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Um negócio que está ficando muito complicado é o da propaganda. Em função da globalização da 
mídia, e da convergência da mídia com a tecnologia, identificamos um profundo movimento, que é 
o crescimento das novas e complexas disciplinas do marketing, podendo comprometer os alicerces 
das agências de propaganda. Este fenômeno começou a ser estruturado na década de 90 no 
mercado americano, e agora já se reflete no Brasil.  
 
Para se ter uma idéia, o crescimento de diversas disciplinas do marketing, fez com que se 
reacomodasse a importância de cada atividade. Se no passado a propaganda chamava, de forma 
arrogante, as outras áreas de "below the line", agora é ela que se situa como tal.  
 
Hoje no Brasil a propaganda tradicional representa apenas 47% dos investimentos da verba de 
comunicação do anunciante, ficando 16% para promoção, 8% para eventos, 7% para 
Merchandising, 6% para Marketing Direto, 3% para internet, etc. O crescimento destas atividades 
era absolutamente previsível. Nos Estados Unidos, as previsões são de que nos próximos anos, a 
propaganda tradicional represente apenas 30% dos investimentos em comunicação. 
 
O McDonald?s americano já anunciou: vamos investir menos em TV e queremos idéias que 
consigam colocar a companhia em contato com os consumidores individualmente no momento 
certo e em ambientes em que esses consumidores estejam mais receptivos para as mensagens 
que a empresa quer passar. Não é sem querer, que a rede de fast food está investindo pesado em 
games, como uma das novas ações de comunicação. O jogo SIM CITY, por exemplo, está repleto 
de lojas, painéis, etc. com a marca do anunciante.  
 
Há anos os videogames já roubam consumidores que, em vez de jogar, poderiam assistir à TV ou 
ler uma revista. Agora eles começaram a atrair a atenção de algumas empresas com grandes 
contas de propaganda, parte de um assalto mais amplo por parte de novos meios para atrair 
setores tradicionais. 
 
A Levi Strauss & Co. e a Procter & Gamble Co. estão entre as empresas que pagaram para 
aparecer no jogo Nascar 2005: Chase for the Cup, que gerou mais de 1 milhão de dólares em 
faturamento publicitário para sua criadora, a Electronic Arts Inc.  
 
Quando um jogador se dá bem, ele ganha o direito de dirigir um carro com um brasão com o 
logotipo do jeans Levis Signature e competir numa pista com a marca da Levis. A equipe que 
troca os pneus nos boxes é composta de personagens animados de modo a se parecerem com um 
personagem das propagandas americanas da Procter & Gamble. 
 
Os consumidores jovens não acreditam mais nos comerciais de TV e acham que as salas de chat 
têm mais credibilidade. Foi o que disse ao Media Guardian Roisin Donnelly, a diretora de 
marketing da Procter & Gamble, um dos maiores anunciantes do mundo.  
 
Citando pesquisa, avalia que surgiu uma separação entre pais - que ainda vêem a TV como 
principal meio - e os filhos com menos de 25. A companhia considera a TV importante em sua 
comunicação, mas aumenta seu interesse pelas revistas, rádio, internet e o 'boca a boca'. Há 
quatro anos, quando lançou o papel higiênico Charmin, a P&G distribuiu amostras para 
formadores de opinião e o que chama de 'chat leaders' - gente comum que tem poder de 
influenciar seu grupo social ou os colegas de trabalho.  
 
Com o título: The lost boys, a Revista Wired de agosto do ano passado, trouxe uma grande 
matéria demonstrando como as redes de TV aberta perdem prestígio com a mudança de hábito de 
mídia das pessoas - notadamente os jovens, para onde migra a verba de comunicação dos 
maiores anunciantes.  



 
Na realidade, além do acréscimo das atividades, por parte da população, a tecnologia vai se 
incorporando ao dia-a-dia, viabilizando novas oportunidades de negócios e esta tendência não é 
mais regional, mas sim globalizada. 
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