porque ela tem um baita relacionamento com uma pessoa só que ela vai conseguir 

ganhar o mercado, conseguir se virar. 

João Oliver – Concordo, concordo. Beleza.  

Entrevistado 5 - É fato.  

João Oliver – Cumprimos tudo.  

ENTREVISTA 6 

João Oliver – Falar do mercado publicitário, ‘tá? Ocorrem muitas mudanças na última década, meses, 

anos, houve muitas mudanças. Eu queria saber qual a sua opinião assim, no mercado publicitário de 

hoje, no passado a importância do digital no negócio da propaganda e como é que a agência lida com 

essa pluralidade de canais. Eu sei que, às vezes, o termo Ommichannel não é claro dentro da agência, 

mas ele é aplicável? O que que você acha? 

Entrevistado 6 -  – Primeiro que eu acho que mudança ‘tá acontecendo desde sempre. A gente ‘tá no meio 

de uma mudança maior, talvez por isso que a gente não consegue enxergar. Então a gente ‘tá correndo atrás 

de entender a mudança do mês passado e não percebe que ela já ‘tá acontecendo, não percebe que ela é muito 

grande e não é uma mudança do mercado; é uma mudança de comportamento. Então uma vez eu ouvi que a 

gente está vivendo uma mudança tão grande quanto a Revolução Industrial, a gente só não percebe porque a 

gente está dentro dela. Um dia se a gente conseguir daqui a 20 30 anos olhar talvez a gente perceba o que 

isso gerou e o tamanho que foi essa mudança de comportamento isso. Obviamente impacta muito mais em 

mídia hoje, porque você acaba tendo uma questão de, acho que, de tecnologia. Primeiro, a grande mudança 

tecnológica que aconteceu nos últimos 10, 20 anos ela impacta a partir do momento que ela começa a entregar 

e a colocar na mão do cara a chance de definir o que ele quer, a hora que ele quer, onde ele quer. Esse é um 

ponto, então eu acho que o mercado vai se adaptando, o mercado vai se amadurecendo mais o grande ponto, 

acho, é: existe uma--. A mudança que acontece pro consumidor ela meio que atropela. Então pode ter o tempo 

de maturação de consumo de barateamento de custo o que for de tecnologia, mas ela vai atropelando. Então 

quando você vê você já tem ou quer ter ou já teve. A mudança no mercado, a mudança para as agências ela 

parte de uma questão cultural. Isso faz com que ela não consiga ser tão rápida quanto a mudança pro 

consumidor. Porque enquanto você como pessoa física, como consumidor, você quer ter a inovação 

tecnológica, você quer conversar com teus amigos por um aparelhinho que ninguém tem ou a vinte anos atrás 

você quer ter internet para fazer pesquisa em vez de usar um livro, você ‘tá indo meio que nessa, atropelando 

e acontecendo. O mercado passa por uma mudança cultural, então se você pega, por exemplo, mídia, você 

pega um estagiário que acabou de chegar e você faz uma entrevista com ele sobre canais, talvez ele não saiba 
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o que é TV por assinatura, o que é TV aberta, porque na casa dele sempre teve aquele aparelho que ele escolhe 

o canal e aí não importa o que é, talvez ele não faça uma diferença do que é off-line, o que é on-line, qual é 

o meu momento on-line, não faça. Se você fizer a mesma entrevista com ele três meses depois ele já tenha/ 

João Oliver – Papo de canal. 

Entrevistado 6 -  – (cont.) os mesmos papos que ele vai aprender e vai começar. Por quê? Porque é uma 

mudança cultural. O cara chega virgem, a gente ‘tá falando de um consumidor, quando ele acaba de chegar, 

depois de três meses ele tem uma conversa muito parecida com o que a gente conversa: porque a TV por 

assinatura é mais qualificada blá-blá-blá. Isso eu acho que é uma questão cultural e aí eu acho que vai ser 

mais acelerado, menos acelerado e aí talvez eu esteja pulando um pouco fases, vai ser mais acelerado, menos 

acelerado de acordo, inclusive, com o momento e objetivos de empresas. Assim a gente vê uma editora Abril 

quase quebrada porque errou a mão, ela se atrasou cinco anos. Se ela tivesse feito o movimento que ela ‘tá 

fazendo agora a cinco anos atrás talvez ela se revolucionasse e crescesse. 

João Oliver – Até foi uma discussão que eu tive na ANJ, pelo meu grupo de mídia no meio do ano, me 

assustou. Onde eles me chamaram pra conversar pra entender a importância do TGI nas agências. 

Entrevistado 6 -  – Exato. 

João Oliver – Isso me assusta. O TGI já ‘tá indo pra 12ª onda. 

Entrevistado 6 -  – Sim, sim. 

João Oliver – O comportamento deles/ 

Entrevistado 6 -  – Pensando se ainda vale a pena ficar atualizando todo ano. 

João Oliver – Exatamente. E muito na visão deles de ter o digital como inimigo, não como parceiro. 

Em vez deles estarem entrando numa briga ou numa discussão sobre geração de conteúdo e geração 

de conteúdo de valor pra cobrar, aí fica questionando. 

Entrevistado 6 -  – Passa por tudo, que é assim: a empresa entender qual que é o maior asset dela. O jornal 

achou que era o papel, era o texto num papel, a revista achou que era um texto num papel, a TV acha que é 

a produção de conteúdo qualificado, com qualidade ou whatever ou os grandes atores ou o que passa por esse 

tipo de conversa. E não entender e então, talvez, e aí eu acho que alguns já perderam a mão, uma editora 

Abril, por exemplo, mas o jornal, a editora talvez perdeu a mão, no Brasil, de entender que o maior asset dela 

era talvez o conteúdo e talvez o potencial de gerar uma lista de pessoas, o potencial de gerar audiência. Ou 

seja, talvez esse fosse o grande asset dos caras. Só que hoje começa a diminuir, começa a minguar e começa 

a ficar mais difícil ainda trabalhar esse asset. Aprender como trabalhar, como se remunerar, aprender a viver 

com medo, ok, acho que passa por isso também, acho que as agências passam por isso de entender que a 

margem não é mais a margem que tinha a 10 anos atrás. E ainda é uma puta margem, ainda é uma margem 

absurda como serviço. Mas assim, como trabalhar essa margem e como entender como se remunerar. Eu 

acho que esse é o grande ponto e aí a gente ‘tá falando de, talvez, meios que hoje já estão em decadência, 

mas como que a TV se reinventa? E aí você começa a ver movimentações agora que deveriam ter acontecido 

há mais tempo, mas que você começa a ver que eles começaram a entender, então a própria TV Globo que 

fez uma revolução no comercial dos caras. 

João Oliver – Como eles estão fazendo agora. Em vez de falar RBR eu vou falar Red Bull, na Fórmula 

1, Copa Santander. 

Entrevistado 6 -  – E, cara, e assim, um ponto que pra mim é importante: qualquer ligação hoje “vamos 

verificar”, qualquer ligação a cinco anos atrás era “não”. Então acho que esse ponto começa a mostrar e aí 

vai uma questão de cultura também nas corporações e vai de ter um plano de 20 anos, porque aí eu acho que 

isso vale pra tudo que a gente falar e eu também não lembro de quem eu ouvi, mas pra mim é perfeito que a 

porra do resultado trimestral é o que mais atrapalha qualquer tipo de corporação. 
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João Oliver – Não só o trimestral, mas o anual também. 

Entrevistado 6 -  – Exato, mas o trimestral, o anual, ou seja, eu não tenho visão de ano. 

João Oliver – Na reta final ele começa a pressionar, mas se pressiona no trimestral, fodeu. 

Entrevistado 6 -  – O trimestral fodeu e outra: como você tem que correr atrás do trimestre você esquece o 

ano que vem, você esquece daqui a cinco anos, você esquece a molecada que não vê mais TV ou que não lê 

mais jornal ou que não acessa mais site, não vê mais display no desktop. Acho que é tudo muito líquido assim 

e muito rápido, mas eu acho isso. Esse tipo de visão é importante, acho que pra agência, pra veículo, pra 

instituto. Aí voltando só pra não perder o fio da meada, o que que eu acho do mercado publicitário? Eu acho 

que sim passa por uma questão financeira de resultado, óbvio, de como se remunerar, mas eu acho que passa 

muito forte por uma questão cultural, ainda existem culturas muito arraigadas. Então assim, o redator que 

quer fazer filme e quer fazer texto gigante, quer fazer manifesto de um minuto com uma pessoa andando e a 

câmera seguindo, passa por isso, passa pelo diretor de arte também, que às vezes, meu, vai criar um key vision 

e é um formato de uma página de Veja e talvez já seja, passa por esse tipo de mudança de criação de mindset 

de entender o que que é um vídeo hoje, entender que eu tenho vários vídeos, um que pode ir pra TV, um que 

poder ir pro cinema, um que vai pro digital, que pode ser o mesmo, que pode ser o mesmo com pequenas 

variações, só que pode ser totalmente diferente. Acho que não necessariamente você precisa ter um pra cada, 

mas talvez nunca vai sair existir um size fits all, mas vai ter alguma coisa que você faz pequeno--. Mas, assim, 

acho que passa por isso e passa por uma questão de porto seguro das pessoas e zona de conforto. Então, pra 

não ficar falando só da criação, vou falar da mídia, né? Tem a zona de conforto da mídia, tem o cara que 

ainda roda o consumo de meios pra começar um plano. Não tenho nada contra, tem que rodar, mas não dá 

pra partir só disso e eu acho que é uma questão difícil, porque eu não acho que vai tudo para o moderno, 

independente do que for moderno, ou fica tudo no tradicional. Talvez é entender e fazer uma releitura do 

papel real e não ‘tô falando do papel com o potencial de penetração não, mas do papel real que hoje cada 

plataforma vai te dar. Acho que esse é o ponto. Assim, a TV cumpre vários papéis, hoje tem alguns papéis 

que você não precisa mais dela pra cumprir, só que tem papeis que você precisa dela pra cumprir. 

João Oliver – Se você pensa em funil ela trabalha muito bem a parte de cima do funil de conversão, o 

resto não sai mais nada. Se eu não preciso trabalhar awareness, eu posso trabalhar/ 

Entrevistado 6 -  – Sim, e assim, cara, puta, sei lá. Acho que tem essa questão de você entender o momento 

que cada meio tem, mas, assim, até entender, putz: “Ah, só TV me gera cobertura rápida”. Hoje talvez não. 

Mas, por outro lado, talvez só TV te gere a grandiosidade da tela de 50 polegadas, porque não é o costume 

de todo mundo ver o tal do vídeo on-line na TV, porque é um consumo individual. Agora, depende da 

comunicação, alvez faça sentido, dependendo da comunicação não faz sentido. Então eu acho que passa por 

uma releitura e eu acho que isso é muito difícil pra gente, principalmente pros profissionais que estão há mais 

tempo no mercado, que, puta, sempre foram catequisados que uma campanha sempre começa no Fantástico. 

João Oliver – Sim, é novela, Fantástico e Jornal Nacional o começo de qualquer campanha. 

Entrevistado 6 -  – Exato, então assim, putz, talvez seja, talvez não seja, e aí passa por uma questão do 

mercado de estudo, de pesquisa que não existe. A gente tem muita pesquisa, tem instituto, mas, assim, é 

muito difícil. Eu sempre me pergunto por que que eu não consigo mensurar a tal da qualidade intangível da 

Globo? Ou por que quando eu faço 50% de cobertura 3 mais na TV eu tenho um resultado diferente de 

quando eu faço no digital? Então talvez é neurociência, não sei, e talvez não exista no mundo, mas como que 

a gente consegue mensurar o mínimo isso? Eu sei que eu ‘tô indo muito longe e a gente não consegue nem 

deduplicar/ 

João Oliver – Que já passa por uma mudança do mercado, que vem da mudança do consumidor. 

Entrevistado 6 -  – Vem da mudança do consumidor. Então assim, eu acho que--, o que que acontece? É que 

agora ‘tá acelerado, o mercado precisa se reinventar, eu trabalho numa agência que ‘tá se reinventando. 

Como? A duras penas. Botou um head de mídia que é um cara que veio de performance, coloca um head 
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agora co-presidente criativo, que veio--, que foi tradicional e hoje está numa--, e há quatro anos ‘tava numa 

[12:23 – palavra ininteligível], ou seja, eu tenho um outro presidente que veio de marketing direto. Então, 

assim, pra tentar entender que bicho é esse. Mas, pô, eu tenho cliente tradicional que ainda trabalha no 

tradicional. 

João Oliver – Entendi. 

Entrevistado 6 -  – Eu tenho cliente que eu falo de digital, mas fala: “Não, mas essa verba é do fulano”. 

Então, mas o fulano só trata de performance, então digital é com ele. Mas a gente precisa pensar em 

awareness, mas eu sou remunerado por performance, então não vai ter. Ou seja, faz parte entender também 

o momento de cliente e essa questão de--. Eu acho que o grande ponto é cultura. E aí quando eu falo cultura 

passa pela cultura do CFO e como que vão aprender a trabalhar com menos, como vai repensar a forma de 

remuneração: é por escopo de trabalho? É por projeto? É por hora-homem? E aí vem um outro problema de 

mercado, que é enquanto eu ‘tô tentando fazer isso pro meu cliente pra que seja justo a forma que ele paga 

tem alguém batendo na porta dele falando: “Me entrega tudo que eu vou fazer de graça, vou fazer por muito 

menos”. 

João Oliver – Ou ele ‘tá acostumado a trabalhar por hora-homem e alocação de pessoas. 

Entrevistado 6 -  – Exato. E aí o ponto é: o que eu tenho hora-homem, alocação de pessoas, uma campanha 

de digital, amigo, eu preciso do dobro de pessoas, porque ela tem uma dinâmica diferente de uma campanha 

tradicional. Então, pô, eu tenho exemplos de cliente nosso que está se digitalizando, então assim, um cliente 

que está há muitos anos na casa, foi do 80%, 70% na TV e hoje é 30. Pra gente é difícil, porque o meu 

interlocutor é o mesmo, então ele também aprendeu junto com a gente, só que ele também ‘tá aprendendo, 

então ele não entende quando eu não consigo entregar pra ele/ 

João Oliver – O 50% de cobertura que ele ‘tá acostumado. 

Entrevistado 6 -  – Ou o relatório, porque ele pediu de hoje pra ontem. 

João Oliver – Já que é digital, o digital é tudo agora. 

Entrevistado 6 -  – Exato, então assim, eu acho passa por, talvez, algo que poucas agências estão fazendo 

de entender e de parar, tirar uma fotografia do que é, sentar e entender. Essa é a fotografia do que eu tenho, 

de estrutura de pessoas, de ferramenta, de tudo versus o que o mercado demanda hoje, o mercado que eu falo 

é o mercado mercado, o mercado de veículos. Quantos veículos você tem que falar hoje em dia? Um milhão. 

Quantos caras fazem mais ou menos a mesma coisa hoje? E é o que eu sempre falo: quanto eu tenho de custo 

de intermediário entre eu e quando o meu cliente vê o meu banner? Ou seja, faz parte por estudar, por 

entender. Eu acho que talvez precise ter essa visão e é uma visão, assim, racional pra entender realmente. 

Talvez não, talvez metade da minha equipe não seja mais, não possa mais ser construída dessa forma, talvez 

eu tenha que trazer outras pessoas, trazer outras questões, então eu acho que passa por isso. Quando eu era 

pesquisa essa era uma briga minha aqui, eu não queria trazer um coordenador de pesquisa, queria trazer um 

estudante de estatística, um estudante de psicologia, whatever. Por quê? Porque senão a gente ia continuar 

entrando no site do Ibope e continuar fazendo o que a gente sempre faz, ia pegar um estagiário e ensinar ele 

a fazer exatamente o que a gente faz. Talvez seja hora de fazer diferente. 

João Oliver – Ter um molde diferente. 

Entrevistado 6 -  – Dentro do business, talvez usando a mesma base de informação, que seja, ou talvez não. 

É o que eu falo: até quando eu vou, talvez, até quando esse [15:56 – palavra ininteligível] vai ser relevante 

pra mim? 

João Oliver – Dependendo do caso não é? 

Entrevistado 6 -  – Até quando? Talvez não seja e aí passa por outro ponto de um instituto do tamanho do 

Ibope entender que ele também vai ter que ou se reinventar ou talvez ele vai ter que entender que, meu, agora 

[16:15 – palavra ininteligível] não tem mais essa relevância pro mercado, então ele vale metade do que ele 
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custa. Como que eu vou fazer pra trabalhar uma ferramenta e vender ela pela metade do preço, que talvez ela 

não vale mais; não ‘tô dizendo que não vale mais. Esse é o ponto. 

João Oliver – Como que ele vai agregar valor pra ela continuar custando o que ela custa. 

Entrevistado 6 -  – Exato, e aí/ 

João Oliver – Que ele não abaixa o preço pra agregar valor. 

Entrevistado 6 -  – E aí é uma discussão que eu tenho com o Ibope. Como que você convence o teu head de 

estatística, que é um cara que faz estatística pra SLE de que talvez, agora, a gente tenha que plugar DMP 

dentro de TGI. Só que não vai ter match exato. Vai ter que ser uma coisa um pouco mais..., que é o que o 

digital faz. 

João Oliver – Ele te dá um Norte, ele não te dá um match exato. Ele te dá o caminho pra seguir. 

Entrevistado 6 -  – Então, assim, acho que isso é o grande ponto assim. E eu acho que, cara, talvez daqui a 

10 anos você esteja gravando uma conversa nossa e a gente falando sobre essa loucura que tudo ‘tá na 

programática, que não existe problema nenhum, porque você precisa ter gente boa pilotando o negócio. A 

única coisa é que você consegue direcionar uma ferramenta e ela faz a compra por você. Então, assim, eu 

acho que tem esse ponto. 

João Oliver – A programática te libera um monte de coisa pra pensar. Deixa o cara comprar por 

centavos e entregar. 

Entrevistado 6 -  – Exato, então assim, mas talvez será que não vai ser tudo assim? Ou quase tudo. 

