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O mundo mudou. As pessoas mudaram.
Ninguém mais engole propaganda goela abaixo

A internet está mudando o tamanho dos anuncian-
tes. Nunca na história da propaganda uma estra-
tégia de comunicação de massa conseguiu tama-
nho sucesso sem o uso da TV. Jamais se pensou
em fazer uma campanha sem anúncios em revista.

É, o mundo mudou. As pessoas mudaram. Ninguém
mais engole propaganda goela abaixo. Não adianta
mais fazer um filme fantástico. Não tem ninguém lá do
outro lado da tela, ou melhor, não tem mais aquela
família toda sentada por horas com a bunda no sofá.

Você nem precisa gastar milhares de reais em pesqui-
sa para descobrir isso. Pare de ler este texto agora!
Pergunte pra três pessoas à sua volta quanto tempo
elas ficam vendo TV por dia. Ou lendo jornal. Agora,
pergunte quantas horas elas acessam á internet em
um mesmo dia. Pronto, pode voltar à internet, opa, ao
texto.

Ok, você tem razão. A internet está na frente, mas o
que isso tem a ver com a minha estratégia de mar-
keting? Tudo. Tem a ver com os resultados que sua
campanha vai dar, com as vendas dos seus produtos,
com o relacionamento com os consumidores durante a
venda, depois da venda. Tem a ver com seus próximos
lançamentos. Tem a ver com a imagem que as pessoas
têm da sua marca. Tem a ver com confiança, carinho,
respeito e admiração que a sua empresa adquire ao
longo dos anos. Tem a ver com o seu emprego, com o

seu salário, com o seu crescimento na empresa.
A internet está dando uma aula de estratégia para
aquelas mídias consagradas que continuam apostando
num tiro de canhão pra acertar mosquitos. Ao invés de
pulverizar todos os pontos de contato desses mosqui-
tos na natureza.

Sim, a propaganda tradicional vai morrer. Vai morrer
para aquelas marcas que não têm poder de fogo para
falar com a massa. Que não têm verbas astronômicas
para fazer um filme fantástico, veicular em horário no-
bre durante muitos dias.

É agora que vem a grande mudança no mundo da pro-
paganda. Pequenos anunciantes estão virando anun-
ciantes médios. E estes estão virando grandes anun-
ciantes. As verbas que antes eram insuficientes para
fazer mídia estão encontrando um cenário completa-
mente diferente no mundo digital.

Agora, uma marca pode estar presente na vida das
pessoas quase que o dia inteiro e de uma maneira nem
.um pouco intrusiva. De um jeito que nunca nós pensarí-
amos que fosse: ele mesmo escolhendo o que quer ver,
na hora que bem entender e quantas vezes quiser.

Olhe pra sua verba com o ponto de vista digital. Você
vai perceber que ela pode ser bem maior do que você
imagina.
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