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As pequenas e médias agências de publicidade encontraram uma brecha para atender 
empresas de grande porte e ganhar mercado: ações para a telefonia móvel (mobile) e para as 
redes sociais. O movimento acontece na contramão da mídia tradicional, entre elas televisão e 
jornal, que segue em desaceleração.  
 
Grupos como W3haus, Rock, P&D e Brandtone apontam ainda que, em momento econômico 
de cautela dos empresários, a possibilidade de mensurar resultados publicitários, mais 
presente nas novas tecnologias, ganha valor.  
 
A projeção de crescimento para os gastos com publicidade tradicional no Brasil para este ano é 
de 5%, de acordo com dados do grupo de pesquisas de mercado ZenithOptimedia.  
 
A tendência, entretanto é de desaceleração. O crescimento deste ano ficará abaixo do 
registrado em 2010 (18,3%), 2011 (8,7%) e 2012 (6,3%). No relatório, o grupo ainda destaca 
que as propagandas televisivas dominam os gastos entre as mídias tradicionais no Brasil, com 
69,7% do total.  
 
As alternativas à publicidade tradicional no Brasil, por outro lado, têm ganhado cada vez mais 
espaço no mercado. O marketing promocional, por exemplo, que inclui desde ações simples 
como oferecer amostras grátis em supermercados até peças bem mais elaboradas, é um dos 
segmentos que tem avançado.  
 
Segundo Kito Mansano, presidente da agência Rock Comunicação e da Associação de 
Marketing Promocional (Ampro), as ações de publicidade feitas ao vivo movimentam cerca de 
R$ 40 bilhões no Brasil por ano - já os gastos com a mídia tradicional ficam em torno de R$ 30 
bilhões, segundo o ZenithOptimedia.  
 
Segundo Mansano, há um movimento para o marketing feito ao vivo porque os resultados são 
mensuráveis. "Sabe-se quantas pessoas foram abordadas e quem fez compras. Já a mídia 
tradicional é muito abrangente. Não tem como apurar os dados."  
 
Outro diferencial seria o relacionamento direto com o cliente. "Cria-se uma relação, uma 
empatia com a marca. E isso fica na memória", afirma.  
 
Para o presidente da Rock, este ano poderia ter sido melhor. "Falta coragem por parte dos 
empresários, ousadia", diz ele, mas há otimismo para 2014. No ano que vem, a Copa do 
Mundo deve movimentar o mercado publicitário, mesmo para marcas sem relação direta com a 
competição. Para as eleições, entretanto, Kito espera mais cautela dos empresários.  
 
A maior abrangência da internet na telefonia móvel e a crescente relevância das redes sociais 
também são fatores que abriram espaço para agências que oferecem serviços especializados.  
 
Tiago Ritter, executivo-chefe da W3haus, disse que a agência tem focado muito a promoção de 
engajamento com clientes por meio de redes sociais e plataformas móveis. Outra linha de 
atuação seria a criação de serviços úteis para o consumidor. "Logicamente precisa ter relação 
com a marca", afirmou. Para um cliente ligado a esportes, a agência fez um aplicativo que cria 
trilhas sonoras com a batida adequada para a atividade física praticada.  
 
Para Ritter, o mercado publicitário neste ano foi retraído: "Todas as marcaras sentiram a 
desaceleração brasileira." Mesmo num ano fraco, ele afirma que a agência, que já conta com 
200 funcionários, deve crescer de 40% a 50%. No ano passado, a W3haus cresceu 100%, 
afirma o executivo. O gerente de atendimento da P&D Comunicação também disse que 2013 
foi fraco, sem tantos lançamentos de produto ou linhas novas. "Também não acho que 2014 
vai ser um ano acelerado como 2012 ou 2011."  
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A agência irlandesa Brandtone é outra que ganhou espaço com novas tecnologias. O nicho da 
empresa é o marketing voltado para celulares com conexão à internet. O argentino Adrés 
Stella, gerente-geral da empresa no Brasil, conta que o segmento ainda deve crescer muito. 
"Cerca de 90% dos brasileiros têm celular, mas só 50% têm crédito." No final das contas, 
apenas 10% dos brasileiros têm acesso a aparelho com sistema e conexão adequados para 
participar das promoções.  
 
Segundo ele, três princípios são importantes para este tipo de publicidade: é preciso que as 
promoções não sejam restritivas em relação ao aparelho ou conexão; o cliente não deve pagar 
para participar; e deve ter benefício. "Caso contrário a interação não é relevante." Ele diz que 
o ano que vem "vai ser fantástico", porque com o mercado acelerado durante a Copa e o 
espaço limitado na mídia tradicional, a publicidade via celular deve ser impulsionada.  
 
Segundo o professor Domenico Massareto, da Miami Ad School/ESPM, parte do bom 
desempenho da publicidade dos meios digitais é proveniente da possibilidade de mensurar 
resultados. "Quando a empresa escolhe uma estratégia digital, ela tem uma meta de audiência 
a ser atingida e uma expectativa de impacto; não basta só ser criativo. Passa-se a medir a 
campanha por critérios objetivos e não só subjetivos, como a parte estética." E com mais 
nichos de mercado na publicidade, como o digital, agências de menor porte passaram a ter 
mais espaço para atender contas grandes. "As empresas fragmentaram mais as verbas entre 
as agências. Hoje temos mais empresas especializadas, com times menores."  
 
O sócio e diretor-geral da agência curitibana Modern, Rafael Oliveira, também sente que o 
mercado está muito focado nos resultados. Há sete anos no mercado, ele diz que houve uma 
evolução tecnológica e que a publicidade perdeu o "glamour". "Hoje a solução de comunicação 
envolve muita análise de dados e cruzamento de informações. É uma tendência proveniente do 
foco em resultados e performance."  
 
Rafael também diz sentir cautela por parte dos empresários. "Muito deve ser por causa do 
momento econômico do País. Estamos sem saber o que vai acontecer." Mesmo assim, ele diz 
que o resultado ficou 20% acima do esperado para 2013. "Mas para 2014 fico na dúvida, com 
a Copa do Mundo e as eleições." 
 

 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2013, Finanças & Mercados, p. B3. 
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