João Oliver – O que puder ser vai ser assim, o resto tradicional vai ter outro modelo. Não tem 

problema. 

Entrevistado 6 -  – Exato. E eu acho que tudo isso passa pelo mercado a entender que não vai ter informação 

pra algumas coisas 

João Oliver – E tudo bem. 

Entrevistado 6 -  – E tudo bem. Mas, assim, o mercado vai ter que entender. 

João Oliver – Ele não vai conseguir--. Nós vivemos muito bem até hoje sem saber que uma placa de 

roll [?? – 17:57] funciona, a gente acredita que ela funciona. 

Entrevistado 6 -  – Eu não sei quanto, assim, ou seja, o mercado não vai saber quanto que o concorrente 

investe no digital. Tudo bem. O mercado não vai saber a curto prazo qual é a cobertura overall de uma 

campanha de digital só, de vídeo se eu não tiver plugado um DAR [18:17] da vida, que me gera custo, porque 

senão vou saber quantos cookies únicos, ok, mas não é o que eu quero ou não dá, porque eu tenho esse 

problema, eu compro vendo e IBM [18:28] e aí eu não tenho como entender questão de [18:32 – palavra 

ininteligível]. Dependendo da forma que ‘tá configurado eu não consigo saber da minha campanha inteira 

qual que foi os cookies únicos. Então, assim, passa pelo mercado entender isso. 

João Oliver – Aceitar isso, né? 

Entrevistado 6 -  – E entender que cada vez mais é sobre testes e cada vez mais é sobre como você fazer 

tudo isso sem deixar tua marca cair, porque acho que aí é outro grande problema do mercado. Hoje ‘tá muito 

fácil medir a outra ponta, quanto eu vendo, pra boa parte, né, pro mercado varejista, que seja, mas e minha 

marca, como é que ela fica nessa, né? Como que eu meço isso? Custa dinheiro. 

João Oliver – E você deixa de fazer o básico, vai, não importa o meio, de crescimento de awareness, 

crescimento de marca, eu ‘tô matando a minha marca. 

Entrevistado 6 -  – Exato. 

João Oliver – E depois eu não sei como é que vendem. 
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Entrevistado 6 -  – E custa dinheiro. 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 6 -  – Pra entender isso custa dinheiro. Então eu acho que esse é o grande--, é uma questão 

importante que esse balanço, que as agências têm que estar preocupadas em entender, só que não adianta eu 

querer chegar para um cara que não ‘tá olhando para quanto ele vende com um filme de um minuto de Globo. 

Talvez não seja sobre isso e não ‘tô falando que é ruim, mas talvez seja sobre como eu vou vender isso pro 

cara ou talvez vai ser um filme de 30 ou de 15. E tudo bem. 

João Oliver – Muda o papel da TV e não tem problema nenhum. 

Entrevistado 6 -  – Aí é a questão cultural, que a gente passa por isso. Você também, macaco velho de 

mercado, eu acho que você tem essa questão de quantas--. Tipo, por onde você começa? Sabe aquela coisa? 

Você fala: “Eu tenho a concorrência de Alcatel-Lucent”. Meu, se você montar na tua cabeça, infelizmente, 

ou na minha, tudo começa no aparelho de TV, um grande lançamento. E, de verdade, não acho que num país, 

dependendo do produto, óbvio, mas num país do tamanho do Brasil se você ‘tá falando ou quer falar com 

todo mundo não acho que você possa fugir. 

João Oliver – Concordo, se você falar no B2B eu não sei se eu faria TV. 

Entrevistado 6 -  – Não, não, não, é, eu dei um exemplo idiota, mas se fosse Sony, CCE, ok, eu quero falar 

com todo mundo, [20:50 – trecho ininteligível], quero vender pro Brasil, ok, distribuição nacional, faz parte, 

mas acho que faz parte também ter esse tipo de pensamento. 

João Oliver – Talvez não mais com o peso que ela já teve. 

Entrevistado 6 -  – Não com o peso, cara, não sei assim, é o que eu tenho falado muito, é como combinar, é 

“e”, não é “ou”. E aí eu acho que o mercado, pelo fato das agências serem separadas, nasceu separado tal do 

digital, o mercado ainda vê muito como “ou”. 

João Oliver – Sim, vê aquela coisa, você tinha o departamento de digital dentro da mídia, porque era 

modinha e era obrigado, não era opção. Eu lembro da Thunder House fez um match ou mesmo quando 

o Pipo criou a McCann on-line dentro da McCann que tem o nome errado. Você não pode ter McCann 

on-line, ele era mídia, então ele ‘tá trabalhando dentro da mídia, mas ele tinha lá o nome McCann on-

line. 

Entrevistado 6 -  – Não é isso e aí, cara, e faz parte de--. Pra mim uma coisa danosa pro mercado hoje é isso, 

é você deixar metade da tua conta na mão de um e metade na mão de outro. Cara, você tem dois leões 

brigando por comida, por um pedaço de bife. Então, assim, não adianta. É mais fácil, talvez, você chegar e, 

meu, faz uma concorrência então e fala de agências que conseguem fazer o todo. 

João Oliver – Ou então obriga todo mundo a trabalhar junto. 

Entrevistado 6 -  – Olha essa porra aqui, eu nunca tinha feito performance na vida, um belo dia o Santander 

chegou: “Olha, a conta de vocês é de performance”. Hoje são 40 pessoas, 44. 

João Oliver – Ou então faz como Casas Bahia fez: você é uma agência off-line, você é uma agência on-

line, ‘tá. Vocês vão trabalhar os dois juntos aqui. 

Entrevistado 6 -  – Mesmo assim, porque de segunda-feira quando você vai pra sede fazer o seu status teu 

chefe vem no teu pescoço. Então, assim, pra mim o grande ponto é esse: é como fazer? Ou eu vou remunerar 

uma agência pra fazer essa estratégia geral ou não? Porque, pra mim, passa por isso, entendeu? Eu acho que 

essa separação--. Cara, porque no fundo, cara, eu sempre tenho um CEO tentando ganhar um bônus, é o meu 

CEO, é o seu CEO, é o CEO do veículo. Mas, cara, sempre passa por alguém tentando fechar o bônus. Então, 

cara... 

João Oliver – Ou o cliente que fecha o bônus, eu tenho que atingir a meta dele. 
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Entrevistado 6 -  – O cliente tem que fechar, mas, assim, cara, o CEO da Wunderman tem que fechar o 

bônus dele, então foda-se quem ‘tá fazendo marca. Se ele conseguir levar um milhão a mais ele vai levar um 

milhão a mais. E errado ou certo, cara, isso pode gerar uma questão ruim, isso pode gerar um problema. E aí 

eu vejo clientes que ainda são muito inocentes ou muito principiantes talvez nisso, por quê? Porque deixou a 

marca na mão de uma puta agência, que faz um puta trabalho de planejamento, só que o digital ele resolveu 

pagar, às vezes, mais barato e botar na mão de um especialista que não necessariamente. É mais fácil chegar 

pra tua agência grande e falar: “Compra aquele cara”. 

João Oliver – Concordo, concordo. Não é trabalhar junto, é “compra aquele cara”. 

Entrevistado 6 -  – Compra aquele cara, vamos lá. 

João Oliver – Porque você tem uma mentalidade só. 

Entrevistado 6 -  – Exato. E, pra mim, passa muito por isso, assim, é uma coisa que eu vejo muito no 

mercado. E aí passa por elaboração [24:13] de cliente, tudo isso, ok. E o cliente entender que não dá mais, 

cara, ele ‘tá começando a perder dinheiro. 

João Oliver – Não tem mais como a Level, 12 agências pra gerir meia dúzia de conta. 

Entrevistado 6 -  – Não dá, cara. 

João Oliver – É muito dinheiro jogado fora. 

Entrevistado 6 -  – Muito dinheiro jogado fora. É melhor pagar o valor de três agências pra uma, cara, e 

cobrar. 

João Oliver – Mais fácil e o resultado é melhor. 

Entrevistado 6 -  – E, cara, é isso, porque, assim, a agência acho que é isso, meu. A conta não ‘tá fechando, 

o cliente não quer pagar mais, só que eu acho que ‘tá começando a ter perda grande. O cliente vai começar, 

talvez, a médio prazo isso seja muito danoso, danoso pra marca, independente do mercado, porque é isso. E 

nem tô falando de juniores, nem é isso. Pouco cliente e pouca agência entende o escopo de trabalho do 

Ommichannel. 

João Oliver – Como o todo pouca. Acho que, às vezes, jogar numa mesa de reunião que sabe e vai 

embora. Um conceito raso que deu uma googada e achou. 

Entrevistado 6 -  – Exato. O cara não sabe, como pouca gente sabe, pouca gente entende o escopo necessário 

de time, de ferramental, de processos. 

João Oliver – De skill. 

Entrevistado 6 -  – De skill e de remuneração pra isso. E aí o cara aceita qualquer coisa pra fechar o ano e 

vamos lá, ano que vem a gente se vira. Quantas vezes você já se viu isso, João? 

João Oliver – Zera a comissão, zera tudo, trabalha no BV e vamos embora, vamos ver no que dá. Cara, 

mas a conta não gera BV. Depois a gente se vira, tal conta grande da agência mantém tudo. 

Entrevistado 6 -  – Exato. 

João Oliver – Só que se esse cara sair, ele faz uma cascata de queda. 

Entrevistado 6 -  – Cara, assim. Eu sempre falo muito e eu sempre falo uma coisa também: esses caras estão 

aí por algum motivo, um outro por sorte. Mas a grande maioria estão aí por algum motivo. Então eu também 

sempre falo muita coisa e depois eu falo assim: “Mas eu acho que os caras que construíram essa porra desse 

prédio devem entender um pouquinho”. Mas eu acho que passa por uma/ 

João Oliver – Acho que até eles têm uma visão do mercado legal. Talvez falta a visão de estar no ângulo 

deles, vai, é o trabalho que dá de mover uma agência, mover um pensamento que veio numa direção 

por anos/ 
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Entrevistado 6 -  – Pra outra direção. 

João Oliver – Porra, a Entrevistado 8 penou seis anos pós-saída do Angelo ela ainda ‘tava virando a 

McCann pra um outro caminho. Pô, o cara saiu de lá em 2009. 

Entrevistado 6 -  – Não, eu acho assim, cara, um outro ponto que é isso e uma questão de novo de fechar o 

ano. Ponto, cara. Sabe é isso, infelizmente é isso. O barco já ‘tá com cinco anos, ano que vem eu vou trocar. 

Passa por isso, cara, no final são decisões pessoais. Não ‘tô dizendo que as pessoas são, não tenham qualquer 

tipo de ética ou de--, mas não é isso, mas acho que, no final, o interesse vai prevalecer. Então é isso, põe essa 

conta aí a nada que eu ganho um ponto no ranking e isso lá pro gringo vale/ 

João Oliver – Eu fico bem lá fora/ 

Entrevistado 6 -  – Vale por um bônus. 

João Oliver – E ano que vem eu ‘tô indo pro meu ano sabático em Chicago na sede da empresa. 

Entrevistado 6 -  – Ou sou remunerado também por isso. Então eu acho que tem muito a ver por isso, assim, 

essa visão. 

João Oliver – Não, concordo. Concordo plenamente, é uma das coisas que o mercado ‘tá precisando é 

saber pra onde ir. A questão não é a Century ou outras entrarem, elas vão passar pela mesma coisa 

que a gente. 

Entrevistado 6 -  – Vão. 

João Oliver – Operacionalmente elas são até melhores? São, mas têm coisas que a agência faz que elas 

não fazem, não são sexy o suficiente pra desenhar uma estratégia. 

Entrevistado 6 -  – Ou vão aprender a ser, só que isso é caro. 

João Oliver – Levar o Eco [28:19] pra Century foi caro. 

Entrevistado 6 -  – Sim, tudo bem, mas você pode ter uma pessoa. Pra mim o grande ponto--, sim, você vai 

ter que ter uma cara, mas o grande ponto é: é tailor made. Ok, só quer a tailor made dentro do pasteurizado. 

João Oliver – É tailor made até a página 3. Ele consegue fazer o tailor made numa produção, em coisas 

que não impactem o trabalho, o vídeo. 

Entrevistado 6 -  – Ou seja, ele vai alocar as pessoas ali, mas são pessoas que saibam fazer isso. Foi o que 

você falou: o cara sabe fazer performance/ 

João Oliver – Fudidamente. 

Entrevistado 6 -  – Ou melhor, ele sabe trabalhar com a plataforma da [29:00 – palavra ininteligível], é só 

isso que ele faz. Ponto. Então é um cara extremamente especialista. Eu aloco ele pra você, depois eu desaloco. 

João Oliver – Não precisou, tira. 

Entrevistado 6 -  – Você tem dois, três vice-presidentes, diretor sênior de planejamento/ 

João Oliver – É outro peso. 

Entrevistado 6 -  – Começa a ter outro peso. Tem um puta diretor de mídia, tem os putas criativos, aí é outro 

peso. E não tem tanto cara assim disponível no mercado pra trabalhar por um--. E, pior, disposto a, por 

exemplo, trabalhar por empreitada. 

João Oliver – Não ‘tá acostumado. 

Entrevistado 6 -  – Não tem, não ‘tá acostumado. Então acho que esse é o ponto. O cara do planejamento 

ele quer conhecer o cliente a fundo, entender, ok. Numa concorrência a gente faz esse tipo de coisa, mas é 

diferente, uma concorrência tem um preço altíssimo por conta da agência, que seja de hora-homem, né? E 
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um investimento de energia dos profissionais que estão envolvidos. Você não consegue viver de fazer 

concorrência bem-feita, não consegue fazer. Não dá, direito não. Então acho que esse é o ponto assim. 

João Oliver – Você massacra funcionário. 

Entrevistado 6 -  – Não, e aí ou você vai ter que remunerar muito bem e aí também começa a entrar em 

rentabilidade, por mais que o cara possa ter uma margem diferenciada, mas aí impacta em rentabilidade. 

Esses são pontos importantes, sabe? 

João Oliver – Concordo, concordo, concordo. Velho, valeu, a gente cobriu os três/ 

Entrevistado 6 -  – Fechado? Mesmo? 

João Oliver – Sério! Juro por Deus. Passamos por todo roteirinho sem precisar/ 

Entrevistado 6 -  – Ótimo, se tiver qualquer coisa também você quiser fazer mais alguma ligação, me liga. 

João Oliver – Obrigado mesmo. 

ENTREVISTA 7 

João Oliver – ‘Tá bom. Vamos lá. A primeira parte, ‘tá, eu dividi a pesquisa em três partes: uma eu 

falo do mercado publicitário, depois do consumidor e depois eu volto pro mercado publicitário. Por 

que que eu volto pro mercado publicitário? Durante as entrevistas, alguns, Paulo Sanna e outros 

Entrevistados começaram a dar ideias das mudanças no mercado publicitário em virtude do digital, 

em virtude de entrar a Accenturee outros entrantes no mercado e mudanças que o mercado precisa 

ter. ‘Tá? Então a primeira parte é falar do mercado, como é que o mercado de propaganda hoje versus 

o passado nessa parte do digital e qual que é a entrada do digital? Com a entrada do digital--. Qual é 

o impacto que o digital e o consumidor têm no negócio da propaganda hoje, né? E como é que a agência 

lida com essa pluralidade de canais? 

Entrevistado 7 – O hoje não é tão hoje, já é faz tempo, né, do digital. Então, na real, João, o digital entra não 

só como meio, como uma salada (risos). Vou ter uma salada no meio aqui. 

João Oliver – Sem problema. Vai com salada. 

Entrevistado 7 – Isso é seu, né? 

João Oliver – É. O celular é meu e a pesquisa é minha. Pode ter salada. 

Entrevistado 7 – Pode ter salada (risos). 

João Oliver – Pode ter salada. 

Entrevistado 7 – Pode ter um bom apetite. 

João Oliver – Pode ter um bom apetite para todo mundo. 

Entrevistado 7 – Ótimo, mas respondendo à pergunta. Digital ele entra tanto na parte que a gente conhece 

tradicional de canais, de divulgação, de consideração, toda a etapa do funil, mas ele entra também na 

experiência do consumidor, porque ele pode chegar até a parte de conclusão de compra, pode chegar na parte 

de exploração do produto, que é além do que os outros meios podem fazer. Então não é só exposição de 

mídia, é experiência e efetivação de compra que o digital oferece diferentemente da TV, por exemplo. 

João Oliver – Sim, boa, vamos lá! A mudança na mensagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre 

consumidores e a mudança que, às vezes, eu posso fazer na mensagem e nos canais. Até quando isso 

existirá, se é que ainda existe, essa cultura on e off na agência? Essa ruptura de ter dois tipos de 

mensagem ou ainda não entender que tem que ser uma coisa só, caso ela ainda exista e não estiver 

centrada nos canais, ou seja, tem uma turma que faz on, uma turma que faz off/ 

Entrevistado 7 – Você ‘tá falando mídia ou criação? 
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João Oliver – Mídia, ‘tá? Essa ruptura me causa um problema: levar a comunicação, porque eu não 

vou entender quem é o consumidor, não vou ter uma estratégia de channel planning decente, porque 

vai estar tudo quebrado por essa ruptura. Ela existe ainda? E o que a mudança no consumidor 

impactou em tudo isso? 

Entrevistado 7 – ‘Tá. São duas perguntas. Primeira, se existe, ainda existe, mas existe por uma questão de 

especialidade do digital. Então o cara de off ele sabe pensar on-line, ele sabe pensar planejamento completo, 

ele sabe entender vocação de cada meio, ele sabe entender propósito de cada meio dentro do conceito criativo. 

O cara de on-line ele é especialista na tecnologia, ele vai ser especialista de tudo. O on-line é fragmentado 

pra caramba, dentro do on-line tem um universo muito grande, é uma especialidade muito grande: redes 

sociais, aplicativo, blogs, a parte de portais, a parte de tecnologia, programática, universo de e-commerce, e-

mail marketing. Tudo isso é o mundo do digital, então não tem como. Esse cara de off também ser especialista 

nesse mundo digital que tem. Não que eu concorde, ‘tá, mas assim é uma especialidade, é igual cirurgia, o 

cara que faz a cirurgia do coração não necessariamente vai saber fazer a cirurgia do pé. 

