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Neste artigo, Roberto Guarnieri argumenta que a mídia digital não é simplesmente mais uma 
mídia a ser compreendida pelas agências de propaganda, é necessário um esforço maior, a fim de 
se compreender a evolução da comunicação eletrônica para digital. 
 
Em recente palestra em Londres, Martin Sorrel, CEO do WPP, gigante mundial da propaganda, 
disse que grandes grupos de comunicação estão à beira do pânico por conta das enormes 
mudanças trazidas pela internet. 
 
Citou como exemplo as aquisições feitas pela News Corp –acredita que a holding de Rupert 
Murdoch está comprando empresas de internet de maneira quase desorganizada. Avaliou que as 
quedas na circulação, audiência e receita estão deixando as grandes empresas apavoradas. 
Lembrou que a maior parte dessas companhias é comandada por pessoas entre 50 e 60 anos, que 
têm dificuldade para entender as mudanças que vêm ocorrendo. 
 
Vale então uma analogia para entender tanta preocupação: o mercado publicitário era um estádio 
de futebol com milhares de consumidores assistindo a 22 jogadores correr atrás de uma bola. Um 
dia, alguém pegou a bola e disse que as regras haviam mudado, o formato da bola também e que 
o grande público não estaria mais presente nos estádios como antigamente. 
 
Imagine um jogador que se consagrou como profissional nessa arena e que vê seu mundo mudar, 
não pela chegada de um grande concorrente ou pela competição natural de qualquer mercado, 
mas principalmente pela mudança de comportamento da torcida. 
 
A mídia digital não é simplesmente mais uma mídia a ser compreendida pelas agências de 
propaganda, é necessário um esforço maior, a fim de se compreender a evolução da comunicação 
eletrônica para digital. A principal mudança não é o formato ou a tecnologia, mas a pulverização. 
 
Há no mundo a tendência de que o consumidor esteja integrado a grandes portais e ao mesmo 
tempo a portais verticais, blogs e outras formas de comunicação. O consumidor na internet é 
multicanal, está conectado a vários canais ao mesmo tempo e faz uma combinação do que lhe 
interessa. 
 
Uma agência deve ser capaz de planejar e criar ações pulverizadas. Noto, porém, que as agências 
de propaganda tradicionais não estão preparadas para atender a essa demanda. Ao longo dos 
anos, as agências digitais desenvolveram um DNA voltado para a pulverização. No caso de 
compra de mídia, uma agência on-line é capaz de gerar resultados muito mais efetivos do que 
uma agência tradicional, tanto no planejamento e compra de mídia quanto na criação e produção 
de peças. 
 
A propaganda digital é pulverizada. Dentro dos atributos mainstream da marca e sob um guarda-
chuva criativo, devemos planejar mídia para nichos, criar para nichos. Uma campanha de 
propaganda digital deve prever grandes portais, sólidos sites regionais combinados a search 
marketing e undercover marketing. 
 
A dificuldade das agências tradicionais não está na compreensão da tecnologia, mas na 
assimilação do pensamento pulverizado. O jogo mudou, mas estamos nos primeiros 10 minutos 
do primeiro tempo. Tem muito jogo ainda. 
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