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O desafi o da comunicação contemporânea

O DESAFIO DA COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEA

EATTUDESTÁNA ED
E NCOMAPR NE RD O

I

Se hoje temos a interatividade máxima, 
um dia a transgressão foi migrar do rá-
dio para a TV, apostando que o primeiro 
tinha seus dias contados.
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Por exemplo, sabemos que mudou a 
dinâmica das famílias e de sua inter-
relação – seus membros podem estar 
em momentos diferentes em casa, 
podem estar em casa e jantarem 
separados, ou ainda jantarem na 
frente da TV dividindo a mesa 
de centro com copos e pratos de 
salada. Sabemos igualmente que o 
uso de mídias muda de acordo com 
as faixas etárias – jovens transitam 
simultaneamente pela TV, pelo com-
putador e pelo celular, o que nos faz 
questionar sobre a capacidade dos 
comerciais de chamarem e reterem 
sua atenção. A expectativa dos 
consumidores também tem novos 
contornos – o mesmo indivíduo 
que admite odiar um e-mail mar-
keting adora receber um viral pelo celular, sem saber que a diferença 

entre ambos está na abordagem e 
na identifi cação explícita ou não de 
quem encaminhou a mensagem.

E por falar no consumidor, cabe res-
saltar que ele também vive dilemas 
peculiares ao momento atual. São 
questões que não se restringem a 
faixas etárias ou sociais específi cas: 
como a conquista de sonhos e de 
espaço, reconhe cimento, destaque 
numa multidão cada vez maior. A 
própria busca de identidade nos traz 
o fenômeno da tribalização, não mais 
circunscrito aos muros da comuni-
cação, mas já estudado internacional-
mente por cientistas sociais, como a 
argentina Beatriz Sarlo. Seu impacto 
no mercado pode ser verifi cado através 
do crescente mercado de tuning, da 
categoria de carros urban adventure 
focada em quarentões seden tários, 
do uso de Viagra por potentes jovens 
de vinte e poucos anos e de revis-
tas como Caras – que espelham a 
diferen ciação do outro.  

Jovens transitam simul-
taneamente pela TV, 
pelo computador e pelo 
celular, o que nos faz 
questionar sobre a ca-
pacidade dos comerciais 
chamarem e reterem sua 
atenção. 

F

O cenário está claro, é novo e inquie-
tante, mas nem melhor, nem pior 
do que antes. Novos desafi os que 
parecem sofisticados em relação 
a outros tempos, os quais também 
tiveram sua dose de ineditismo 
e de mudanças. Se hoje temos a 
interati vidade máxima, um dia a 
transgressão foi migrar do rádio 
para a TV, apostando que o primeiro 
tinha seus dias contados. Nada dife-
rente do que vislumbramos agora 
na comunicação que, cercada de 
questões pontuais e agilizada pela 
velocidade da informação, vê-se 
estressada por profetas que clamam 
por respostas urgentes que poderiam 
salvar a categoria de um irremediá-
vel cataclismo.

Marcas em excesso, dificuldade 
na diferenciação da comunicação 
de produtos de uma mesma cate-
goria, fartura de instrumentos de 
comunicação, consumidores cada 
vez mais críticos e tribalizados, so-
mados a uma pitada de modismos 
periódicos, pincelam um retrato dos 
desafi os que vivenciamos no nosso 
ofício. Desafi os novos com um quê 
de atitude antiga. Foco, conceito e 

sinergia não são fórmulas 
recém-desenvolvidas.

Vamos aos fa-
tos: falar de 
integração 
de  f e r ra -
mentas  e 
de meios 

de comuni cação 
não é um tema recém-nascido. Há, 
realmente, um semnúmero de al-
ternativas à nossa disposição. E há, 
também, um novo hábito de con-
sumo dessas fontes de informação. 
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 Do ponto de vista estratégico, exige 
o trabalho conjunto de mass media 
– onde o discurso é focado em as-
pectos comuns aos diversos perfi s de 
público-alvo – e de instrumentos de 
pessoalização do mesmo discurso 
– aplicados a perfi s tribais distintos 
que compõem o alvo de uma 
determinada marca. 
  

F

O chocolate Nestlé a 
disputar espaço nos 
cinemas frente à 
tradicional pipoca. 