João Oliver – Você precisa de dois especialistas. 

Entrevistado 7 – É isso. Mas o que que acontece? Deve ter sim um pensamento estruturado multicanais, isso 

não se pode perder na jornada, deve ter o clínico geral. Exatamente, senão vai ficar algo tendencioso, ou só 

pro on-line ou só pros outros meios. Mas, enfim, a função, sim, ainda é específica, o pensamento aí do meu 

dia a dia não é mais, o pensamento de construção de mensagem, construção de canal. 

João Oliver – O meu ponto não é assim você precisa ter o especialista, você vai ter o cara de 

performance, o cara que mexe melhor com e-commerce. 

Entrevistado 7 – O cara que mexe com SEO ele não é bom pra fazer a compra de mídia, o cara que faz 

análise de BI ele não sabe exatamente como fazer uma otimização, porque são especialidades diferentes. 

Simples assim. O pesquiseiro de mídia off-line, esse pesquiseiro ele até pode saber fazer uma compra de 

mídia off-line. 

João Oliver – Mas ele não vai ter a expertise. 

Entrevistado 7 – É isso, ele não vai saber o que é Globo Express direito, ele não vai ter a maneabilidade e a 

sapiência de como tratar todo o meio. 

João Oliver – De negociar, de prazo, ele não vai pedir o material, ele vai na teoria. 

Entrevistado 7 – É isso. 

João Oliver – Ele não vai conseguir na prática. 

Entrevistado 7 – É exatamente isso. 

João Oliver – Indo bem direto ao ponto. Daí a necessidade de você ter o especialista.  

Entrevistado 7 – Dentro do digital existem várias especialidades, o que é bizarro, por isso que eu demoro 

três meses pra achar uma pessoa. 

João Oliver – Concordo. 

Entrevistado 7 – Aí você vai procurar uma pessoa de BI, o cara só é bom em redes sociais. 

João Oliver – Ele só faz social, ou [50:48] ou ele é bom em/  

Entrevistado 7 – É isso, é fragmentado. 

João Oliver – O cara não sabe olhar o todo. 

Entrevistado 7 – Não. 

João Oliver – Ele só sabe olhar a ferramenta. 
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Entrevistado 7 – Raros os que sabem olhar o todo e aqueles que sabem olhar o todo vão precisar de algum 

especialista embaixo. 

João Oliver – Sim, concordo. 

Entrevistado 7 – ‘Tô sendo objetiva nas respostas. 

João Oliver – Não, a ideia é essa. 

Entrevistado 7 – Então ‘tá. 

João Oliver – A ideia é essa. 

Entrevistado 7 – Manda a próxima. 

João Oliver – Vamos lá. 

Entrevistado 7 – Ó porque demora 40 (risos). 

João Oliver – Não, é que está batendo ventinho aqui de frente. Agora voltando um pouco pro mercado, 

a gente falou, o mercado mudou de um tempo pra cá, o que eu preciso é de especialistas, eu ‘tô falando 

da pluralidade de canais, de um consumidor mais exigente, mais atuante em termos de propaganda, 

consumo e construção de marca. A marca já não é só minha, quer eu goste ou não. Eu tenho uma 

cooperada, vamos falar assim, com a marca. Falem bem ou falem mal vão falar de mim, eu não tenho 

mais nenhuma ingerência nisso. Só que isso, por um outro lado, também afeta o meu negócio. Eu tenho 

novos players entrando, como a Century, ou formas de trabalhar diferentes. Eu tenho que pensar, de 

repente, uma nova forma de me remunerar. Eu não posso ter um pensamento, vai, como da Helô Lima, 

que eu conversei com ela, lá da Leo Burnett, e ela falou: “Às vezes parece que a gente ‘tá comprando 

mídia como nos anos 80, que 50% e +3 resolve e hoje já não. E eu não posso ficar mais refém do--, não 

do fee, do BV ou de outras formas de remuneração de terceiros num mercado que ‘tá tão mutante 

assim”. 

Entrevistado 7 – Mas você ‘tá falando de consumidor ou você ‘tá falando de mercado? 

João Oliver – Não, eu ‘tô falando do mercado, que o mercado de propaganda mudou. 

Entrevistado 7 – Você ‘tá falando de remuneração do mercado. 

João Oliver – Exatamente. O consumidor mudou e isso ‘tá forçando, pelo que eu vi em várias 

entrevistas/ 

Entrevistado 7 – A agência se reinventar no modelo de remuneração. 

João Oliver – Exatamente, porque aí eu dou brecha pra uma Accentureda vida, por exemplo. 

Entrevistado 7 – Então por que a Accenture‘tá pondo um monte de gente de agência lá dentro? 

João Oliver – Pra ganhar o mercado, porque ela ‘tá conseguindo trabalhar o, porque as agências faz 

tempo que não trabalham, que é entender o marketing do cliente. 

Entrevistado 7 – Então, e a resposta agora é o inverso: as agências estão começando a entrar no marketing 

dos clientes. 

João Oliver – Será? 

Entrevistado 7 – Eu ‘tô e de leve. 

João Oliver – Não, você é um caso, eu concordo contigo. 

Entrevistado 7 – Pegou a pessoa errada pra entrevistar (risos). 

João Oliver – Não, peguei a certa, por você, isso é legal, você acaba sendo a fala da curva, entendeu? 

Porque a maioria dos caras, das pessoas/ 
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Entrevistado 7 – Estão mais distantes, né? 

João Oliver – Estão mais distantes. 

Entrevistado 7 – É isso. 

João Oliver – Sabe aquele grupo que só tem tranqueira e toda agência tem? Era a Yuri, da McCann, 

na DM9 tinha o grupinho dela, de uma galera que você enfia 2.065. O grupo do Fabrício, que ele cuida 

de Ambev e tinha 2.860 contas embaixo. Ele dá atenção pra todas? Não. Então eu não consigo entender 

canais, eu não consigo entender a necessidade do cliente, eu não consigo nada. Eu continuo trabalhando 

como se fosse um Mad Men, ainda/ 

Entrevistado 7 – O que as agências têm que atuar mais forte, de verdade, é resultado do cliente. Se as 

agências trabalharem melhor o briefing vão saber avaliar qual é o resultado. O que acontece? Hoje os jobs 

entram nas agências, não sabem direito o que o cliente quer, aí é feito um trabalho que, no meio do caminho, 

faz um debriefing no meio do caminho e na hora de avaliar você já nem sabe o que está sendo avaliado. 

João Oliver – Você nem sabe qual era o job inicial, porque ele muda tanto. 

Entrevistado 7 – Exatamente. 

João Oliver – O job iniciou como geração de lead, fácil, ‘tá. No final do mês/ 

Entrevistado 7 – [9:42 – sobreposição da fala Entrevistado/Entrevistador] Qual o jeito que eu acho de se 

trabalhar? Eu acho que as agências têm que entrar com capacitação também nas áreas de marketing dos 

clientes pra ensinar até o que é uma construção de briefing, porque sim existem também anunciantes com 

deficiência de escrever briefing para as agências e não é culpa só das agências. 

João Oliver – Não, concordo. 

Entrevistado 7 – Mas você entrando na realidade do marketing do cliente, fazendo capacitação, exigindo 

um compromisso a partir do briefing você vai conseguir ver o que está esperando no final da campanha. Pra 

isso acontecer tem que entrar no marketing e o cliente tem que confiar no parceiro, que é a agência, pra abrir 

dados de venda, pra abrir qualquer informação que seja necessária pra avaliação daquele resultado. 

João Oliver – Concordo, eu concordo. 

Entrevistado 7 – Aí a remuneração não passa a ser em cima de BV, a remuneração passa a ser em cima do 

success fee, que seja. 

João Oliver – Não, que você tenha um fee pra pagar o seu custo físico e o success fee, é perfeito. 

Entrevistado 7 – Só que outra coisa, cá entre nós, né? O salário de publicitário é alto pra caraca. 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 7 – Então as agências também têm que repensar qual é a faixa salarial que vai continuar 

pagando pros profissionais. Isso vai contra a gente, mas tudo bem. Eu acho que a área de mídia é mais 

equiparada com anunciantes. Criação ainda é exorbitante. Atendimento eu acho que ganha até menos que 

mídia, num todo assim, num geral. Mas quando você vai pra uma área de criação, cara, às vezes chega a 

triplicar o salário de um diretor de criação com um diretor de mídia e aí você vê que tem alguma coisa 

desnivelada. 

João Oliver – E você não ‘tá nem falando do VP de criação. 

Entrevistado 7 – Se for falar do VP então para tudo. 

João Oliver – Vai. 

Entrevistado 7 – Ou seja, aí a agência tem que ficar dependente de um BV pra ganhar uma remuneração alta 

pra pagar os caras desse board. 
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João Oliver – ‘Tá, ‘tá. 

Entrevistado 7 – Eu acho que ‘tá. 

João Oliver – Algumas agências já não têm mais VP de mídia. ‘Tá virando tudo head de equipe e 

diretor geral. Como era o Angelo--, o Angelo não. Você, o Zito, o Heron [11:43]. Eu passo mais a 

acreditar em vocês três no meu dia a dia do que no Angelo. Eu não consigo--. Aquele cara com aquele 

nome é importante, é legal, é bacana, mas eu confio mais em vocês no meu dia a dia, que falam com o 

meu time, comigo, do que eu tenho a necessidade do Angelo. 

Entrevistado 7 – Mas assim o Angelo, muda ainda assim, falta essa musculatura e experiência. Nesse 

exemplo que você deu, talvez o Angelo – eu nunca trabalhei com ele, ‘tá –, mas ele é o cara que na Globo 

vai ter a experiência e a maturidade correta e coesa pra lidar com situações do anunciante e da agência. Aí 

como é que fica a diluição de três caras ao invés de um pra falar com a Globo? Você acha que a Globo vai 

ouvir três caras ou vai ouvir um? Quem rege o mercado ainda é a Globo. 

João Oliver – Eu concordo, mas é isso que eu ‘tô falando. Pensa na DM9.  Você concorda que a Monica 

é fodida e ela é ímpar. Agora se eu não tiver a Monica, tiver uma Paty Mura, o Alê Gambuzzi, o Saad, 

eles vão falar e eles vão criar esse relacionamento. 

Entrevistado 7 – Eles vão ter profundidade na carteira deles. 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 7 – Mas quem vai a olhar a DM9 como um todo? 

João Oliver – Concordo, entendi. 

Entrevistado 7 – É disso que eu ‘tô me referindo. 

João Oliver – Mas é isso que acaba acontecendo, pelo menos, em várias. 

Entrevistado 7 – Eu concordo com você, as agências estão colocando cargos de diretor geral, tirando VP. 

Eu vou dar o exemplo até da Young. Tem lá a Gláucia, ela é diretora geral e não tem nem mais diretor, só 

tem o gerente. Isso é uma tendência que eu acho que vai acabar acontecendo pra mais. Então dá uma, 

centraliza numa pessoa, que ‘tá na figura dela, pra estar no dia a dia e porta-voz ali com os clientes, ela 

centraliza tudo. Não sei de fato, desconheço mesmo, e isso não é ruim nem bom, qual a atuação do Gaion. 

João Oliver – O Gaion fica mais em negócio. Ele é uma pessoa mais estratégica, mais de negociar, como 

você falou, de negociar com Globo. O Gaion é o cara que vai falar com o seu Casas Bahia, vai ele e o 

Quintel. Essa é a função do Gaion. Ele vai falar com o Gaion e o Gaion vai falar com o Marinho. 

Entrevistado 7 – Isso é estrutura pra baratear, né? Tira os diretores, deixa uma diretora geral com um gerente. 

Agora cá entre nós, o que precisa acontecer: anunciante pagar por serviço de inteligência, que é onde os 

anunciantes não veem mais valor nas agências. Hora que pagar/ 

João Oliver – Você aceita pagar pra Accentureo overhead que ele pedir ou um diretor de marketing, 

mas se ele não aceita pagar pra mim é isso, porque você acha que a minha hora-homem é cara. 

Entrevistado 7 – Exato, e a sua hora-homem da agência, de fato, é cara pra cacete, por causa de um board 

inchado. Aí a agência perde, entram as consultorias pra fazer a mesma coisa que nós, tanto é que eles estão 

pegando profissionais das agências pra levar pra lá. 

João Oliver – Eu concordo. 

Entrevistado 7  – Não tem diferença hoje. Pode ser que eles tenham mais, assim, de conhecimento, sabe? 

Porque eles têm uma cultura de buscar conhecimento fora do mercado, tem cultura de buscar conhecimento 

de especialista, de tecnologias novas, não só de marketing, mas de conhecimentos novos. 



109 
 

Entrevistado 7 – O que uma Accentureda vida faz também, que nem, por exemplo, eles vão entrar em todo 

o processo do cliente, desde o ponto de venda até a parte da comunicação. Então eles fazem diagnóstico da 

companhia.E aí resolver problemas também. Não só de comunicação, mas de alguma outra coisa.  

Entrevistado 7 – É isso. E é onde as agências. A Accenture assim, não sei se eles vão resolver mesmo. 

João Oliver – Eles estão começando a montar operação. Que nem na Black Friday eles colocaram como 

degustação pra Via Varejo 30 caras de performance dele pra operar performance Via Varejo. Custo 

zero. Sabe quando a Wunderman vai pegar essa operação de performance de novo? Nunca mais. Os 

caras operaram--. Eu degustei a custo zero, 30 profissionais, eu falei o tamanho e senioridade da 

equipe, eles montaram, os caras vieram, operaram, não tive nenhum problema. Então você quer que 

eu opero? Mas eu já sei que é bom. 

Entrevistado 7 – Mas essa degustação, o famoso e velho sampling, funciona. 

João Oliver – E outra: eu fiz isso no momento certo. Não te dei a degustação na baixa demanda. Então 

eu falei: “Eu resolvo o teu problema na Black Friday”. Só isso. Foi isso que eles fizeram. 

Entrevistado 7 – Perfeito. 

João Oliver – Não, foi bárbaro. A jogada do Bicudo nesse ponto foi--, o cara foi inteligente pra caralho. 

Entrevistado 7 – O Bicudo que eu conheço? 

João Oliver – Não, o Bicudo é o ex-presidente da Wunderman, que nos cinco minutos que ele teve ele 

topou ser diretor da AccentureLatin America. 

Entrevistado 7 – Que ótimo, esperto. 

João Oliver – Não, muito inteligente. 

Entrevistado 7 – Mas é isso, é isso. 

João Oliver – E ele é um cara inteligente. 

Entrevistado 7 – A estratégia de sampling, trial é velha e funcional pra qualquer setor, pra qualquer setor, 

seja de serviço ou seja de produto. Você quer ter alguém que, pô, sei lá, você tomou Nescau a sua vida inteira, 

se eu te dou um Toddy pra você provar eu corro um risco enorme, de repente, de te perder, porque você 

experimentou e vivenciou o Toddy. E se a sua experiência com Toddy for incrível, acabou. 

João Oliver – Tchau, Nescau. 

Entrevistado 7 – Tchau à lealdade de um. É assim e foi o que eles fizeram. Corre o risco. Próxima. 

João Oliver – É isso. Acabou, muito obrigado!  

ENTREVISTA 8 

João Oliver – Pronto, gravando. 

Entrevistado 8 – Então vai. Eu acho que ainda essa questão, por exemplo, do mercado publicitário hoje 

versus o passado mudou absurdamente. Principalmente assim, hoje o mercado publicitário não ‘tá limitado 

mais aquele antigamente que era, ah, definir os canais e quais são os touchpoints e simplesmente vai lá e 

começa criando um filme de 30 segundos, um out of home, um rádio. Hoje a gente tem um monte de canais, 

então mudou absurdamente e ‘tá muito ligado ao negócio do cliente. O cliente hoje não ‘tá mais preocupado 

com, ah, só quer o resultado, ah, eu boto o filme lá e ‘tá ok pra awareness da marca. Acabou! Ele quer ver 

resultado, tipo: “Ah, é awareness? Melhorou awareness?”. Ele vai checar, ele vai comprar pesquisa pra testar 

tudo isso. Então assim antes o mercado publicitário era muito limitado a um filme de 30 segundos, a um 

print, a uma revista, ao lançamento de uma revista, um livro, uma coisa na rádio. Hoje você tem múltiplos 

canais e ele não ‘tá mais limitado a um único canal. É multi e esse consumidor ele é multifacetado, então ele 

‘tá em todos os lugares, tanto canais que eu posso chamar mídia quanto não mídia, em qualquer lugar. Então 
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isso eu acho que, tipo, mudou absurdamente mudou, muito, demais, essa questão de qual o impacto que o 

digital e o consumidor na propaganda como negócio? Gigante, porque hoje ele consegue mensurar, antes ele 

não conseguia mensurar os dados, tipo qual que era o envolvimento do consumidor, quando o consumidor 

ele gosta de uma marca, ele se engaja com a marca, ele conversa sobre a marca. Porque não tem como você 

conversar se não for--. Ou você vai reclamar um produto, que nem tem no supermercado pode, no máximo, 

reclamar pro gerente ou então você vai ligar para um SAC, agora não, agora o cara expõe a marca. 

João Oliver – Hoje você tem mais uma coparticipação da marca. Você é, vamos chamar assim, codono. 

Chokito não é mais Nestlé, ele é do cara que gosta de Chokito e come e também do fabricante, quer ele 

goste ou não.  

Entrevistado 8 – Tem o que gosta e o cara que não gosta, então você vai receber tanto positivo quanto 

negativo. 

João Oliver – A marca não é só sua. 

