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Roberto Justus explica o papel da rede na publicidade  
 
Centenas de milhares de portais, sites, páginas pessoais, blogs, milhões de e-mails e algumas 
dezenas de mecanismos de busca na internet ampliaram o espaço de comunicação entre as 
pessoas de forma drástica. Antes, além de levarem mais tempo para ser enviadas e recebidas, as 
mensagens circulavam por um número menor e mais controlado de canais.  
- Nos tempos em que havia apenas jornal, revista, rádio e televisão, a administração de 
mensagens relativas às marcas era de competência e controle exclusivos dos publicitários - 
observa o publicitário Roberto Justus, CEO do Grupo Newcomm, do qual fazem parte as agências 
Y&R, Dez Brasil, Wunderman, Ação e Maestro.  
 
Entretanto, a rápida evolução tecnológica atinge a publicidade em mais de um sentido. Talvez o 
mais sensível deles, segundo Justus, é que passou a ser papel da publicidade anunciar as 
novidades de forma didática, contar o preço e ainda reforçar a marca, dentro dos limites dos 
formatos tradicionais que são as páginas de jornais e revistas e os 30 segundos dos comerciais de 
TV e Rádio.  
 
- Se o público não entende o que é a novidade, seu desempenho em vendas fica prejudicado. E o 
problema de fazer as coisas de forma inteligível é da agência - aponta Justus.  
 
As agências e as empresas, segundo o empresário, têm de se preocupar em explicar os novos 
serviços com precisão, para não frustrar os consumidores.  
 
Para Justus, outro aspecto da tecnologia a ser observado são as mensagens espontâneas em 
canais alternativos.  
 
- Graças à liberdade de expressão da internet, os consumidores têm feito verdadeiros movimentos 
a favor e também contra certos produtos.  
 
Um exemplo interessante citado por Justos envolve o iPod, da Apple, protagonizado pelos Neistat. 
Decepcionados com a duração de 18 meses da bateria do aparelho, eles fizeram um intervenção 
nos cartazes do produto ressaltando o que consideravam um defeito. As intervenções foram 
filmadas e veiculadas na internet. A empresa teve de rever a questão das baterias. Assim, ele 
recomenda aos clientes atenção à rede para identificar as reações dos consumidores em relação a 
seus produtos.  
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