Diante deste cenário, há de se anali-
sar a penetração e a efi cácia dos 
instrumentos de comunicação. O 
pensamento estratégico não pode 

mais partir do pressuposto básico da 
integração de impactos através de 
um meio principal. Isso valia quan-
do tínhamos certeza de que as pes-
soas se valiam dos mesmos meios 
de massa para lazer e informação, 
o que levava o mercado anunciante 
a concentrar seus investimentos. 
Atualmente, os indicadores publici-
tários comprovam que as verbas 
estão cada vez mais fragmentadas, 
numa busca por modos mais amplos 
de sensibilizar o consumidor em 
momentos diferentes e sob formas 
diferenciadas. 

Entretanto, se a comunicação inte-
grada é realidade concreta, muitas 
campanhas ainda são pensadas 
como antigamente, conforme pon-
tuou Luca Lindner, CEO da McCann 
Erickson, no jornal Propaganda e 
Marketing, em 2005: 

“PRIMEIRO SE CRIA A 
CAMPANHA PUBLICITÁRIA 
E DEPOIS SE FAZEM AS 
ADAPTAÇÕES PARA WEB-
SITES, MARKETING DI-
RETO E PROMOÇÕES. ISSO 
NÃO É INTEGRAÇÃO; É 
ADAPTAÇÃO. ESSE É UM 
COMPORTAMENTO ARRO-
GANTE DA PUBLICIDADE.”  

Observem que talvez fosse sensato 
mudar a ótica de integração para 
complementaridade, onde não há 
uma ação mais importante, mas o 
conjunto de toda a comunicação 
estratégica, trabalhando em prol do 
mesmo objetivo. 

Assim sendo, se antes o desafi o era 
fazer com que diferentes ferramen-
tas de comunicação transmitissem a 
mesma mensagem ao consumidor, 

Instrumentos de pessoalização do mesmo discurso, 
aplicados a perfi s tribais distintos que compõem 
o alvo de uma determinada marca. 
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hoje, além disso, é fundamental 
identifi car o tipo de relação que 
este consumidor deseja ter com sua 
marca através delas. A mensagem 
pode e deve ser a mesma, mas a 
forma será adequada às caracterís-
ticas e limitações de cada meio. 
Meios que passam da instância de 
canais para se tornarem pontos de 
contato da marca, num cenário 
onde a distância é cada vez maior, 
agravado pela agressiva e numerosa 
concorrência que interfere dire-
tamente no processo de seleção e 
decisão de compra.

Reaprender com a complemen-
taridade da comunicação requer 
atualização de crenças e práticas. 
A percepção passa por ampliar os 
domínios da concorrência para 
uma de caráter circunstancial – por 
exemplo, a mesma que faz a recarga 
de celulares interferir na compra 
de Omo por classes populares e o 
choco late Nestlé a disputar espaço 
nos cinemas frente à tradicional 
pipoca. Ou compreender que even-
tuais semelhanças nas abordagens 
criativas de marcas oriundas de cate-
gorias diferentes podem igualmente 
saturar ou banalizar o conceito. 

 

Por exemplo, neste mo-
mento, Visa, Unimed e 
Citibank adotam o mesmo 
foco comportamental, ao 
associar seus serviços a 
facilidades que permitem 
ao consumidor viver 
melhor, respectivamente, 
“Porque a vida é agora”, 
“O melhor plano de 
saúde é viver” e “Que sua 
próxima promoção seja o 
melhor pai do mundo”.
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A prática multidisciplinar nos auxi li-
a rá na compreensão da capacidade 
estratégica de cada ferramenta de 
comunicação, e a inferir suas in-
ter-relações – isso, sim, um olhar 
contemporâneo. A exemplo de 
composições como merchandising 
e marketing de sensações, web e 
fi delização, promoção e plataforma 
de ativação, interatividade e ex-
periência, mídia de massa e venda 
direta.  O tempo urge, pois o novo 
envelhece rápido, transforma-se. 

Pepsi Twist exibiu seus ícones, 
os limões gozadores, em atitudes 
ousadas, agressivas e improváveis 
para mídia regular, como parte da 
estratégia da marca para sensibilizar 

jovens igualmente ousados. No case 
Amyr Klynk, que no ano passado 
espalhou álbuns de fotos em restau-
rantes sofisticados para divulgar o 
lançamento de seu novo programa, 
nenhum recurso digital foi utilizado. 
E o recente case que reuniu nos EUA 
a Procter & Gamble ao livro Cathy’s 
Book – cuja temática pode sugerir um 
blog teen. 