Entrevistado 8 – Exatamente, então você tem essa participação, hoje, ativa dos consumidores. Esses 

consumidores eles vão falar positivamente e negativamente. Você tem que estar preparado. Então mudou 

significativamente? Mudou o digital, porque hoje eu consigo ver esses dados, então antes você não sabia. O 

cara reclamava lá no supermercado só o gerente que sabia, o gerente do supermercado. Hoje não, ela vai pra 

rede social, ela vai pros canais, pro Reclame Aqui, seja lá o que for e abre a boca, então, tipo assim, se torna 

uma responsabilidade ainda maior. Não ligou pro SAC, expôs a marca é muito maior hoje, então o digital 

mudou significativamente, não tem dúvida, na vida do consumidor, porque hoje ele consegue realmente falar 

sobre a marca, colocar, ser um co-creation, co-creative, criar junto, dizer o que ele--, colaborar com a marca, 

como ele pode, realmente, detonar a marca. Tem várias frentes aí, que nem é a questão de amamentação, 

tipo, ah, já não pode tirar o neném da amamentação, depois de tantos anos e não sei o quê, e a gente sabe que 

tem criança que precisa, porque a mãe não consegue amamentar. Enfim, tem um monte de frentes assim. Ah, 

parto normal tem que ser natural, tem hoje vários grupos que você vê no Facebook de tudo, contra leite, até 

contra o próprio leite, né? Então, assim, o consumidor ele se manifesta de diversas formas. A agência como 

ela lida com essa pluralidade de canais? Dificilmente ela consegue lidar hoje, porque são muitos canais. Hoje 

tem muitos dados, muitas frentes, muitas informações, mas não estamos falando só de agência, eu tive 

conversando com várias pessoas de marketing, eles mesmos de marketing eles têm tantas frentes pra olhar 

que eles não sabem o que que eles olham. Mas não é só a distribuição no ponto de venda, não sei o quê, hoje 

ele tem uma pluralidade de canais tão grande pra olhar que eles não sabem pra onde olhar, ou seja, hoje a 

gente tem uma massa de informação tão grande que ninguém sabe tirar o que que é principal daquilo tudo. 

Ah, qual é o meu foco? Qual é o meu principal problema hoje? Quais são os principais pilares que estão 

detonado o problema por um resultado? Então isso realmente eu acho que ninguém chegou, ninguém chegou. 

João Oliver – Que isso gera problema. Que nem eu ‘tava falando com o rapaz da Porto Seguro, que é 

o gerente de marketing digital lá, ele falou: “Eu tenho que resolver aquilo que me dá menos dor de 

cabeça”. O ideal é/ 

Entrevistado 8 – Tem que resolver o que é de imediato. 

João Oliver – O ideal é o quê? Eu ter um lugar pra eu analisar todos os meus dados e planejar minhas 

campanhas de digital. Ou eu ter vários especialistas fazendo o melhor possível. Eu vou ter um resultado 

melhor, só que eu não vou ter consolidado nada. 

Entrevistado 8 – Sim, então, como você consolida? Porque você tem que ter o especialista e ter um cara de 

BI, você tem um cara que é o cara de performance, você vai ter aí o cara de mídia, o cara de analytics, que 

geralmente fica junto com o cara de BI, mas você vai ter também o cara que é de social, que vai ter o listening 

e tem o cara que faz o engajamento, o engagement, que faz a parte de conteúdo. E fora isso pega a parte de 

negócio do cliente, ele vai ter tipo o sell in, o sell out, que ele ‘tá vendendo, o awareness da marca, o que 

isso ‘tá repercutindo pra marca, o que é positivo, o que é negativo, o que o trade quer. Então, assim, é uma 

pluralidade de canais que ainda/ 
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João Oliver – Absurda. 

Entrevistado 8 – Ninguém, tive conversando com muita gente. Tipo, mais que você fale: “Conseguimos 

olhar tudo”. Não, não dá, porque você tem um monte de especialistas olhando cada um o seu silo, cada um 

olhando o seu ali. Então é/ 

João Oliver – Esse é o problema da Porto, que eu trabalho uma, que é boa, mas ela vai no raso, mas 

me entrega--. Eu tenho uma visão só, mas rasa. Ou eu tenho vários, só que aí eu não tenho braço nem 

inteligência pra olhar vários e ter todas essas demandas. Eu não tenho gente. 

Entrevistado 8 – Exatamente, você precisa de uma equipe gigante pra você olhar tudo isso. Você tem que 

estar olhando os dados de marketing, dados de loja, dados de e-commerce, porque a maioria, hoje, já ‘tá com 

e-commerce, então você tem lá resultados de cops [6:48 – ??], você tem toda a parte de digital que você 

coloca, não só as campanhas, mas que interagem com a sua marca de alguma forma. Que não seja campanhas, 

através de analytics, né? Ou que sejam interessados em determinados assuntos, como programática, e tudo o 

mais. Você tem uma massa de dados tão grande que, tipo, ‘tá, qual é o foco de tudo isso? 

João Oliver – E agora? 

Entrevistado 8 – E agora? Eu acho que essa é a grande sacada que ninguém enxergou. ‘Tá todo mundo 

olhando, catando dados e testando, ‘tá todo mundo fazendo teste A/B. Ah, testa isto com isso, isso e isso, 

isso e aqui, ah, não deu resultado nas vendas. Ah, mas melhorou a imagem da marca. Se melhorou a imagem 

da marca, mas não gera vendas. Eu já tive vários casos assim, tipo, peraí, eu preciso de vendas, então como 

que eu faço? Então tem uma série de questões aí que ‘tá embolando que tem dados demais. 

João Oliver – E gente de menos, às vezes gente júnior analisando. 

Entrevistado 8 – Então, aí conceito de Ommichannel dentro da agência não. Não tem nem o que discutir, 

não tem, não tem, porque, tipo, hoje eu vejo dentro de grandes agências, hoje a gente evolui tanto em 

tecnologia, tanta coisa que eu não vi nenhuma agência evoluir. Que até o próprio Angelo que você comentou 

ele esteve em várias agências pra ver e ele ficou impressionado com o que eu fiz lá, com o que eu desenvolvi 

e ninguém usa esse conceito, entendeu, de Ommichannel. Porque, na verdade, Ommichannel, na verdade, é 

a questão de você poder compra via e-commerce, por exemplo, mas você experimenta tudo numa loja. Quem 

vem com esse conceito de Ommichannel é a Amazon, que vai vir pra cá, então você vai numa loja, 

experimenta, fala: “Ai, que incrível!”. Vai lá e compra via e-commerce e aí não gostei e eu queria tal coisa e 

não sei que lá, aí você volta, você vai na loja, experimenta, não sei o quê, mas a loja mesmo ela praticamente 

ela não vende nada; ela é um canal seu pra experimentação, pra você ter coisas. A Amazon ‘tá vindo com um 

conceito um pouco diferente, que você compra capinha, não sei o quê, etc. etc., as coisinhas mais assim, mas 

o principal você vai comprar via e-commerce. Porque hoje ‘tá tendo muito problema de conflito entre e-

commerce e loja física, porque tem muita gente perdendo em loja física e ganhando em e-commerce, porque 

não sabe trabalhar. Porque se você ver lá fora, tipo, você tem que trabalhar de formas diferentes, são propostas 

diferentes. Primeiro que, geralmente no digital, quando você compra por e-commerce é mais barato aqui no 

Brasil. Lá fora não, é mais caro, porque eles vão te entregar. Esse produto tem um custo maior, deveria ser 

mais caro do que você ir na loja. 

João Oliver – Eu tenho um estoque maior que me possibilita ser mais barato. 

Entrevistado 8 – Então, porque a loja ela paga imposto, ela tem que ter um local físico, então acaba sendo 

caro pra ela. Se você torna mais barato o que está via e-commerce você destrói a loja física. Então ou você 

faz um trabalho no digital de forma que você leve pra essa loja física dizendo: “Lá você tem 10% de 

desconto”. E obriga jogar pra uma loja física ou você vai trabalhar pro cara pagando mais. Então isso foi que 

cresceu uma Target [10:12 -??] e outras grandes, porque várias outras ruíram por não ter uma estratégia 

similar, porque ele fala assim: “Se for para uma loja física você ainda vai ganhar mais um brinde de cinco 

dólares”. Agora aqui não, ele dá o brinde se você comprar no digital, então ‘tá matando a loja física. Então 

qual que é a ideia? A ideia é você, no caso do Ommichannel, é você ter uma loja apenas como uma degustação 
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pra você experimentar e comprar via e-commerce. Tudo bem, ele vai ‘tá te cobrando isso, vai estar embutido 

nele, no valor, esse custo de manter essa loja física dentro do e-commerce, já vai estar sendo cobrado. Então 

você tem uma experimentação aqui que você compra no e-commerce, só que na hora que você vai comprar 

no e-commerce você ‘tá pagando essa loja aqui, porque é uma coisa única. Então, assim, é um conceito 

interessante, mas hoje eu não conheço ninguém que esteja fazendo, a maioria ‘tá fazendo assim joga pra lá a 

loja física, pra comprar vai na loja, só tem na loja ou ‘tá oferecendo mais barato no e-commerce, que é um 

tiro no pé, né? 

João Oliver – Um tiro no pé. 

Entrevistado 8 – Aí o que que era mesmo? Um pouco sobre o consumidor Ommichannel. Até quando 

existirá, se é que ainda existe, a cultura on/off? Ainda existe, não tem o que discutir, não conheço nenhuma 

agência. Ou uma agência é on ou uma agência é off ou ela é mais off que on, ela é mais on que off. Não 

existe uma cultura. 

João Oliver – Ou pra não perder a conta ele te dá o on de graça às custas da rentabilidade da empresa. 

Entrevistado 8 – Do que tem do off, porque o off que é rentável. Porque o on te dá um gasto muito grande, 

porque você precisa de especialista, você tem que ter especialista de várias coisas, então o on tem um custo 

alto. Então, assim, ainda é separado, ainda não tem uma coisa pensada única, até porque nós não temos nem 

profissionais que entendam profundamente os dois, entendeu? Então não tem, não tem. O nosso mercado ‘tá 

em formação, na verdade. Hoje não tem. 

João Oliver – Os caras quando não entendem os conceitos básicos do off-line o cara do on não quer 

entender, ele não acha que é lógico pra ele. 

Entrevistado 8 – Não, exatamente. E o do off também não enxerga essa/ 

João Oliver – É muita coisa que ele fala: “Me perdi”. 

Entrevistado 8 – É, não consegue enxergar isso em todos os canais, porque você tem que desenvolver de 

forma diferente, porque cada canal é uma coisa, você conversa diferente com o consumidor. Então se você 

‘tá indo pra um YouTube, se você ‘tá indo pra um Face, se você ‘tá indo pra um canal seu num site, um blog, 

que seja lá o que for, é totalmente diferente de você ir pra uma TV. Então você não pode querer a mesma 

coisa, então o conceito é o mesmo, mas ele tem que ser explorado diferente em cada canal. Então ele fala, 

essa ruptura, caso ela ainda exista não centrada nos canais que levam a mensagem ao consumidor? Caso 

ainda exista não centrada nos canais? ‘Tá esquisito. Existe, a ruptura existe. 

 

João Oliver – Essa ruptura, caso ainda exista--. Ah, ‘tá? Ela não deveria ser centrada nos canais que 

levam a mensagem ao consumidor? Que era o que você estava falando. 

Entrevistado 8 – Era o que eu ‘tava falando, leva a mensagem ao consumidor, mas cada um leva, às vezes 

eles fazem um copy paste, sabe? Aquilo que foi pro filme de 30 ela joga pra cá e segue a vida, aí adapta pro 

digital. Ou o cara que é digital e aqui e joga pra TV. Então, assim, não existe um pensamento/ 

João Oliver – De adequação do canal. 

Entrevistado 8 – Do conceito, que, na verdade, tem que ser conceito e adequar cada canal. O conceito é o 

mesmo, mas pode ser a comunicação é completamente diferente, entendeu? É diferente, o conceito é o 

mesmo, você não perde aquele conceito. Então essa que eu acho que realmente não tem. As mudanças no 

comportamento do consumidor afetaram a forma de levar a mensagem das marcas até ele? Sim! Tipo, não 

tem como, né? Você tem canais tão diferenciados, tem que ser, né? E outra, o consumidor hoje não é mais 

focado num único e não está num único canal. Falar: “Ah, ele fica horas na rede social”. Mentira, caiu pra 

caramba, entendeu? Então hoje, ah, ele tem tempo na rede social? Caiu, ele ficava muitas horas, caiu. Por 



113 
 

que caiu? Porque agora ele tem vários outros canais e aí você cresce muito no YouTube a questão do vídeo, 

o brasileiro não gosta de ler. 

João Oliver – Ele gosta de vídeo. 

Entrevistado 8 – Ele gosta de vídeo, então isso vem crescendo bastante. Isso não quer dizer que você vai 

fazer um vídeo que vai ser incrível de um comercial seu que ele vai assistir; ele quer conteúdo, ele quer 

conteúdo. 

João Oliver – Enquanto o mundo cresce 3% ao ano o consumo de vídeo, o brasileiro cresce 18% ao 

ano consumindo vídeo. 

Entrevistado 8 – Então. E, tipo assim, ele não quer ler, então assim beleza ele vai ter o vídeo dele, não quer 

dizer que ele vai assistir o vídeo da marca. 

João Oliver – Concordo. 

Entrevistado 8 – Pra quê? Qual é o apelo? 

João Oliver – Avaliação do Facebook. 

Entrevistado 8 – É. 

João Oliver – De todos os views que ele gera, apenas 20% são views dos válidos. 

Entrevistado 8 – Não, e fora que o Facebook é questionável entre nós, porque os dados são deles interno e 

ninguém tem acesso, a não ser que você pegue o Data Show [15:37 - ??] lá pra você poder comprovar se 

aqueles dados que eles estão aferindo faz sentido. Sai um custo caro e, tipo assim, é igual um reports, tudo 

número aceito, eu te falo que é 50, você não tem como provar, é 50. Então ainda é muito questionado, o 

digital ainda é muito questionado. Mesmo o próprio Google você até consegue aferir mais, porque as APIs 

são abertas, então você consegue olhar os dados do Google, então você consegue questionar. O Facebook 

não, o Facebook é fechado, então assim ele trabalha, ele te fala o que é. A gente já fez vários testes que a 

gente consegue provar que os dados que eles estão falando não é verdadeiro e a gente já mostrou isso 

comprando o próprio do Data Show [16:25] deles que você pega como se fosse uma aferição deles, que você 

comprova que aquilo não é o que ele fala, é uma coisa que tem é outra. Então/ 

João Oliver – O discurso não cola. 

Entrevistado 8 – Não, então cada vez, tipo, ah, temos que usar? Temos, porque tem um percentual razoável. 

O que a gente vendo em pesquisa, o que que vem caindo? Devido ao ao grande número de impactos por 

comerciais patrocinados, pra coisas patrocinadas os próprios clientes e tudo o mais, pequenas empresas, não 

sei o quê, é tão grande que você, você vai lá muitas vezes pra falar com o seu amigo, então você vai lá e vê 

o que o seu amigo ‘tá, como é que ele ‘tá, e você é bombardeado cada vez que você dá um roll lá você tem, 

no mínimo, dois a três posts patrocinados, então isso ‘tá enchendo. O que aconteceu? Reduziu o número de 

horas aí. Aonde eles começaram? Canais mais diretos, tipo um WhatsApp, que isso você não tem como entrar 

ainda, porque eles jajá inventam uma nova roubada. Então, assim, isso é que vem crescendo, não adianta 

você apostar todas as suas fichas, tipo, num Facebook. Ah, porque é social que o cara vai estar lá, porque 

você vai quebrar a cara, né? Então, assim, você não tem só aí, você tem que pegar todo o perfil de navegação 

desse cara, por isso a compra de programática é importante, agora você também tem que bloquear, porque 

existe--. Há um tempo atrás eles até fizeram bloqueio contra o Google, que do YouTube principalmente, por 

causa que/  

João Oliver – Do conteúdo? 

Entrevistado 8 – O conceito de qualquer conteúdo, mas é porque a forma com que as pessoas estavam 

comprando era errada, porque as pessoas faziam black list, só que a black list ela cria uma por segundo, então 

você tem que fazer diferente, tem que fazer uma white list e dizer aonde que você vai entrar, entendeu? Então 

é assim. 
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João Oliver – Uma forma diferente de comprar. 

Entrevistado 8 – Uma forma diferente de compra. Então, assim, o digital ele tem muita peculiaridade, fora 

que a questão da fraude, que é muito grande a fraude que existe por trás. Robôs que se criam pra dar likes, 

porque o povo liga ainda pra like, né? 

João Oliver – Você compra seguidores pro Instagram você paga 10 dólares cada mil. 

Entrevistado 8 – Ah, sim, é isso que eu ‘tô falando, ainda tem. Você tem que comprar seguidores. Quando 

você vai pra um TripAdvisor ou até uma Amazon você vê lá o número de estrelinhas, a maior parte ali é 

comprada, tem até uma empresa que chama Fend Book [19:10], que é pra descobrir quantas dessas estrelinhas 

é fake, ou seja, pessoas que: “Mãe, eu trabalho vendendo isso aqui, bota lá umas estrelas, pede pro outro, 

pede pro outro, diz que comprou e diz que é incrível, que o produto é maravilhoso”. Você vai ver, todo mundo 

olha tem um monte de estrelinha lá, só que é tudo fake e você não sabe. Então, assim, tem que fazer linha de 

tudo, você não pode simplesmente--. Aí é que ‘tá a questão dos dados: você vai encarar aquilo como verdade? 

Nem sempre dá, você vai começar a fazer testes pra saber se é verdade aquilo. A forma que você tem é 

conversar com o consumidor, é o único jeito, não existe outro, porque se você ficar olhando só os dados não 

dá nada. Como isso impactou a sua forma de levar a mensagem até o consumidor? Então, hoje, que a gente 

‘tá falando, hoje, diversas formas, tem muita coisa que é fake, então você precisa enxergar se faz sentido ou 

não aqueles dados, porque hoje ninguém tem parâmetro, mas lá fora tem várias bandeiras que foram 

levantadas pelo cara da Procter & Gamble, principalmente, que ele é bem polêmico. 

