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Em recente palestra em Londres, Martin Sorrel, o principal executivo do WPP, gigante mundial da 
propaganda, disse que grandes grupos de comunicação estão à beira do pânico por conta das 
profundas e radicais mudanças trazidas pela afirmação da Internet como mídia central.  
 
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 dificuldades para entender as mudanças que vêm ocorrendo.  
 
Vale então uma analogia para compreender tanta preocupação: o mercado publicitário era um 
estádio de futebol com milhares de consumidores assistindo a 22 jogadores correr atrás de uma 
bola. Onze contra onze, dois tempos únicos de 45 minutos cada. 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 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. Qualquer time de várzea, ou mesmo 
o time da nossa rua, sabe a importância de sua torcida, não subestima o fato de jogar em casa. E 
de repente nossa torcida foi parar onde?  
 
A mídia digital não é simplesmente mais uma mídia a ser compreendida e sua tecnologia 
dominada pelas agências de propaganda, é necessário um esforço maior. É preciso um esforço a 
fim de se compreender uma evolução ainda mais acentuada: a mudança de filosofia da 
comunicação eletrônica para a filosofia da comunicação digital. E a principal mudança promovida 
por essa transição não é o formato ou a tecnologia, mas a descentralização, a pulverização da 
audiência e do conteúdo.  
 
Percebe-se a tendência de o consumidor, na Internet, estar integrado a grandes portais e 
simultaneamente 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. Ele combina e seleciona entre a multiplicidade de opções. Uma agência deve, 
portanto, ser capaz de planejar e criar ações pulverizadas, também multicanais.  
 
Noto, por um lado, que as agências de propaganda tradicionais não estão preparadas para 
atender essa demanda. E, por outro lado, que, ao longo dos anos, as agências de comunicação 
digital desenvolveram um DNA voltado para a pulverização.  
 
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 e 
mensuração de resultados.  
 
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. E, para cada canal diferente, encontrar um discurso 
pertinente e relevante.  
 
 
 
 



A dificuldade das agências tradicionais não está na compreensão da tecnologia, mas na 
assimilação desse pensamento pulverizado. Não temos mais um único público, com padrões de 
comportamento e de consumo mais ou menos homogêneo, mas uma audiência múltipla, 
caleidoscópica, encontrada agora aqui, depois ali e logo em seguida acolá. O nosso público, ele 
agora precisa ser procurado.  
 
A mídia digital libertou o público da frente da tevê e estabeleceu desafios inéditos de criatividade 
também para a escolha e compra de mídia. Por isso, grandes agências do país têm colocado 
profissionais de criação para buscar novas formas de encontrar o público certo, na busca de novos 
espaços. A mídia digital acabou com a ditadura dos grandes veículos.  
 
O jogo mudou, mas estamos ainda nos 10 minutos iniciais do primeiro tempo. Tem muito jogo 
ainda, dá tempo até de golear.  
 
Disponível em: <http://www.voxnews.com.br>. Acesso em 19 dez. 2005. 


