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Unidade entre comunicação offline e online induz a uma percepção positiva da marca.  
 
Para criar uma experiência com a marca precisamos motivar a utilização de todos os sentidos 
que impactariam esta percepção - o sentir, o emocionar, o pensar, o relacionar, o agir. 
Precisamos de uma unidade entre a comunicação offline e a online, que induza a uma 
percepção positiva. 
 
Ao introduzir novos hábitos, o mundo digital cria um modo de vida também completamente 
novo, não somente para seus modernos usuários, mas também para as agências e 
anunciantes.  
 
Mensagens instantâneas, blogs, comunidades virtuais, podcasts, videocasts, marketing viral, 
celular, câmeras digitais e outras ferramentas transformaram completamente o fluxo da 
informação, facilitando novas redes de relacionamentos e dificultando a absorção de novas 
mensagens, especialmente as entregues de forma passiva.  
 
Atualmente, duas fatias foram mais afetadas pelo avanço tecnológico, onde temos uma 
amostra de indivíduos digitalizados, que consomem de uma maneira completamente diferente 
em relação aos adultos com mais de 30 anos: os teenagers e os jovens adultos. 
 
Jovens consumidores 
 
A cada cinco norte-americanos com mais de 12 anos, um tem MP3 player e uma pessoa em 
cada 20 possui mais de um aparelho. Os adolescentes formam o grupo onde os players têm 
maior penetração (54% dos teenagers). 
 
Entre os jovens adultos, na faixa etária dos 20 aos 29 anos, percebemos maior penetração do 
fenômeno Podcast, causado pela grande e rápida penetração da tecnologia MP3 no mercado, 
que reduziu o consumo de banda digital e permitiu a miniaturização dos aparelhos. 
 
Existem, atualmente, 52 milhões de receivers portáteis nos Estados Unidos, sendo 39% jovens 
adultos, que possuem iPod e estão fazendo o download dos podcasts, o que significa que mais 
de 20 milhões de norte-americanos já aderiram à tecnologia.  
 
A audiência dos programas de Podcast ultrapassou a audiência dos Blogs, última febre, não 
somente lá como aqui no Brasil. 
 
Quanto ao perfil dos internautas brasileiros, a maioria ainda é masculina, sendo 55%, onde 
30% têm entre 25 e 34 anos, 96,4% possuem telefone celular e 56,2% têm aparelho de MP3 
Player. 
 
E quanto aos anunciantes?  
 
Novamente fazendo um comparativo com os números dos Estados Unidos, notamos que 40% 
dos anunciantes americanos planejam, a curto prazo, utilizar ações online envolvendo 
comunidades e ferramentas de relacionamento social - ações virais, downloads de MP3, blogs 
e publicidade em podcast. Infelizmente, no Brasil não temos um dado oficial ainda que nos 
demonstre a quantificação deste desejo. 
 
Cito como case de última geração o Mizuno Urban Runners, coleção que destaca kit com tênis, 
peças de vestuário e um MP3 player para tornar a prática esportiva mais prazerosa.  
Os itens da coleção são acompanhados por uma tag que explica aos consumidores o conceito 
geral da linha e um mini-CD com 20 músicas criadas especialmente para o projeto.  
 
O site da marca www.mizunobr.com.br ainda conta com um menu de músicas para serem 
personalizadas na medida certa para cada treino. 



  
Com esta diversidade de aplicações da marca nos meios, nós publicitários temos de descobrir 
uma nova maneira de analisar os resultados e as métricas para medir eficiência. 
 
Nesta “era da convergência digital” uma qualidade torna-se referência: a experiência da 
marca, ou “brand experience”. Ainda esperamos por uma ferramenta multidisciplinar para 
medi-la. 
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