João Oliver – A própria [20:21 – palavra ininteligível] levantada, principalmente, na Inglaterra a 

questão de conteúdo, de fraudes, a entregas de coisas da Procter, de vídeos, posts/ 

Entrevistado 8 – Não, teve até a Dentsu que devolveu milhões pros clientes de volta, ah, porque achamos 

uma falha. Desculpa, não é falha, é fraude, não vamos mudar o nome (risos). Mas assim pra você ter uma 

noção hoje você consegue controlar essa fraude, hoje tem até sistemas antifraude. Olha só, você vai criando 

coisas pra realmente/ 

João Oliver – Você vai burocratizando o teu sistema, a tua forma de trabalhar, pra depois evitar um 

problema. 

Entrevistado 8 – É, então, como você impactou? Impactou totalmente a forma de chegar a mensagem até o 

consumidor e essa é a questão que a gente vem questionando. Ah, o banner, até onde o banner é relevante, 

entendeu? Pode ser relevante a awareness, mas o que é awareness, você paga interrompendo? Pra que chegou 

internet no Brasil? Internet chegou no Brasil dizendo o seguinte: “Você vai escolher o que você quer. Você 

é o cara, você é livre”. Agora você ‘tá lá lendo o seu conteúdo entre um banner. O que que você quer fazer? 

Matar. 

João Oliver – O banner é o de menos, no formatinho do Facebook, você ‘tá assistindo um vídeo entra 

o comercial no meio. 

Entrevistado 8 – Vai o roll no meio, não é nem payroll, é no meio. 

 João Oliver – Não tem nem como dar skip.  

Entrevistado 8 – Não, não tem como dar skip, você ‘tá assistindo um conteúdo o cara enfia no meio um 

conteúdo obrigatório. O que é isso se não é invasão ao consumidor o que é?  

João Oliver – Então eu fico com o meu comercial de 30 na TV. 

Entrevistado 8 – Fica, melhor. 

João Oliver – Porque pelo menos eu posso ir ao banheiro. 

Entrevistado 8 – Exatamente. Então a proposta é essa, a proposta da internet veio que é pro consumidor 

poder escolher o que ele quer ver, então assim enquanto as marcas não tomarem vergonha na cara, porque 

têm que tomar vergonha na cara, e parar de comprar esse tipo de coisa que não faz sentido, vai/ 
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João Oliver – É maléfico pra ela. 

Entrevistado 8 – Nossa, é péssimo, fica com ódio. Seja lá a marca que for eu fico com ódio e as pessoas 

ficam com ódio. 

João Oliver – Eu ‘tava vendo semana passada, até usei o exemplo em aula, uma parte do documentário 

do Sepultura. Adoro o Sepultura, ‘tô lá assistindo. 

Entrevistado 8 – Nossa, no meio? 

João Oliver – No meio apareceu conhaque Dreher. A segmentação ‘tá errada, não bebo, nada nos meus 

cookies diz, nada no meu perfil no Face indica que eu beba, o conhaque Dreher lembra propaganda 

dos anos 80, é um tiozão, de classe C. 

Entrevistado 8 – Mas então, mas não importa, o que eu acho pior é te interromper o seu conteúdo. Agora 

tem o próprio clipe da música, você para de ouvir a música. Que que é isso? Nossa, eu acho um horror. 

João Oliver – Eu usava muito o YouTube como playlist, às vezes eu coloco ainda ele pra ouvir/ 

Entrevistado 8 – Deveria ser proibido, deveria ser. O Código de Defesa do Consumidor. 

João Oliver – Ele para a música a 10 segundos do final, passa o comercial e volta. Cara, você quebrou. 

Entrevistado 8 – É um horror, uma vergonha, te quebra o raciocínio que você ‘tá tendo, nossa, eu odeio, 

odeio. Então, eu acho que, assim, tem várias formas de levar essa mensagem ao consumidor, mas eu acho 

que ainda, as empresas ainda levam de uma forma muito desrespeitosa o consumidor, totalmente, não respeita 

o que o consumidor ‘tá buscando. O consumidor ‘tá buscando um determinado conteúdo te interrompe ou te 

joga um outro conteúdo, entra aqueles banners, aqueles pop ups, meu Deus, nem sei como existe, mas enfim... 

João Oliver – A própria estratégia de marketing tem que ser melhorada. 

Entrevistado 8 – Você quer me contar uma situação específica que ocorreu. 

João Oliver – Você acabou de contar. 

Entrevistado 8 – Eu ia te falar. 

João Oliver – Exatamente. 

Entrevistado 8 – Aqui então, apresentação da metodologia--. Voltando ao mercado publicitário, as suas 

mudanças e a transformação no consumidor com a evolução dos meios de comunicação como um todo, não 

apenas pela grande evolução do digital. Pensando em termos de negócio, como será o futuro da propaganda 

em um futuro que promete ser tão diferente e plural? Tendo em vista essas mudanças, como elas afetam o 

negócio da propaganda em termos de remuneração, relacionamento com o anunciante, mudança na forma de 

trabalhar, reformulação de equipe, mentalidade do negócio. Então aqui eu acho que é um pouco do que a 

gente ‘tava falando a questão das próprias agências, que a gente ‘tava conversando disso. Porque, assim, de 

verdade tudo isso vai mudar, porque hoje todo o conteúdo colaborativo está disponível. Então, assim, tipo 

por que os clientes vão pagar fortunas? Porque hoje existem estruturas gigantescas das agências que são 

internacionais, que têm uma série de dados, se ela pode ter uma coisa muito mais em conta, de fácil acesso e 

que muda o tempo todo, porque tudo isso que a gente ‘tá discutindo daqui um mês pode ser outra coisa. 

João Oliver – Não vale nada. 

Entrevistado 8 – É. Então muda, é uma coisa que é tão on going que vai mudando, que ‘tá o tempo todo 

mudando, que não faz sentido. A remuneração hoje tem essa questão do BV, que todo mundo sabe, em 

compensação existe a fraude no digital, então assim eles estão enxergando isso. O que que esses caras estão 

fazendo? Levando pra dentro, o cliente ‘tá levando pra dentro de casa, então assim a remuneração ele vai 

pagar o cara e ele vai acompanhar. Acabou. Não tem fraude, não tem BV, não tem nada. Então quem bloqueia 

hoje? É só a Rede Globo, o resto você compra tudo. Então ‘tá, ele não vai comprar uma Rede Globo até 

porque muitas vezes não faz parte do target dele, não faz sentido e ele vai seguir a vida. 



116 
 

João Oliver – Ou ele pode deixar uma agência média produzindo vídeo pra Globo e não precisa mais 

ter uma agência gigante. 

Entrevistado 8 – E mudança na forma de trabalhar, porque tem muita coisa colaborativa, como a gente falou, 

preciso de um estatístico, você acha que o cara vai contratar tudo isso? Ele vai precisar de consultores, eu 

preciso um estatístico pra interpretar isso, o estatístico faz, interpreta, acabou, ele vai pra outro. Ah, agora eu 

preciso de um cara aqui antropólogo que interprete esses dados, o que que isso ‘tá querendo dizer pra trazer 

uma tradução pra minha marca, então vem um antropólogo, vem um cara de marcas, que define marcas, 

futurista e tal e define isso. Definiu? Criou um conceito? Vai pra outro. Então eu acho que a forma de equipe 

e tudo o mais é cada vez mais colaborativa, até porque vai ter a participação direta do consumidor, o 

consumidor vai dizer o que ele quer, o que ele não quer, ele já faz isso hoje, vai cada vez mais, porque é 

aquilo que a gente ‘tava falando. 

João Oliver – O Itaú, lá na Conceição, tem um andar só de performance e tem uma galera lá que só 

pensa nisso. 

Entrevistado 8 – Sim, só que eles têm um problema, que eu tive lendo, até do próprio Traca Melo [26:55] 

que ele fala assim: “A gente perdeu o intuito de tudo”. Porque é aquilo que eu ‘tava falando: muito número, 

muitos dados, qual dos dados é mais importante? Que dado eu levo mais em consideração? Porque eu tenho 

uma infinidade. O que que eu cruzo com o que para responder a um determinado ponto?  

João Oliver – As demandas que ele acha baseado no número e não na intenção. 

Entrevistado 8 – Ele mesmo escreveu um artigo incrível que ele fala assim que a gente perdeu noção, porque 

hoje a gente ‘tá guiado por números, a gente só tem números. Aí é que ‘tá, ‘tá guiado por números, mas 

porque não estão traduzindo esses números. O que ‘tá faltando? Que é isso que eu ‘tava falando: não interessa 

agora esse bando de dados, tem que começar a traduzir e conversar, estabelecer relacionamento e fazer teste 

A/B, porque é por aí que vai seguir a vida.  

João Oliver – O próprio Traca Melo [27:43 – ??], o próprio [27:45 – palavra ininteligível] tem uma 

base de dados fudida, [27:47 – trecho ininteligível] fudida e usa mal e começa a usar third party. Peraí, 

tudo bem. Ele pode comprar o third party, faz sentido. Mas, se você tiver, usa primeiro o teu first, que 

é uma base do caralho, fudida, que ele ‘tá ganhando tão bem ou melhor que o Google, [28:08 – trecho 

ininteligível] de milhões de pessoas que são clientes dele. Ele sabe hora, dia, momento do dia/ 

Entrevistado 8 – Mas o que está acontecendo hoje que é praticamente ninguém tem os dados próprios, ‘tá 

tudo terceirizado, ‘tá tudo na mão de alguém. E todo mundo que pegou em termos de tecnologia, ‘tá todo 

mundo puxa um lado. Uma vez que você compra um third party, você colocou um terceiro, aí você colocou 

esse cara pra cá ele já ‘tá vendo os seus dados, ele já tem acesso, aí você trouxe um outro, aí você trouxe não 

sei o quê. Tudo, qualquer coisa que você coloca, você abriu. Então hoje todos os dados estão na mão de todo 

mundo, falar: “Ah, eu tenho o meu banco de dados”. Mentira, não tem, não tem. 

João Oliver – O único que tem é o Face, que ele não abre pra ninguém. 

Entrevistado 8 – É, então, que ele é fechado, que ele é totalmente fechado. 

João Oliver – Você manda o first pra ele, ele comporta o teu first nele e ele compra. 

Entrevistado 8 – E ele tem coisas importantes, porque eles têm dados de pessoa, né? Que é [20:12 – sigla 

ininteligível], que chama, que são dados de pessoas, identidade pessoal, então que ele fala: “Ah, eu não posso 

abrir, porque eu tenho coisa de identidade pessoal, que é muito pessoal mesmo”. Então, assim, ele fala: “Eu 

não posso abrir”. Mas com isso ele se fecha e produz o número que ele quer, o que é do interesse pra ele 

vender. Acabou. 

João Oliver – Aí você acredita nele e dá a tua base. 
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Entrevistado 8 – Exatamente, mas os clientes poderiam ter a base de dados dele assim fechada de uma forma 

que eles possam entender quem que é a boca do funil até a conversão. E fazer um trabalho de CRM decente, 

que os caras não fazem, mesmo de target. Quantas vezes você não compra produto você fica sendo 

retargueado um milhão de vezes. A própria Netshoes, que é foda no digital, até hoje faz isso. 

João Oliver – Por quê? Porque ela não abre--. [30:03 – trecho ininteligível] de performance lá na 

Wunderman, o que que acontece? Nenhuma empresa abre pra ver se o cara comprou ou não. Então 

eu sei que você foi lá e pôs no carrinho/ 

Entrevistado 8 – É porque ele trabalha com terceiros, não é dele. A venda é dele, quando é via Netshoes 

dentro da própria Netshoes, ok, mas se você compra de uma loja, que são os afiliados, aí fudeu, porque o cara 

não vai te abrir. 

João Oliver – Ninguém te informa. 

Entrevistado 8 – Ninguém informa, não tem interesse, senão você entra na base de dados do cara. Então, 

assim, é difícil você ter isso, ou você se fecha totalmente, abre a loja, abre o teu e-commerce e se fecha nisso 

só aí você consegue, senão não. Mas, por exemplo, um banco, banco é isso, ele é fechado, ele pode fazer 

isso, por natureza, ele não vai abrir, ele não vai colocar outros afiliados e tal, ele não vai. 

João Oliver – Ele não tem afiliados. Ele é ele. Do começo da cadeia ao final da cadeia é ele. 

Entrevistado 8 – Então não tem porque, entendeu? 

João Oliver – Ele distribui, ele cria, ele constrói, ele faz tudo. 

Entrevistado 8 – Mesmo assim eles ainda têm, a maior parte dos bancos de dados não é deles, entendeu? E 

aí o que acontecerá com quem não entender tais mudanças nos negócios do cliente, consumidor? Lembra o 

que a gente falou, a marca vai morrer? Eu enxergo que a marca vai morrer, a agência vai morrer. Não é só a 

questão de você definir QBIs, CPV, CPA, não sei o quê, quantos views? O que significa o cara ter views? Até 

tive com um cliente e ele fala assim pra mim: “Tive o maior número de views”. Eu falei: “E?”. 

João Oliver – Igual tem aquela brincadeira do um milhão de fãs, que nem da DM9, o cara lá chegou 

com um milhão de fãs. E? 

Entrevistado 8 – E? O que isso significa? 

João Oliver – Ou vamos levar mais pra trás, ele é tão insignificante quanto a frase infeliz do presidente 

da Pepsi, quando ela começou a patrocinar o Corinthians: “Se cada corintiano comprar uma latinha 

de Pepsi eu não preciso de mais ninguém”. Não comprou, gerou antipatia pra galera, porque ele não 

tinha X milhões de corintianos comprando, ele não parou pra pensar nisso, ele tinha o dobro ou o triplo 

de pessoas nos outros times que pegaram um bode da tua marca.  

Entrevistado 8 – Exato, é pela ignorância. O cara acha que/ 

João Oliver – Aí vai no um milhão de fãs. ‘Tá. Tenho um milhão de fãs. E? 

Entrevistado 8 – Que hoje nem se usa mais. Hoje nem sei o que é pior, porque é aí que ‘tá, quem começou 

com essa coisa de fãs foi o Facebook, aí ele matou porque ele ‘tava gerando engajamento sem cobrar, aí ele 

quis colocar mídia na parada e começar a cobrar e ganhar dinheiro. Aí que ele começou com like, 

engajamento, que é você compartilhar ou então te levar pra página pra fazer e-commerce, só que quando 

você entra você não sabe se aquilo foi gerado por lá, não sabe o que te levou, aí você vê que leva, mas que 

muitas vezes não conclui a compra. Enfim, aí você vai olhar pelo Analytics, enfim uma série de outros fatores. 

Então hoje, pra mim, se você não entender esse consumidor, que ele ‘tá se transformando absurdamente em 

tudo o que a gente ‘tava falando, hoje ele é questionador, hoje ele é tem um monte de informação. Hoje você 

não vai simplesmente botar uma marca goela abaixo que ele vai ficar quieto; não vai ficar quieto, ele vai se 

pronunciar. Não vai levantar uma bandeira um gay, não sei o quê, bota um preto na propaganda e acha: 

“Beleza, já ‘tô, levantei a bandeira dos negros”. Esquece. Vai ser metralhado e a marca acaba sendo afetada. 
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Ah, caiu vendas? Cai vendas sim. O povo fala: “Ah, não cai, a imagem da marca”. Deixa um realmente 

aparecer com uma marca--. Quantas marcas gigantes morreram? Falavam: nunca vai morrer essa marca, 

sabe? Vamos pensar em coisas até mais estúpidas, desde um Orkut que morreu totalmente, que foi o início 

de tudo. Lá atrás você pega marcas gigantes como Mappin, você vê tinha que, tipo, que é um grande varejista, 

que é quase, aquela lá--, as Lojas Americanas, a Blockbuster, que não evoluiu. Tipo assim, ela não presumiu 

que isso viria de uma outra forma, via digital, e não criou a própria versão digital. 

João Oliver – Ela não criou a Netflix dela. 

Entrevistado 8 – Caraca! Um absurdo assim pensar o que vai ser o futuro daqui pra frente, é tudo isso que a 

gente ‘tava falando, como é que vai ser cimento, tijolo? Se você ver no Japão, que eles estão imprimindo 

casa, ou então você vê esses contêiners, você vê tudo isso, o cara não ‘tá olhando? Tipo, ah, beleza, vou 

continuar no meu cimentozinho, vou continuar aqui com isso. Então, assim, a pessoa não olhar pro futuro e 

pensar que tem tanta gente criando coisas pra melhorar a vida com custos mais baixos e de forma 

colaborativa, você se cegar. Bom, o caso mais comum é a própria Kodak, esse é o mais básico, né? 

João Oliver – Ela criou uma coisa e depois morreu, porque não evoluiu. 

Entrevistado 8 – Morreu. E olha que o hoje o que mais se usa é câmera. 

João Oliver – É câmera, filme e foto e ela não evoluiu. 

Entrevistado 8 – Exatamente, que é você fazer vídeos e não evoluiu. Por que ela não evoluiu? Ela não foi a 

pessoa que deu esse passo? A empresa que deu esse passo em termos de tecnologia? Então eu acho assim: 

quem não enxerga a tecnologia daqui pra frente ‘tá morto. 

João Oliver – Não enxerga evolução do ser humano. 

Entrevistado 8 – Não enxerga a evolução do ser humano e da tecnologia e como isso vai ser daqui pra frente, 

‘tá morto. 

João Oliver – Quando a Fiat entrou, no final dos anos 70, vai, a Volkswagen falou que ela não ia ser 

nada. A Fiat demorou quase 20, 30 anos pra ser alguma coisa e continua não sendo, ela errou de novo. 

Entrevistado 8 – Mas falam que carro agora, por exemplo a gente tem a questão do Uber, do táxi, e tudo o 

mais. Você vê um jovem cada vez menos querendo comprar um carro. E aí, o que esses caras vão fazer? 