Enfi m, é clara a expansão da comu-
nicação integrada como pilar do 
conceito de branding. E é certa a 
responsabilidade de costurar estrate-
gicamente os impactos necessários e 
possíveis destas linguagens díspares, 
mas que devem, necessariamente, 
traduzir o mesmo conceito de uma 
marca. Como muitas marcas geram 
variados impactos de comunicação, 
ajudar o consumidor em seu processo 
de escolha é essencial, através de men-
sagens objetivas e propondo uma re-
lação clara em seus pontos de contato 
com a marca. E alinhar os impactos 
facilita a identifi cação com a marca. 
Este alinhamento é responsabilidade 
do posicionamento, um sobrevivente 
de modismos modernos. Através dele 

Pegue-se o próprio 
marketing viral, fruto 
da maturidade da 
web e símbolo da 
contemporaneidade 
da comunicação, que 
vive abordagens di-
ferentes on e offl ine.  
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é que estudamos os atributos real-
mente mobilizadores do ponto de vista 
de nossos consumidores. É o desafi o 
de buscar na essência, no básico e no 
óbvio a diferenciação e o conceito 
estratégico de nossa marca, que deve 
espelhar a relação que nosso consumi-
dor-alvo quer estabelecer com ela. Ou 

                               INÍCIO 70’S                                       FINAL 90’0

4 Estilos de veículos             654                                                              1.212
4 Cereais matinais               160                                                                 340
4 Modelos de PCs                    0                                                                 400
4 Título de softwares                0                                                          250.000
4 Marcas de refrigerantes        20                                                                87
4 Marcas de água mineral      16                                                                   50
4 Filmes lançados                267                                                                 458
4 Tipos de leite                        4                                                                   19
4 Dentifrícios Colgate              2                                                                   17 
4 Revistas                            339                                                                 790
4 Livros publicados         40.530                                                            77.446
4 Analgésicos                         17                                                                141
4 Tamanhos de TVs                  5                                                                   15 
4 Tipos de lentes de contato     1                                                                   36

Evolução do número de marcas nos EUA – Do livro Diferenciar ou morrer, Jack Trut, editora Futura.

ainda de como esse consumidor quer 
ser visto a partir de suas escolhas por 
seus pares e por suas tribos. Neste 
processo, a identifi cação dos atribu-
tos é extremamente importante por 
traduzir e colocar lado a lado tanto 
a visão funcional da empresa, como 
a percepção emocional e projetiva 
de seus decisores e usuários. Com 
isso, pode-se dar mais consistência à 
sedução deste consumidor e pode-se 
vender melhor em tempos de concor-
rência selvagem.

Diante deste cenário, cabe uma 
refl exão fi nal ao gestor de processos 
de comunicação: o fundamental se 
mantém na atitude de ser humilde 
para perceber que quanto mais se 
sabe, menos sabemos. Não se trata 
do desafi o de novos meios e ferra-
mentas de comunicação, posto que 
nossa atividade sempre foi desafi ada 
pela inovação e sempre aprendemos 
a trazer esse novo como aliado de 
nossas conquistas. Muito menos de 
entender que o novo é algo necessari-
amente inu sitado, posto que a melhor 
estratégia nem sempre serve para 
romper, mas, eventualmente, para 
ligar ou religar. O desafi o aqui, que 
nos permite manter a capacidade de 
perceber, de diagnosticar e de formular 
soluções, está na mais tenra e com-
plexa origem: a nossa matéria-prima 
é gente e gente muda, evolui, troca 
de opinião o tempo todo. Com toda a 
difi culdade e toda a relevância. Com 
claros sinais que estão por aí, a todo 
o tempo, esfi nge e enigma. 
Como um eterno jogo 
de xadrez, que, feli-
zardos, podemos 
jogar. Cautelosa-
mente. Desafia-
doramente. Deli-
ciosamente.

Recente case reuniu 
nos EUA a Procter & 
Gamble ao livro Cathy’s 
Book – cuja temática pode 
sugerir um blog teen. 
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