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O surgimento de meios de comunicação tão novos como os blogs e as mensagens transmitidas 
pelo celular aumentou a complexidade das tarefas dos publicitários. Mas apesar de ter um leque 
mais amplo de opções, a maioria das empresas ainda prefere usar meios tradicionais, como 
televisão e mídia impressa, para anunciar seus produtos. O desafio das agências de publicidade, 
portanto, não se resume a planejar uma campanha de olho na internet e no telefone, mas 
mostrar ao cliente o retorno que cada meio pode oferecer. Divulgação  
   
Dudgeon, da Universal McCann: "Desafio é mostrar o retorno que cada meio oferece"  
 
A opinião é de Murray Dudgeon, chefe de operações globais da Universal McCann, um dos maiores 
grupos de publicidade do mundo. Dudgeon, que esteve na semana passada em Buenos Aires para 
encontrar-se com executivos da filial local, disse que o maior cardápio de opções e sua 
complexidade têm feito com que sua agência modifique a maneira de elaborar estratégias 
publicitárias.  
 
Fazer uma campanha baseada só na televisão e anúncios impressos, por mais criativa que seja, 
pode não ser suficiente para conquistar o consumidor, e a missão dos profissionais desta área 
passa também por fazer um detalhado planejamento de mídia que leve em conta a veiculação no 
universo dos meios não-tradicionais.  
 
"Antigamente havia uma máxima, provavelmente verdadeira, que era a de que você nunca seria 
demitido por anunciar na televisão, porque é uma opção segura", disse Dudgeon. Ele alertou que 
com o aumento da importância das mídias não-tradicionais, "mais cedo ou mais tarde as pessoas 
vão acabar sendo demitidas por usarem exclusivamente a televisão".  
 
Ele explicou que em uma etapa anterior, ou pelo menos paralela à realização do trabalho de 
criação, a agência "propõe ao cliente olhar para todos os canais disponíveis em um sentido muito 
mais amplo, muito além da televisão". A idéia é avaliar que ferramenta publicitária é mais 
eficiente em cada situação, seja ela a realização de um evento, uso de blogs ou de meios digitais 
de difusão de texto e imagem, por exemplo. Também é preciso estar alerta para o surgimento de 
novos meios.  
 
"Nos ´velhos tempos´, podia-se elaborar um comercial de 30 segundos e um anúncio impresso e 
só perguntar quanto espaço se deveria comprar", explica Dudgeon. "Hoje a questão mudou 
radicalmente. Os problemas são onde estar, de que maneira estar, saber como meu consumidor 
está pensando e como eu posso me envolver com ele. Preciso entender isso para poder fazer o 
trabalho criativo."  
 
O executivo relatou que viu um estudo que mostrava que nos Estados Unidos se pode alcançar o 
mesmo número de consumidores usando uma combinação de meios alternativos - como 
mensagens de texto por celular e anúncios em ferramentas de busca na internet - que ao 
anunciar nas principais redes de TV em horário nobre. Esse poder de alcance ainda não se reflete 
na divisão da torta publicitária, com muitas empresas optando por concentrar mais de 90% de 
seus gastos em publicidade em mídias tradicionais.  
 
Um dos motivos que levariam alguns anunciantes a manter uma postura conservadora é a falta de 
informações sobre o retorno que pode ser obtido com publicidade não-tradicional. O executivo 
disse que um trabalho importante que a sua companhia está fazendo hoje é tentar entender a 
eficiência comparativa dos diversos meios, para poder traçar estratégias que tragam resultados 
efetivos com a utilização de novas mídias. "A chave para o trabalho das agências é saber como 
usar todas essas novas tecnologias e medir sua eficiência", afirmou .  
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