João Oliver – Eu agora ‘tô mundo o perfil, porque eu gosto de ter, mas eu não vejo muitas vezes 

necessidade de eu ter mais um. 

Entrevistado 8 – Não, exatamente. 

João Oliver – Ou eu prefiro ter um menor que me atenda no leva e traz. 

Entrevistado 8 – O leva e traz essencial, né? 

João Oliver – Exatamente. 

Entrevistado 8 – Porque eu, por exemplo, eu tenho a minha família, eu preciso de um carro pra minha família 

em caso de emergência, porque você vai ligar e não precisa sair correndo. Não preciso de mais carro e nós 

somos em vários, tipo assim, somos três adultos, poderia ter três carros, hoje a gente tem um carro, não 

preciso mais. Aí você vai, vai com Uber, vai com a 99, vai com os aplicativos que tem aí. O que eu gasto de 

IPTU e de todo o resto é absurdo, entendeu? Então assim, como é que fica a indústria de carros? Os caras 

estão pensando? 

João Oliver – Não, não. 

Entrevistado 8 – Aí é que ‘tá, o que vai acontecer, ou ele--. Porque lá fora tem coisas do tipo assim aqueles 

carros que você/ 

João Oliver – Alugados, carros elétricos/ 
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Entrevistado 8 – Aqueles carros que você larga tem os pontos. Compartilhados. Tem os pontos certos. Então 

eu vou usar de tal a tal e eu largo aqui, larga lá em tal lugar e já vai o próximo. Só que você não está vendendo 

mais, você está compartilhando um carro e tem um outro custo que vai concorrer um pouco o próprio Uber, 

vai, que te leva de um canto pro outro, mas você vai largar em alguns pontos. Agora, será que vai ter? 

João Oliver – Com a vantagem de você não ter um carro. 

Entrevistado 8 – Você não vai ter que pagar uma série de coisas, um monte de impostos. 

João Oliver – Sim, multa. 

Entrevistado 8 – Então assim se os caras continuarem evoluindo só o carro em termos de tecnologia. 

João Oliver – Você vai ser Volkswagen o resto da vida, que não entende até hoje porque perdeu o 

mercado. E não vai entender. 

Entrevistado 8 – Exatamente. Então não adianta assim, tipo, ah, tem uns carros legais. Você pega lá o fora 

o povo tem uns carros antigos, super assim transados, por prazer, por curtir, vira um objeto, não via uma 

necessidade, não é mais uma necessidade, os caras se viram. 

João Oliver – Mesmo com o digital e com o social. Você pensa social, você pensa no WhatsApp, Snap, 

você pode combinar com os teus amigos um monte de coisas sem precisar de um carro. 

Entrevistado 8 – Exatamente. 

João Oliver – Pode ser um rolezinho, pode ser um pancadão, pode ser perto da tua casa. Você não tem 

necessidade de se deslocar da ZL pra cá. 

Entrevistado 8 – Não, e hoje o pessoal paga, faz compartilhado, entendeu? Pega carro compartilhado e sai 

super barato e outra: você pode beber. Você pode sair com os amigos numa boa. Então as empresas estão 

pensando nisso? Não, elas ainda estão olhando a margem de vendas de carros. E aí os jovens estão chegando 

aí e não querem carros, os velhos estão abrindo mão, porque estão indo de Uber, de táxi e tal. O que vai ser 

dessa indústria? Essa indústria está pensando? E por aí você vai, a própria Coca-Cola que a gente estava 

falando, tipo, o que que vai ser? Sabendo que Coca-Cola faz mal pra saúde, já tem um monte de gente 

aderindo a não-refrigerante cada vez mais. 

João Oliver – A missão dela de “matar a sede do mundo”, que ‘tá na porta da entrada da empresa, 

vale pra quê se ela se torna não mais necessária? 

Entrevistado 8 – Então eu acho que assim, ela indo pra um lado mais cool, de galera, de não sei o quê, de 

levar mensagem, levar entretenimento, que é pra onde ela vai, porque ela não pode falar da bebida, porque a 

bebida não faz bem. 

João Oliver – Igual o Red Bull, que tem um conteúdo cool, mas o conteúdo da cafeína, esse negócio 

Bull. 

Entrevistado 8 – Por que que o chá do Bem, suco do Bem não sei o quê, explodiu? Ah, porque não tem 

conservantes, não tem não sei o quê, explodiu esse negócio, uma empresinha pequenininha passando um 

monte de gente, cutucando. É igual mesmo a indústria de beleza, que veem indústrias pequenas, que estão 

produzindo e que estão dando certo, que vendem nas redes sociais e ‘tá cutucando. É o caso de Gillette que 

é bom pra caramba, o case de Gillette é legal, porque na Procter teve um cara que criou um aplicativo que 

era de assinaturas e aí ele entregava o seu aparelho de barbear, porque ele sacou que os caras de tanto em 

tanto tempo iam pra farmácia, iam em locais pra comprar o aparelho e eles não gostavam, porque era sempre 

o mesmo aparelho. Então o cara faz um programa desse de assinatura que a cada 10 dias eu preciso de um 

novo aparelho, sei lá, entrega na minha casa. Ele só fez isso, ele pegou tudo, a Procter teve que comprar o 

aplicativo e comprar o cara a milhões por uma coisa besta, um programa de assinaturas. Então assim, ela não 

pensou nesse outro ponto de contato, uma nova forma de distribuição, que é básica, que é chegar na casa, 
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porque cada vez mais o cara não quer se deslocar. Olha o Mini Extra, só aqui perto de casa você vai ter uns 

quatro, cinco Mini Extra. 

João Oliver – Eu não preciso do hipermercado. 

Entrevistado 8 – Eu não preciso nem do supermercado, eu tenho tudo no bairro, eu preciso do bairro ter essa 

estrutura. 

João Oliver – Você prefere até pagar um pouco mais caro/ 

Entrevistado 8 – Mas ‘tá do lado de casa, eu não vou gastar gasolina, tempo, que hoje tempo ‘tá valendo, 

porque as pessoas querem estar mais próximas da família, qualidade de vida. Enfim, assim, eu não vejo as 

marcas acompanhando, por isso que eu parti pra estudar tudo isso, tipo assim, como é que eu vou levar isso 

pras marcas? É uma colisão, algo do tipo assim, ou elas enxergam ou estão mortas, entendeu? E tem que 

mudar o hábito. Ah, vai ser daqui tantos anos. Não, olha o quanto que em pouco tempo mudou tudo e é o 

mesmo caso das próprias agências. 

João Oliver – O Messenger da Microsoft a gente achava o máximo. 

Entrevistado 8 – O máximo! A gente jamais imaginava que isso ia acabar. 

João Oliver – Quando o Messenger chegou na McCann poucas pessoas tinham, quando a internet 

discada chegou na McCann só os diretores e VPs tinham. Aí chegou o Messenger, alguém descobriu, 

começou a proliferar, achávamos o máximo. 

Entrevistado 8 – O máximo, por ali a gente conversava. Aí olha o que apareceu? 

João Oliver – O Messenger já morreu. 

Entrevistado 8 – Mas espera um pouco: Facebook. Você pega a galera, a meninada, não estão mais, elas 

estão no Snap, ‘tá no Whats e no Snap, é isso. Poucos no Insta pra posta, até acha legal Stories, mas não é o 

canal principal dos caras. Essa galera que ‘tá vindo o Face vai morrer, o Face vai ser um público velho. É um 

público que ‘tá velho, ele vai ter que sair comprando coisas, porque tentou comprar o próprio Snap por 

milhões, conseguiu? Mas ele vai ter que sair comprando essas coisas. Mas, a partir do momento que começa 

entrar propaganda, começa a interromper, os caras largam, vaza. Então, assim, propaganda tem que mudar, 

não é mais propaganda, ou você entrega conteúdo ou esquece, valor ou esquece, é por aí. Então isso a gente 

já vinha, a princípio lá dentro eu fui esgotar toda essa parte de entendimento de tecnologia pra saber--, 

tecnologia, o quanto é importante toda a parte de tecnologia, quanto elas conversam, a questão da fraude, 

como identificar e tal, como tirar, fazer um banco único, como entregar valor pro cliente, como fazer DMT, 

realmente trazer esses dados do cliente, como fazer um CRM que faz sentido, por que quem abre a porra do 

e-mail hoje? É 1% de abertura, gente! Se não for de negócio ou alguma coisa não abre, até porque ‘tá cheio 

de vírus, então o cara não abre isso daí. Então, assim, é tanta coisa que você fala assim: compra o CRM, qual 

vai ser o CRM, vai ser essa questão colaborativa de você estabelecer uma conversação com uma pessoa, que 

é o próprio SAC ou através de inteligência artificial, os robôs, né, que vão lá e conversam com a pessoa. 

Então assim já mudou radicalmente tudo, mas ninguém quase, pouquíssimas pessoas estão aplicando isso. 

João Oliver – A maioria das pessoas que eu estou conversando fala que vai mudar, mas não sabe pra 

onde. 

Entrevistado 8 – Pra onde vai, né? 

João Oliver – Eu ‘tô apagando o fogo agora, que aqui vai mudar eu sei, velho, eu sei que vai mudar, só 

que eu ‘tô apagando o fogo/ 

Entrevistado 8 – Enquanto isso tem alguém crescendo aqui, trazendo uma proposta que conversa mais com 

as pessoas hoje e ele morre, ele pode morrer da noite pro dia. 

João Oliver – Até uma matéria que saiu agora, acho que foi no Meio & Mensagem, mas eu não lembro 

agora, de uma empresa de produtos de beleza que ‘tá matando Avon e Natura na classe C2, D, E.  
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Entrevistado 8 – Peraí, Quem disse, Berenice? Quem disse, Berenice? começou assim. Era tipo uma rede 

social, venda, começa a entregar. 

João Oliver – Mas foi a inteligência da galera do Boticário pra vender mais barato pra molecada nova. 

Mas Avon e Natura não enxergaram, a Natura nem tanto, mas mais a Avon não ter enxergado isso me 

assusta mais, porque teoricamente ela sempre foi a rainha/ 

Entrevistado 8 – A Natura tem uma pegada que ela usa muito produto do Brasil pra mostrar que é da raiz, é 

nosso, são produtos nossos. Ela pega frutas, coisas específicas de cada região e cria produtos específicos pra 

você ter essa identificação, que é uma fruta que você conhece, sabe, alguma coisa da natureza, uma planta 

que você conhece na região. Eles usam muito isso pra trazer essa essência, pra tentar puxar, só que eu não 

sei até onde isso é relevante, porque você fala com o jovem: “Ah, é a fruta x, é isso, é aquilo, é do Brasil”. 

Não sei, não traz, o que isso entrega de valor? 

João Oliver – Isso já foi relevante. 

Entrevistado 8 – Já foi, também acho. 

João Oliver – Hoje é? 

Entrevistado 8 – Eu questiono. Mas você sabe que as pessoas hoje estão voltando a nossa essência. Isso que 

eu tenho conversado com esses grupos de teens, eles gostam dessa coisa da essência de picar um ovo e fazer 

com babosa e misturar, que eles acham legal. Eles acham legal essa coisa old school, eles acham transado, é 

um pouco divertido, é um pouco tipo “é da natureza”, não é aquela coisa processada. Então, assim, tailor 

made, o cara montou, por isso que vale dicas: “Olha, junta tal coisa com tal produto, com babosa, com não 

sei o quê”. ‘Tá cheio de dicas naturais pra isso.  

João Oliver – Tastemade. O sucesso do tastemade é isso, é o vídeo da mãozinha, do yourself. 

Entrevistado 8 – Outra coisa que ‘tá crescendo é aqueles Peg & Faça. Tinha um ou outro e agora tem um 

monte, por quê? O povo ‘tá querendo fazer e isso é um pouco a cultura americana, porque antes a gente 

comprava tudo pronto, hoje não, o cara quer fazer, porque tem o prazer de montar aquilo e aprender e saber 

que aquilo é dele. Fora a questão de custo, tem uma questão de “ele fez”. Se a gente não se atentar a isso 

daqui a pouco a gente some. Tem um monte, ela pode até manter, mas vem vindo outras que vão passar. 

João Oliver – Entenderam melhor isso do que eles. 

Entrevistado 8 – Mesmo eles sendo gigantes. E pior, quanto maior, pior pra se movimentar, porque são 

dinossauros, sabe, pra você mover, pra você girar não vai. Esse é o problema dos grandes. Agora o pequeno 

não, o pequeno já pode arriscar, então ele vai arriscando e vai aprendendo e ele vai crescendo. 

João Oliver – Isso me lembra uma frase, era do Bob, da Colgate, que vinha uma vez por ano pra cá, 

que ele falou que no mercado americano ele tem uma política que até 5% da sua verba de comunicação 

você pode arriscar. Mas é algo que o brasileiro nunca entendeu o quanto é bom, a própria Colgate 

Brasil nunca entendeu o quanto é bom. 

Entrevistado 8 – Nunca fez isso, nunca arriscou, o risco dele é mínimo, porque eles têm apólices 

internacionais, eles não arriscam. A própria Procter, por que que não fez um programa de fidelidade através 

de você realmente receber a Gillette lá na sua casa? 

João Oliver – Não pensou, não entendeu a praticidade. 

Entrevistado 8 – Não é que não pensou, você acha que ela não sabia? Eu acho que, na verdade, era uma 

política tão grande que um terceiro fez que agora que ‘tá cutucando a gente agora acabou, descobriu a gente 

nós vamos ter que comprar o cara. Em vez de eles gastarem 100 mil eles pagaram milhões. 

João Oliver – Ou então não pagou o custo de desenvolvimento, foi mais fácil pra ela, que não teve que 

pagar pelos pólices dela. 
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Entrevistado 8 – É o que eu ‘tô falando, é o Titanic, é aquela coisa que você falou, ele tem aquelas pólices, 

aquelas coisas pra você mexer e cada país tem uma cultura. Nós estamos falando do Brasil e a gente se 

assemelha cada vez mais com os americanos, né? Em quase tudo, né? A questão do ATT, que é tipo Netflix 

e outros aí, tem um monte aqui, então o Netflix é legal? É legal, só que só tem filme antigo, é uma bosta 

quando você vai olhar. 

João Oliver – Só vale as séries. 

Entrevistado 8 – Só que quando você vai olhar o Telecine, que já ‘tá oferecendo, sai do cinema e já ‘tá lá 

pronto, Now, não sei o quê, ‘tá oferecendo muito mais coisa, mas todo mundo continua falando em Netflix 

por quê? Ah, porque é cool, mas até quando ele vai ser cool e as pessoas vão começar a meter a boca, do tipo, 

porque eu já conheço várias pessoas que falam assim: “Ah, é legal, mas, tipo, não entrega, é filme muito 

antigo. Eu assinei o Telecine e eu prefiro, porque eu tenho isso”. 

João Oliver – É mais barato assistir filme no Telecine do que você ir ao cinema. 

Entrevistado 8 – É exato, também tem essa questão. 

João Oliver – É mais barato. 

Entrevistado 8 – É que o cinema tem toda uma questão de experiência, você vai com um amigo, tem a 

pipoca. 

João Oliver – Mas várias pessoas preferem o Telecine ao cinema, porque chega num momento que 

casado, filho pequeno, trabalhou a semana inteira e, além de estar cansado, ele vai olhar 150 paus. 

Entrevistado 8 – Cada vez menos as pessoas estão querendo sair de casa e estão planejando coisas em casa, 

então você vê tantos restaurantes que fecharam e tudo o mais. Não quer dizer que não vão prum bar, não vão 

beber, até rola, mas quando você vê família já com filhos e tal a opção acaba sendo muito dentro da casa, que 

é um churrasco com os amigos, acaba indo pra isso. Aonde você pega, que mídia que pega isso? 

João Oliver – Não tem nem social. 

Entrevistado 8 – Não tem nada (risos). 

João Oliver – Vai ser o chato da festa do amigo porque não sai do celular. 

Entrevistado 8 – Exatamente. E, agora, cada vez mais as pessoas estão divulgando isso que vários 

especialistas que faz mal você ficar tantas horas, bloqueia, não sei o quê. Vários jovens, assim, que eu vejo 

pelos grupos, eles falam assim: “Não, a hora do jantar a gente deixa o celular fora da mesa”. Então existem 

momentos que ele não compartilha mais e antes participava. Mas quando ele vai ver? Então vai à noite, vai 

em determinados horários pra saber o que que ‘tá rolando com os amigos, mas já não virou a bola da vez. 

Tem uma geração saudável chegando aí que não quer mais saber de cigarro, você viu? Caiu absurdo. Isso 

falando de Brasil, porque Europa o povo fuma que nem uns condenados, mas aqui, no Brasil, caiu absurdo. 

Então, assim, são indústrias que vão se renovando, entraram com o narguilé pra gerar uma brincadeira, gerou 

uma brincadeira, ah, legal, mas morreu essa porra. 

João Oliver – É a modinha da vez. 

Entrevistado 8 – É a modinha, a modinha, mas a questão da saúde, a pessoa querer ter algo de bem-estar e 

o bem-estar ‘tá muito ligado à felicidade, né? Porque aí vem aquela questão: o que é felicidade? Porque hoje 

a gente ‘tá falando muito lá. Então a minha felicidade pode ser muito diferente da sua felicidade, cada um 

tem a sua felicidade, então a minha felicidade pode ser ler um bom livro, ficar dentro de casa fechado. A sua 

felicidade é ir num boteco com os amigos. 

João Oliver – Cada um na sua sendo feliz. 

Entrevistado 8 – Cada um na sua e o que é ser feliz é muito crítico, então você tem vários grupos antigamente 

a gente criava clusters desse grupo, desse grupo hoje é difícil você achar hoje pessoas que são muito similares, 
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você vai achar que tem um feet de 40%, de 50% já ‘tá legal pra caramba, porque já é um feet legal, ai, eles 

gostam disso e disso, já é um feet muito legal, 30, 40%, porque feet de 80%, 90, 100 você não acha mais, 

porque pulverizou, a pessoa tem tantas opções que, cara, acabou, não dá mais 

João Oliver – Que nem eu já vi uma vez a Volkswagen lá fora 83 targets questionáveis, ‘tá, pra quê? 

