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Diante da avalanche de notícias sobre a crise econômica mundial que tenho lido nos jornais e 
revistas brasileiros, me deparei com uma observação que está me intrigando faz alguns dias: 
não há nenhuma previsão, seja pessimista ou de qualquer outra qualidade, sobre os 
prováveis impactos no mercado de comunicação digital nacional. 
 
Salvas as tímidas discussões em alguns blogs ou uma notinha aqui ou acolá, que vi na 
imprensa especializada, é intrigante constatar que não se tem falado muito no assunto. 
Tentando entender mais a fundo os motivos, comecei a prestar mais atenção no que meus 
colegas de outras agências têm a dizer. E todos dizem basicamente a mesma coisa: “Não dá 
para saber ainda, Adilson. Eu acho que até dezembro nada muda, mas no ano que vem o 
‘bicho vai pegar’”, afirmou um deles. Muita gente está apreensiva e a sensação que fica é que 
o mundo vai acabar em dezembro e que ninguém quer sequer pensar em 2009. “Devemos 
viver o agora”, disse outro colega. “Pra que sofrer antes do problema chegar”, completou. O 
medo da crise parece estar, mais uma vez, pairando sobre nossas cabeças. Seria esse o 
motivo pelo qual se fala pouco sobre o assunto? 
 
Justamente nós que trabalhamos com comunicação digital faz tantos anos, bravamente 
resistimos a tantas crises e matamos um leão por dia para fazer valer os investimentos dos 
nossos clientes e, ainda assim, estaríamos com medo? Nós passamos pela crise das bolsas 
asiáticas em 97, pela quebra da Nasdaq em 2000-2001, pelo atentado de 11 de setembro, 
pela retração generalizada da economia que sucedeu ao atentado e, depois de tudo isso, não 
deveríamos estar preparados o suficiente para enfrentar essa crise que está chegando e 
mostrar que enfim atingimos a maioridade e fazemos parte de um mercado sólido?  
 
Os fatos concretos mostram que fazemos parte de um mercado que sempre cresceu. A base 
de usuários da internet só aumentou, não houve um ano sequer em que ela deixou de 
evoluir; os investimentos em mídia digital cresceram ano após ano – mesmo durante as 
crises; nossos clientes estão mais maduros, aprenderam o valor que a internet tem para os 
negócios deles. E nós não parecemos mais um bando de lunáticos querendo vender algo 
intangível e provamos que a internet é sim um lugar muito especial para as marcas estarem 
de forma consistente e obter excelentes resultados. Temos, portanto, como ajudar muito os 
clientes em um ano onde só se vai falar em crise. 
 
Por mais estranho que possa parecer inicialmente, eu acredito que estamos diante da melhor 
oportunidade que já tivemos para mostrar a eficácia da comunicação digital. Os canais 
digitais são sem sombra de dúvidas mais acessíveis em termos de investimento e 
proporcionam, dependendo do target, uma cobertura igual ou superior à da TV. Para 
determinados públicos, esse alcance pode chegar a até 90%. Além disso, na internet há 
formatos fantásticos que são ideais para fazer branding, gerar awarness e concretizar 
vendas, mensurando resultados e possibilitando aos clientes racionalizar os investimentos e 
focar no que dá mais retorno. Nesse espaço, não há as limitações clássicas dos 30 segundos 
ou da página dupla e, portanto, podemos ser mais persuasivos. Há ferramentas poderosas 
como os links patrocinados que são ótimos para gerar vendas. Os formatos com vídeo, as 
redes sociais, o bom e velho e-mail marketing, os novíssimos widgets, o  mobile advertising e 
uma infinidade de oportunidades que nenhum outro canal de comunicação pode oferecer. 
 
Obviamente, não é racional minimizar os efeitos da maior crise econômica dos últimos cem 
anos, até porque os primeiros números de algumas indústrias anunciados recentemente 
demonstram que os efeitos já atingiram a economia real, mas por outro lado acredito que 
nesses momentos sempre muita gente sai perdendo e poucos ganhando – espero que dessa 
vez a comunicação digital esteja entre os que vão ganhar. Proporcionalmente, temos como 
crescer muito dentro das verbas dos clientes, mesmo que elas no total sejam menores do que 
em anos anteriores. No que fazemos há flexibilidade e dinamismo, com foco em falar 
diretamente com os consumidores – gerando interação e fidelização e todos esses atributos 
são muito importantes para empresas que precisam vender e reduzir impactos nos lucros.  
 



A internet é perfeita para estabelecer canais diretos de comunicação entre marcas e os 
públicos que realmente interessam a elas e, por essas características, deveria ser priorizada 
nos budgets de marketing mais magros que as empresas provavelmente terão no próximo 
ano. 
 
Para nós, que trabalhamos com comunicação digital, é a hora de mostrar que temos como 
fazer a diferença e para sintetizar o sentimento que precisamos ter em 2009 vou cometer o 
sacrilégio de juntar dois slogans de empresas concorrentes que eu gosto muito e que 
resumem muita coisa: “Impossible is nothing. Just do it”. 
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