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Digital. Esse é o nome do jogo na comunicação em geral e na publicidade em particular. E os 
meios digitais - com destaque para a internet e para o telefone celular - estão revolucionando 
não só a forma de relacionamento entre anunciantes e consumidores como inauguram uma 
nova fase no mercado de medição da eficiência e do alcance das mensagens das empresas 
para o público alvo.  
 
A opinião é de um dos maiores especialistas em publicidade dos Estados Unidos, Larry Dobrow, 
que durante décadas escreveu sobre o assunto e foi editor da "Advertising Week". Hoje, 
Dobrow é consultor e "olheiro" da agência de publicidade Africa. De seu escritório em Nova 
York, abastece a agência brasileira com informações sobre o que é tendência no mercado 
internacional de publicidade.  
 
Uma novidade que tem chamado a atenção de Dobrow é o novo instrumento que o instituto de 
pesquisa Nielsen está desenvolvendo para medir a eficiência da publicidade via internet e via 
telefone celular. O PPV, ou "per-person view" está em fase de teste há cerca de um ano nos 
mercados de Houston e Dallas. "Era o passo que faltava para consolidar de vez essas novas 
formas de mídia", diz Dobrow.  
 
"O mercado digital, que não existia há cinco, sete anos, já consome 25% das verbas de 
marketing dos grandes anunciantes". Isso quer dizer que a propaganda tradicional e os meios 
tradicionais vão desaparecer? Dobrow garante que não. "Apenas terão seu espaço reduzido. 
Há mercados nos quais a participação da publicidade tradicional baixou para 40% dos 
orçamentos de marketing. Há dez anos era 80%. E vai cair um pouco mais. Mas sobreviverão 
porque o marketing é multidisciplinar e precisa de todas as ferramentas para alcançar o 
consumidor. Além disso, as novas mídias são para anunciantes que têm marcas estabelecidas, 
fortes e consolidadas na cabeça do consumidor. E isso se faz com publicidade tradicional".  
 
Dobrow diz que os grandes grupos de mídia - como WPP e Omnicom - se equivocaram no 
passado recente ao abrirem agências para cuidar da comunicação das marcas na internet ou 
por celular separadas das agências de publicidade tradicional. Agora, diz ele, agências e 
anunciantes assimilaram que primeiro trabalha-se uma idéia para depois pensar por quais 
meios ela será difundida.  
 
Dobrow lembra que os grandes anunciantes americanos separam cada vez mais verba para 
investir em novas mídias, celulares em especial, e também cresce o número de agências de 
publicidade especialistas em criar campanhas para telefones celulares. "É um mercado muito 
novo que ainda busca sua forma ideal. Mas ele cresce assustadoramente. Até porque, hoje nos 
Estados Unidos há mais telefone celular do que aparelhos de televisão".  
 
Segundo o consultor, a receptividade do consumidor norte-americano a essa nova mídia é 
similar a dos consumidores brasileiros aos primeiros filmes publicitários na televisão. E não 
importa que o mercado brasileiro hoje seja dominado por celulares pré-pagos. "Estamos 
falando dos jovens de 18 a 34 anos, completamente à vontade com o mundo da tecnologia", 
diz ele.  
 
Aos que consideram propaganda via celular algo invasivo demais para os padrões brasileiro, 
Dobrow afirma: "Não há mistério no formato. Não estamos falando de filmes de trinta 
segundos para celular. O modelo, utilizado com sucesso nos Estados Unidos é o do patrocínio. 
Grandes anunciantes estão se associando com as operadoras de telefonia celular e estão 
patrocinando a prestação de serviços oferecidos por elas."  
 
Dobrow dá um exemplo: "Você quer saber a previsão do tempo no seu celular? O anunciante 
xis faz uma apresentação de cinco segundos e oferece a previsão do tempo para você. É disso 
que estamos falando. Não é publicidade pura. E o consumidor está muito receptivo porque 
quer acesso rápido à informação e não se importa de ver o que você tem a dizer. Desde que 
você preste algum tipo de serviço a ele".  



 
Ao contrário do que se pode imaginar, o mercado norte-americano não é o mais avançado no 
desenvolvimento de publicidade por telefone celular. "Diria que Alemanha e Inglaterra estão 
muito mais à frente que qualquer outro mercado". Por que? "A tecnologia disponível", diz o 
consultor. "Os europeus se movimentam mais que os americanos e com isso a indústria 
européia teve que se desenvolver mais rapidamente. Na Europa - Alemanha e Inglaterra, em 
especial - o trabalho agora é para aperfeiçoar a 'terceira tela'. A primeira foi a tela do cinema, 
a segunda, a tela da televisão, e agora estamos falando da terceira - a tela do telefone 
celular".  
 
Dobrow observa, porém, que esses "pequenos detalhes", como ele chama o desenvolvimento 
tecnológico, não é o que mais importa agora.  
 
"Importante é o impacto no público que se quer atingir e que pela primeira vez se tem formas 
de medir quantas pessoas sua mensagem está alcançando. É possível saber quantas vezes o 
usuário acessa a internet ou usa o celular. E isso é uma boa notícia para os anunciantes 
porque nunca houve meios realmente muito seguros para mediar a eficácia de uma 
publicidade tradicional".  
 
Mas Dobrow insisti: mercados extremamente competitivos como o brasileiro, o norte-
americano ou o europeu não podem prescindir da publicidade tradicional. "Ela serve para 
construir marcas e as novas mídias são para marcas fortes. Ou seja, antes de experimentar 
novos meios de comunicação esses anunciantes fizeram um bom trabalho com a propaganda 
tradicional."  
 
(A repórter viajou a convite da Fábrica Comunicação Dirigida) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 