Entrevistado 8 – O que que você faz? Cada um é uma coisa. 

João Oliver – É muita coisa pra pouco produto. Ele não vai nem no genérico/ 

Entrevistado 8 – Tem o SEO, que é o Dynamic Creative, que é, tipo assim, conforme você ‘tá navegando 

você joga o criativo de acordo com aquele perfil, isso é o SEO. Então a gente até utiliza que faz sentido. O 

problema não é isso, a forma de você utilizar e tal ‘tá ok, o problema que a gente ‘tá discutindo é o conteúdo 

em si, o que fazer? Porque existe diversas formas de você abordar e é a questão de você não ter respeito pelo 

o que a pessoa ‘tá lendo, pelo o que ela ‘tá fazendo. 

João Oliver – O momento dela. 

Entrevistado 8 – Sim. 

João Oliver – Aí volto no vídeo no meio do que você está assistindo no Facebook. 

Entrevistado 8 – É isso, me poupe, né? E não ‘tá só no Facebook, ‘tá no YouTube, ‘tá em tudo quanto é 

lugar. 

João Oliver – Ele é tão chato quanto o antigo pop up. 

Entrevistado 8 – Eu não sei o que é pior, porque tem que fechar aquele pop up e quem imagina que a gente 

‘tá vendo aquilo. Eu desrecomendo pra qualquer cliente, qualquer cliente comprar um negócio desse, 

entendeu? 

João Oliver – O do Face e do YouTube eles são mais chatos, porque não te permitem não tê-los, você é 

obrigado. O pop up você fechava a janela, pelo menos.  

Entrevistado 8 – Sim, mas às vezes ele te coloca num lugar errado pra você clicar pra dizer que você entrou, 

gerou lead. 

João Oliver – Gerou um view, gerou um clique. 

Entrevistado 8 – Gerou um clique, já gerou um lead, porque que te levou pra um lugar, só que você não fez 

nada, aí você tem um [55:19 – palavra ininteligível] absurdo, porque você caiu fora. Ele faz de propósito o 

lugar pra te fechar, pra te levar pra lá e ver se você ainda quer. Então assim tem um desrespeito absurdo no 

digital, absurdo, mas tudo isso vai acabar. Eu tive em Boston com um pessoal do MIT e, cara, como os caras 

têm uma cabeça totalmente diferente, não tem mais propaganda assim, não tem mais, ou você ‘tá inserido 

num conteúdo ou esquece, não tem. Então não sei o que vai ser com agência. 

João Oliver – Criativamente ela pode até existir, mas/ 

Entrevistado 8 – O resto não precisa nada, não precisa. 

João Oliver – Criativamente ela até vai existir, mas/ 

Entrevistado 8 – Não sei até quando. Mesmo criativamente a gente criou alguns projetos que a gente levou 

o criativo pra dentro da empresa. Aí o criativo já cria ali, discute, é uma célula única que ‘tá discutindo e aí 

coloca. Só que ainda no Brasil ainda quem segura é a Globo, filme de 30 segundos, acabou, não há nada que 

segure. E até quando a Globo consegue segurar? Essa é a incógnita. Mas a questão é que ela segura isso, mas 

não segura todo o resto, enfim, é isso. 

João Oliver – Porra, ‘brigado, isso ficou show, muito show.  
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ENTREVISTA 9 

João Oliver – Bom, vamos lá! Entrevistado 9, como eu te falei, eu dividi em três pilares a pesquisa: 

falar do mercado publicitário, do consumidor, depois volto pro mercado, mas do ponto de vista do 

negócio. Fala primeiro do mercado publicitário, pra conversar um pouquinho dele, as mudanças que 

o mercado passou fortemente depois da chegada do digital. Podemos até quase falar que antes do 

digital a gente vivia na era do Mad Men, mesmo no século XXI. Analogia, não ‘tô falando que/ 

Entrevistado 9 – Ah, ‘tá. 

João Oliver – Mas que o mundo digital forçou uma mudança mais forte no negócio, né? E com isso 

veio uma pluralidade de canais. Como é que a agência lida com essa mudança no mercado de canais? 

Como era o mercado antes, hoje? Como é que você vê isso? 

Entrevistado 9 – É curioso, né? Porque o mercado tem uma cultura muito forte, né? O mercado brasileiro 

tem uma cultura, como se fala? Arraigada em compra de mídia, né? Tudo me parece ser um pouco--, foi por 

muito tempo nessa época que você bem colocou do Mad Men, no século XXI, eu concordo muito com essa 

analogia, João, porque tem a máxima que a gente usa bastante, que é “digital é 90% transpiração, 10 

inspiração”. O mercado era muito baseado em criatividade somado a um modelo qual somente baseado em 

compra de mídia, fazer com que esse principal ativo do negócio, ou seja, a criatividade ela não tivesse preço. 

Valor sempre teve, mas o preço que era a grande dificuldade. Então, assim, as agências, elas presas nesse 

modelo elas não conseguiram, me parece que elas não conseguiram evoluir. Mas a evolução ela não ‘tá 

somente no modelo do negócio, ela ‘tá em realmente abraçar essa nova forma de trabalhar. E aí usando a 

outra máxima contemporânea é: no dia de hoje o sucesso é mensurado no dia a dia, então faz com que a 

cultura de uma empresa de comunicação passa a ser--, trabalha-se durante a companha e não para botar uma 

campanha no ar, né?. Ou seja, é o famoso, é o famoso--. A gente começa a trabalhar pela campanha vai pro 

ar. Então isso rompeu a forma como as agências nativas digitais começaram a se colocar perante os clientes, 

seja na forma de gerenciar campanhas, mas quando eu falo campanha é resultado, né? Então a pluralidade, 

pra usar uma palavra que você usou também, do ferramental e aí o Ommichannel, conseguir acompanhar 

toda a jornada de decisão, entender que uma inserção tem um valor exponencial quando traqueado ou 

rastreado no digital, uma exceção na televisão, quer dizer. A gente vê que, assim, que são paradigmas que 

agora, em 2017 indo pra 18, me parece ser--, está estabelecido, mas a cultura ainda é tão arraigada no modelo/ 

João Oliver – Tradicional. 

Entrevistado 9 – Criatividade mais compra de mídia, que ainda me parece que vai demorar pra isso ser o 

standard, o padrão. Falando em Ommichannel significa que por muito tempo, por muito tempo mesmo no 

nosso negócio a gente precisou fazer somente um canal ou dois: a Globo resolvia a cobertura, a revista Veja 

ou a Folha e o Estado e O Globo combinados ali resolviam repercussão, segmentação, credibilidade. E isso 

pareceu um formato que resistiu a tudo o que está acontecendo e, cara, estamos vendo uma transformação 

sem precedentes que não vai ter fim tão cedo. A solução, esse standard que a gente ‘tá falando tão pouco 

chegará, evoluirá ou terá o pay back ou se resolverá o modelo de negócio tão cedo também. E hoje, né, pra 

responder diretamente à pergunta, não se faz mais uma comunicação eficiente com um ou dois canais. Tudo 

conjugado, integrado e com seu devido peso pra cada uma das tarefas que cada canal precisa cumprir.   

João Oliver – E agora indo um pouquinho pra falar do consumidor. A gente até abordou um pouco, 

mas indo um pouquinho mais nisso. Até quando existirá, se é que ainda existe, essa briga on e off. 

Cultura, né? Não ‘tô falando que é uma briga, mas a cultura on e off. Caso ela exista, essa ruptura não 

se trave [?? – 6:10] nos canais que levam as mensagens ao consumidor ela não teria que ter uma 

ruptura, melhorar isso, focar no que o cara ‘tá consumindo? De estar culturalmente dividindo só isso 

ou só aquilo? 

Entrevistado 9 – Cara, eu também gosto de dizer: eu assisti televisão, não importa aonde. Pode ter sido no 

celular, pode ter sido a partir do celular e colocado na minha tela na sala de casa, na TV de casa. Assim, se 
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perguntar efetivamente não vou nem lembrar aonde eu vi. Então, assim, acho que parte desse princípio de 

que o consumidor não tem olhos pra on, pra off. 

João Oliver – Sim. É uma coisa mais dentro da agência ficar quebrando isso do que do consumidor. 

Entrevistado 9 – É uma necessidade de definir territórios pra poder definir modelos também de negócio. 

Pelo ponto de vista do consumidor, do telespectador, do espectador, seja lá, ele nem lembra onde ele viu, ele 

sabe que ele viu. Então, assim, o importante é que o profissional de mídia, principalmente, saiba que nessa 

jornada as telas--, o consumidor é agnóstico, ou seja, ele ‘tá lá, independe da tela, a mensagem vai ter que 

chegar a ele por alguma tela, mas, sinceramente, cara. Eu vou te confessar uma coisa: eu não assisto a alguns 

programas de televisão há anos como via frequentemente, não vou citar quais, mas, por exemplo, eu me 

separei em abril e lá em casa a gente não liga mais a televisão. Eu moro sozinho, meus filhos me visitam, 

mas é Netflix e YouTube. Ponto. E acho que a coisa mais interessante que aconteceu nos últimos tempos é 

que o meu filho participou de um vídeo de uma colega que fez uma guitarra de presente pra ele, que eu dei 

de presente pra ele, e o mais legal foi ele dizer pros amigos que ele ‘tava no YouTube. Antigamente falava: 

“Puta, apareci na televisão. Meu amigo apareceu”. Meu filho falou: “Cara, eu ‘tô no YouTube”. Falou pra 

professora da escola, então assim é outro chip, é outra cabeça, não tem mais essa coisa de canal. 

João Oliver – Às vezes a gente acha um conteúdo besta, mas pra criança é tudo. 

Entrevistado 9 – Sem falar nisso, a segmentação hoje ‘tá por--, micromomento, a segmentação não é mais 

demográfica há muito tempo. Demográfica era uma necessidade de definir um cluster básico pra poder definir 

audiências e aí compor limites etc. e tal. Agora as pessoas vivem de estalo: “Eu quero ver aquilo lá”. O celular 

‘tá respondendo essa resposta, ‘tá dando essa resposta. Então entender essas, como se fala? 

João Oliver – Essas nuances? 

Entrevistado 9 – Essas nuances, mas em forma de interesses e motivações do consumidor, do espectador, 

seja lá o que for, pra poder lincar as necessidades de marca com esse tipo de consumo de conteúdo. Assim, 

o canal passa a ser um acessório, o que tiver, o que levar essa mensagem/ 

João Oliver – O conteúdo que o cara quer consumir, não depende mais do canal, se é on se é off, Globo 

ou YouTube, não importa. Se o cara é noveleiro ele vai ver a novela, se não, não. 

Entrevistado 9 – Nosso CEO ele fala uma coisa: se você ‘tá precisando criar um departamento digital, então 

você tem um puta de um problema, cara. O modus operandi ele já é digital há muito tempo, mas cara, não 

existe mais esse on e off, isso é um paradigma do século XX que a gente acabou carregando pro século XXI. 

João Oliver – Eu lembro que no começo dos anos 2000 na McCann o Oliver [10:26] achou o máximo 

criar um departamento chamado McCann on-line, ficava dentro da mídia, que era o Pipo e mais dois. 

Peraí, você não ‘tá trazendo o digital pra dentro da agência, você criou três caras que vão ter que fazer 

tudo isso e eles não se falam, né? 

Entrevistado 9 – No começo de 2000 também ninguém sabia nada, né? 

João Oliver – Concordo. 

Entrevistado 9 – Eu participei de um negócio na F/Nazca também, que também não foi um sucesso, cara, 

por causa disso, que eu acho que era também processo, né, velho. Um projeto de transformação acaba/ 

João Oliver – Acho que isso impregnou em algumas agências, na McCann e 09 ainda existia essa 

quebra: era eles e nós, não nós. 

Entrevistado 9 – Mas se o pensamento, a oferta do pensamento e quando eu falo pensamento, a estratégia, 

cara, não for fincado no digital, nativo, puta, cara. 

João Oliver – Esquece. 

Entrevistado 9 – Esquece. ‘Tá manco, ‘tá faltando. 
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João Oliver – Você não vai chegar. 

Entrevistado 9 – Não vai chegar. 

João Oliver – Você não vai falar a linguagem do cara, você não vai chegar nele, você não chega nos 

meus meninos na ESPM, você não consegue entender. Ele assiste futebol, na Globo, ele assiste à novela, 

mas não é só lá. Ali, aliás, é a menor parte do tempo, por falta de opção ele está lá, se tivesse ele não 

estaria. 

Entrevistado 9 – É isso aí, cara. 

João Oliver – Vamos lá. Agora voltando pra propaganda, pensando nessa transformação do negócio, 

na pluralidade de canais, na mudança do consumidor. Qual será o futuro do negócio em termos de 

remuneração, relação com o anunciante, forma de trabalhar, equipe, a chegada, de repente, de 

consultorias, como a Century, no nosso negócio aproveitando, entre aspas, de algumas brechas que as 

próprias agências deixaram, também não estão entrando de graça, tem uma brecha. 

Entrevistado 9 – Acho que na sua pergunta já tem as duas respostas, pelo menos duas, quero dizer. O futuro 

do negócio? O futuro do negócio não é mais isso que a gente ‘tá vendo aqui, que a gente ‘tá vivendo, né? Se 

o modelo tradicional de remuneração precisa ser revisado, revisto, tem uma questão também de--. As 

consultorias se formaram a partir de uma remuneração/ 

João Oliver – Diferente, que era por hora. 

Entrevistado 9 – Diferente não, pra eles não é e nem nunca foi, do nosso ponto de vista sim. Quando a coisa 

convergiu, ou seja, o negócio da comunicação converge com o da marca, perdão, da marca com a venda, o 

negócio e a marca, cara, no digital dá pra entender esse movimento das consultorias invadindo, porque a 

gente sempre trabalhou para a marca. Não vou dizer que nunca trabalhamos pro negócio, mas a metrificação, 

o compromisso com resultado, o success fee, a remuneração baseada em, né? 

João Oliver – Em resultado do negócio. 

Entrevistado 9 – Em resultado do negócio é algo que ainda engatinha no nosso lado aqui, porque às vezes a 

gente se engana aí pelo canto da sereia que é ainda cobrar por mídia. Cara, mídia é algo assim na consultoria 

um commodity, se tiver que ter vai ter, se não tiver, meu, não é discussão, não pode ser o modelo. É 

complicado falar isso, mas, meu. 

João Oliver – É mais ou menos uma forma que o mídia lab que tem na McCann e funciona, é como se 

fosse uma microagência da McCann trabalhando dentro do cliente, então ele não depende do BV, não 

depende da remuneração da mídia, não depende de nada. Ele ‘tá trabalhando pro cliente, então ele 

consegue, como negócio, crescer. É a mesma coisa como funciona o mídia lab da McCann no Rio com 

Coca. São duas experiências pequenas, em tamanho do mercado, são duas experiências pequenas que 

trabalham, né? Eles conseguem ter sucesso. 

Entrevistado 9 – Hoje eu ‘tô 100% alocado num hub, chamado Convergence Hub, que é pra GM, e a gente 

cuida, assim, da--. É uma central aberta de mídia, enfim, mas essencialmente a gente é remunerado, enfim, 

pela compra de mídia em digital e tal, esse nosso sucesso também é medido a partir daí. Eu acho que esses 

modelos, cara, de amálgama passa a trabalhar para um cliente num formato assim intenso, com a dedicação 

de profissionais, é uma vertical dentro da agência, né? Me parece ser hoje um modelo bem comum em 

algumas agências, principalmente digitais, tem casos aí, aqui no grupo a gente tem três: Procter, Heineken e 

GM, pra você ver o sucesso que é isso. Acho que é um pouco do que nós estamos falando da proposta também 

do cliente também internalizar a sua comunicação, algumas decisões de comunicação como estratégia, tal, a 

partir da criação de um negócio, de grupo, enfim, terceirizado por consultoria ou não, é o caso da Oliver pra 

Unilever. Então eu acho que o futuro é bem interessante, mas ainda eu não vejo assim com clareza qual é o 

modelo que prevalece. 
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João Oliver – Ninguém vê, entendeu? As pessoas que eu já conversei, com o X, com os demais, o que 

eles entendem: as consultorias estão entrando, ok. De repente elas vão entrar numa parte do negócio 

que a agência não quer, uma questão é performance, que pra mim é prejuízo. Mas não sabem ainda 

como elas vão entrar pra parte de cima, de awareness e consideração, eles não enxergam essa mudança, 

mas não quer dizer que ela não vai poder existir, mas isso não quer dizer que as agências têm que ficar 

quietas, tem que se reinventar. Que nem você ‘tá falando: é uma parte dedicada? É uma forma 

diferente de trabalhar pro cliente pra mostrar valor? Um hub dentro de Chevrolet vocês mostram um 

puta valor pra Chevrolet que ela vê e ela negocia, mas não negocia tão ferrenhamente como ela negocia 

o fee na McCann, por exemplo. Não sei, é só chute pensando que é um modelo de negócio um pouco 

melhor pro cliente. 

Entrevistado 9 – É, se não fosse não teria feito esse movimento. 

João Oliver – Exatamente. 

Entrevistado 9 – Mas a questão, cara, acho que é assim: vivemos um mundo interessante, um momento, 

uma era importante aí de transformação, que tudo é beta, ou seja, ‘tamo aí pra testar, ‘tamo aí pra testar novos 

modelos, encarar novos desafios e tal. Uma coisa que é bastante encorajadora que a Singularity University 

propaga, que a gente tem a mesma chance do Elon Musk, da Tesla, entendeu? A diferença é que ele tem uma 

grana a mais pra poder empreender, mas de conhecimento e recurso a gente ‘tá nivelado, cara. Então, assim, 

agências, consultorias no final elas trabalham como um satélite da economia, ou seja, sob o reflexo de uma 

economia, seja do mercado automotivo, seja da tecnologia, porque trabalha para clientes, né? Agora, óbvio 

que em valor de mercado uma consultoria vale, a Century vale cinco vezes acima das cinco agências, cinco 

grupos de agências do mundo, mas, cara, em termos de conhecimento e carteira e políticos acho que a briga 

é parelha. Já fomos mais, como se fala? Mais interessantes, mais assediados, mais bonitinhos, mais gostosos, 

acho que uns 20 anos atrás era interessante falar com um publicitário, hoje acho que as fórmulas estão aí 

abertas na internet, põe todo mundo no mesmo nível de conhecimento e tal, né? Agora, cara, não deixamos 

de ser, já fomos mais, mas não deixamos de ser. Acho que a briga, o próximo round vai ser bom. 

João Oliver – Ainda somos sexy em alguma coisa. Não vamos perder isso que a gente ainda é sexy. 

Entrevistado 9 – Pois é, nada foi em vão. 

João Oliver – Beleza, velho, com isso a gente encerra. Ó, rapidinho. 

ENTREVISTA 10 

João Oliver – Gravando, aí já fica mais tranquilo assim, só para te explicar um pouco do que que é o 

meu Mestrado, ‘tá? Eu ‘tô falando de Ommichannel, que é um conceito que normalmente é usado no 

varejo, marketing, e ‘tô mostrando que isso é totalmente aplicável na realidade das agências de 

propaganda hoje, pela pluralidade de canais, até pelo surgimento do digital, a evolução do digital a 

passos largos, ‘tá? Então a ideia é entender como é que as agências veem esse Ommichannel, esse 

consumidor Ommichannel, porque hoje se o meio é a mensagem eu tenho uma pluralidade de meios 

para levar a minha mensagem. Então a ideia é conversar com pessoas como você, porque vocês dizem, 

vocês ditam, o pensamento norteia como as grandes agências trabalham e, muitas vezes, como o 

mercado também trabalha, ‘tá? Então essa visão é importante para mim e é em cima disso que eu ‘tô 

trabalhando. Então a ideia é abordar dois, três ou quatro pontos, ‘tá, e a gente ter uma conversa 

tranquila. É o tempo que você tiver, supertranquilo, ‘tá? 

Entrevistado 10– Vou ignorar que tem um gravador capturando tudo o que a gente fala. 

João Oliver – Mas tudo bem, o gravador ‘tá aqui bonitinho, pequeninho, nem parece, ‘tá. 

Entrevistado 10– Alô, alô, testando, ‘tá me ouvindo? 

João Oliver – (risos) Né? Então a ideia é de começar falando qual é a diferença que você vê do mercado 

publicitário hoje e quando você começou há alguns anos, na época que a gente se conheceu, por 
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exemplo, na McCann, que era uma coisa você trabalhar em propaganda ali e como ela é hoje. Qual é 

a grande mudança? Ou como é que você vê essas diferenças entre o ontem e o hoje, pensando em 

agência, em canais, em forma de trabalhar e pessoas também, os skills que possam ter mudado ao longo 

desse tempo. 

Entrevistado 10– Olha, um jeito objetivo de responder essa pergunta é dizer que antigamente era fácil e hoje 

é difícil (risos). 

João Oliver – Ah, é? Concordo, concordo. Até pela pluralidade e pelas diferenças de canais. 

Entrevistado 10– Vamos lá, né? Acho que a palavra-chave aqui, talvez mais do que complexidade, que todo 

mundo sabe que ficou muito mais complexo do que, mas a palavra-chave aqui talvez seja fragmentação. Se 

você considerar como eram planejados os projetos de comunicação no passado era tudo muito singular, era 

tudo muito pré-definido, né? Você não tinha uma grande pluralidade, como você mesmo se referiu, de canais, 

de formato, etecetera e tal. Era tudo muito pré-definido, era tudo muito conhecido. As agências--, 

basicamente a tarefa das agências se resumia a conteúdo e compra de espaço, negociação de espaço para esse 

conteúdo. Inclusive se você fizer uma análise um pouco mais profunda sobre as questões de mídia, a questão 

de mídia era um grande template, uma grande fórmula, né? Você usava--, você sabia onde você queria chegar, 

seu ponto de vista de mídia, você aplicava as pesquisas que funcionavam, basicamente, como filtros. Hoje a 

gente sabe que eram basicamente filtros, aquilo te dava um resultado X e você desenhava o seu plano a partir 

daquilo e aí o seu plano nada mais era do que negociar da melhor maneira possível os espaços disponíveis. 

Isso valia tanto para televisão quanto para gôndola de supermercado. Não é por acaso que quando a gente 

pensa em antigamente, a primeira palavra que vem, quando se trata de cliente, é algum cliente que possa ter 

o seu produto numa gôndola de supermercado na era dos produtos de consumo, né? A gente viveu o fim 

desse período, né? A gente viveu/ 

João Oliver – O fim da era de comprar Chacrinha e começar a ser um pouco mais pensante. 

Entrevistado 10– É, é o último, foram os últimos suspiros da revolução industrial que a gente viveu, é lógico 

que eu só ‘tô falando porque me passaram. A grande diferença pro que existe hoje é que, a partir do momento 

que você tem para cada produto, para cada coisa que o cliente considera quando ele compra, a cada marca 

que você tem ali. Vamos pensar no processo de compra só para simplificar assim. para cada processo de 

compra você tem aí um consumidor passando por 40, 50, às vezes até mais pontos de contato, quase todos 

eles digitais e os que não são digitais acabam sendo um mix de digital com não digital. Você ‘tá ali na loja 

ou você ‘tá no supermercado, você ‘tá em qualquer lugar frente a frente com um produto, você usa o seu 

celular para comparar preço, para entender aspectos técnicos que você sabe que o vendedor não vai ser capaz 

de te passar. Isso são exemplos apenas, então quando você tem isso, a tarefa da agência deixa de ser apenas 

desenhar o conteúdo e/ 

João Oliver – Em vez de você fazer os 30 segundos, a página do jornal, passa a ser mais complexo até, 

de repente.  

Entrevistado 10– Passa a ser literalmente planejar a experiência como um todo. E eu acho que ao ter essa 

consciência de que a tarefa da agência passou a ser planejar a experiência como um todo, que pode ser 

literalmente algo que comece pela televisão ou não, mas que fatalmente vai passar pelo processo de compra, 

pela conversão etc., até pelo relacionamento, no momento que você entende que a tarefa é a experiência, é a 

construção dessa experiência, o conteúdo é uma parte disso, né? Não é o todo. Caralho! Perdão pela gravação. 

João Oliver – Não. 

Entrevistado 10– Caralho. Isso é um espelho da experiência Ommichannel, sim, é um encaixe perfeito com 

a experiência Ommichannel. O que acontece é que me parece que pouquíssimas agências e, por consequência, 

poucos publicitários enxergam isso, têm essa consciência de que o modelo, vamos dizer assim, antigo ainda/ 

João Oliver – Ainda vigente,é forte culturalmente. 
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Entrevistado 10– Culturalmente ele é o modelo vigente, 100% vigente, estupidamente vigente. Eu acho que 

no aspecto estratégico, no aspecto conceitual já não é mais. Mas no aspecto cultural ele é 100% vigente. 

Então são poucas as agências, portanto, poucos publicitários que têm essa consciência. Do outro lado, que é 

o lado de cliente, a sensação que eu tenho é que – aí é uma percepção, porque eu não ‘tô do outro lado do 

balcão, então não tenho essa clareza para poder dizer –, mas eu acho que é um fenômeno muito parecido. 

Acho que a maior parte dos profissionais de marketing também culturalmente está apegado ao passado, 

também tem esse/ 

João Oliver – Tem a certeza da entrega. 

Entrevistado 10– Esse modelo mental baseado no passado e aí as discussões e todo o desenvolvimento de 

estratégias Ommichannel acaba passando ao largo da comunicação. Então o exemplo mais óbvio, né? O tema 

Ommichannel parece que hoje está muito mais a cargo das empresas de customer--, das áreas de customer 

service do que da área de comunicação e marketing, de fato. É claro que em algumas indústrias, em algumas 

empresas isso faz parte de um único time e tudo o mais, mas ainda assim tem esse, parece que o tema 

Ommichannel ‘tá um pouco descolado do tema comunicação, é quase como se os clientes pensassem assim: 

“Bom, eu tenho que ter a habilidade ou a capacidade de entender todas as interações daquele consumidor 

com a minha marca em todos os canais sob o ponto de vista de atendimento”. E não necessariamente isso 

inclui comunicação. Então parece que a próxima etapa, o próximo capítulo que a gente vai viver dessa 

discussão é uma discussão--, é o capítulo em que a comunicação constrói realmente a ponte entre esses dois 

mundos. Naturalmente se as agências não estiverem preparadas para isso ou as agências que não estiverem 

preparadas vão ser excluídas. 

João Oliver – As agências e os clientes vão sumir. 

Entrevistado 10– Com certeza.  

João Oliver – Ou entender o consumidor já plural um projeto natural delas, um processo natural dele 

no decorrer dos anos ou eu vou correr atrás do rabo e quem não conseguir correr morre. 

Entrevistado 10– Por outro lado, a gente não pode esquecer que o consumo de conteúdo publicitário não dá 

o menor sinal de enfraquecimento. 

João Oliver – Não, até pela qualidade da nossa propaganda. 

Entrevistado 10– Até pela qualidade da nossa propaganda. 

João Oliver – Até se a gente pegar num estudo que eu fiz para Via Varejo, a atenção, que a gente vai 

apresentar sexta-feira lá, a atenção prestada em TV é de 70%, que você tem algum grau, médio, 

moderado e alto, eu presto atenção em propaganda em TV num público CDE, 25+, que é Via Varejo, 

Casas Bahia, 70% das pessoas declararam que prestam atenção. 

Entrevistado 10– E veja/ 

João Oliver – Em propaganda, em digital é mais 50. 

Entrevistado 10– É isso que eu ia/ 

João Oliver – Então eles gostam desse conteúdo. 

Entrevistado 10– Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que não existe uma--. Acho que existe uma 

resistência a coisas que não são relevantes, né? Mas, fora isso, não. Então acho que vai haver essa mudança, 

mas também eu não vejo essa mudança como sendo uma ruptura, ‘tá? Eu vejo essa mudança como sendo um 

passo meio natural assim. 

João Oliver – Uma evolução natural do survey da época do seu Altino levando cartão para fazer alcance 

e frequência na Argentina no computador mega, blaster com rolo ao que a gente tem hoje para 

entregar um conteúdo criativo, dá um dado em cliques. 
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Entrevistado 10– Por outro lado a ruptura que vai acontecer não tem nada a ver com essa discussão 

indiretamente. A ruptura acho que ela tem a ver com quebra do modelo de negócio, aí sim, mas é uma outra 

discussão, né? 

João Oliver – Isso é uma coisa que eu até penso, mas eu talvez pense para um doutorado, que é 

mudança do negócio de comunicação. Quando eu começo, eu tenho, eu preciso me tornar mais 

relevante pro negócio do meu cliente e para existência do meu negócio. 

Entrevistado 10– Agora olha que curioso. Eu ‘tava conversando com um rapaz agora, que decidiu, ele é um 

cara de tecnologia, é Mattos, que vai sair da agência. Não sei se você conhece. 

João Oliver – Não. 

Entrevistado 10– Ele vai sair da agência para investir numa outra carreira, ele quer se tornar um designer. 

Ele até tem alguma formação nessa área, a vida acabou levando ele para esse lado da tecnologia, um cara 

especializado na parte de [10:56 – palavra ininteligível] e ele falou uma coisa para mim que eu achei muito 

interessante. Ele verbaliza com facilidade a ideia de pensar instalações, de pensar em projeções, em trabalhar 

com interface, desenhar produto. E aí ele fala assim: “Eu quero ser capaz de criativamente pensar alguma 

coisa, mas ter prerrogativa de ter como meu job, como minha responsabilidade pensar na jornada de A a Z”. 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 10– Quando ele fala jornada ele não se refere à jornada do consumidor, ele fala, ele se refere 

à jornada do projeto. Eu quero pensar no, entender estratégia, pensar no conceito, pensar na solução criativa 

e pensar na solução de implementação desse negócio. Ele já tem esse skill por ser um cara de tecnologia. 

Quando ele me contou essa história eu falei: “Putz, esse é o desafio na prática”. Encontrar pessoas que deixam 

de ser mono departamento, ah, eu penso design, eu penso redação, eu penso pesquisa de mídia, né? para ter 

pessoas que pensem o todo. Eu acho que um pouco do movimento que a gente ‘tá fazendo aqui na 

Wunderman de trazer a cultura de dados tem um pouco a ver com isso, porque você consegue extrair insights 

de A a Z, história, e não mais insights mais especificamente para um plano de mídia, que é o que se fazia no 

passado. Então é muito curioso, o discurso que eu tenho adotado com cada vez mais frequência. As agências 

digitais, especialmente, tiveram uma evolução tremenda nos últimos 10 anos, né? Deixaram de ser produtoras 

para participar diretamente da discussão mais estratégica junto aos clientes, adotaram tecnologias muito 

sofisticadas, trouxeram o seu ponto de vista intelectual. As agências digitais, eu arrisco dizer, que estão num 

patamar muito alto. 

João Oliver – Eu concordo contigo no pensamento. 

Entrevistado 10– Porém a cultura é uma cultura do passado. A cultura que se reflete no modelo de gestão 

das agências é uma cultura do passado e que impede as agências, tanto as digitais como as outras, de 

conseguirem pegar esta visão de comunicação, vamos dizer assim, de experiência de consumidor colada com 

uma visão Ommichannel, impedem de implementar isso com mais precisão, com mais capacidade, porque 

você tem na hora executar uma cultura do passado, times e pessoas mono disciplinares, né? Uni disciplinares. 

João Oliver – Não que até as agências, a Thompson trabalhou isso um tempo quando o Esdras assumiu 

lá o VP de mídia ele verticalizou algumas coisas: times de TV, time de revista, time de jovem e on-line. 

Depois mudou times de jovens, times de jovens adulto, de mulher. Não funcionou. 

Entrevistado 10– Que é um movimento que a gente ‘tá tentando fazer aqui agora, né? Eu preciso ter gente 

que seja capaz de entender a estratégia de maneira horizontal, né? 

João Oliver – Ficar aberto para isso, a compreender que eu não domino, de repente, todos os pilares, 

mas estou aberto para. Porque você ensinar, de repente, é um momento de pegar na mão, na minha 

visão, e ensinar o que é o Ommichannel, o que é o canal, o que é caminho. 

Entrevistado 10– O que eu tomo, até como um resumo de parte da nossa conversa aqui. Sim, a comunicação 

precisa estar mais conectada com essas estratégias Ommichannel, que estão por aí, isso requer uma mudança 
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significativa do produto das agências de conteúdo e plano de mídia para presente experiência mesmo, de A 

a Z. Isso é uma mudança na cultura pelo lado do cliente também, porque hoje isso está mais na mão das áreas 

de customer service do que nas áreas de marketing, quando elas são separadas, e me parece que, sob o ponto 

de vista da agência de comunicação, o grande desafio também é cultural e diz respeito a como executar isso, 

como é que a agência redesenhar o seu modelo operacional, seu sistema operacional para ter profissionais 

que consigam agir de maneira mais horizontal de A a Z, porque para desenhar uma experiência do consumidor 

você precisa disso. 

João Oliver – Entendi, entendi. Entender um pouco mais do negócio do cliente. Entender um pouco 

mais não, entender. 

Entrevistado 10– É, essa parte não dá nem para colocar na sua tese, porque chega a ser quase vergonhosa, 

né? Pelo amor de Deus. 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 10– E vergonhosa--. Mas é um problema também. ‘Tô liberando o problema aqui, mas/ 

João Oliver – Sim, sim. Até porque eu apresentei isso e não reparei nisso. Quando eu comentava sobre 

hobby, hall, a importância do 1% do share, entender, puta, se eu perder 1% do share de linguiça o 

quanto o impacto em milhões de reais isso é no meu negócio e distribuição. Às vezes a sigla, a forma 

ficou, em alguns momentos, um pouco--, a pessoa ficou um pouco desconfortável no vácuo, entendeu? 

Entrevistado 10– É, eu ainda vou um pouco mais fundo nisso ou--. A fundo não é a palavra certo, eu vou 

um pouco mais na parte conceitual nessa história, né? Eu acho que o nosso mercado tem uma capacidade, 

tem uma dificuldade muito grande de entender como é que é que comunicação, que efeito que comunicação 

causa no negócio do cliente. 

João Oliver – Sim, concordo. Aí volta o teu pensamento ainda, ‘tô acostumado a ser o entregador da 

mensagem, que era a propaganda de Washington de Olivetto, Nizans, entregava pipoca com guaraná, 

não necessária--. Era uma puta ideia, mas não necessariamente está preocupado em quantas garrafas, 

quantos litros, o impacto que eu causei na indústria. 

Entrevistado 10– Porque a fórmula estava pré-definida, né? 

João Oliver – Sim. 

Entrevistado 10– ‘Cê sabia que já há muitos anos se eu conseguisse gerar uma lembrança e uma percepção 

positiva a partir dessa lembrança, isso gerava impacto no negócio. Por quê? Porque o que as pessoas faziam, 

elas chegavam em casa, assistiam o Jornal Nacional, assistiam à televisão, final de semana iam no 

supermercado comprar os seus produtos. Esse era o modelo, era um funil efetivamente linear, né? Isso não 

existe mais, acabou. Naquela época, por isso eu comecei nossa conversa dizendo que, naquela época, era 

fácil e hoje não é mais (risos). 

João Oliver – Eu concordo plenamente, eu concordo plenamente, concordo plenamente, 100%, 100%. 

Entrevistado 10– É isso. Que mais que a gente vai falar? 

João Oliver – A gente acabou. Até na conversa a gente acabou cobrindo praticamente todos os pontos, 

não precisou ficou parando. 

Entrevistado 10– Se tiver outra coisa a gente fala aí. 

João Oliver – Só posso agradecer, muito obrigado pelo seu tempo.  


