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o que ele precisa considerar é
que fragmentação é a palavra de
ordem para esse profissional.
Mais. Nem mesmo os maiore
anunciantes têm verba para
falar com todos os públicos, e
precisam fazer a marca da
companhia se encontrar com os
usuários de tudo isso e criar um
vínculo com eles. Se a mídia é
interativa, a publicidade
também terá de ser.

A convergência não só das
estratégias, mas das ferramentas
e meios disponíveis é
inexorável. As companhias
precisam estabelecer uma
mensagem única, mas adaptada
a cada canal de comunicação.
"Não temos como fugir, é um
fenômeno natural", ressalta a
vice-presidente de mídia da
Publicis Brasil, Maria Lúcia Cucci.

Existe, entretanto, um
momento de maturação das
linguagens. Uma mídia, quando

Maria Lúcia Cucci
convergência

das estratégias
e ferramentas

é inexorável

surge, não tem linguagem
própria, cola-se na mídia
anterior. Até ganhar corpo e
desenvolver sua linguagem
exclusiva, a nova mídia ainda
é precária e as empresas não
conseguem explorar todo o
seu potencial. "O problema é a
característica do meio, muito
distribuído entre diversos
modelos de negócios", afirma
a diretora-executiva da
Interactive Advertising Bureau
Brasil, Karina Santos.

Reviravolta da
comunicação

As mudanças políticas,
econômicas e sociais que se
aceleraram muito nos últimos
30 anos - como por exemplo a
queda do muro de Berlim, o
desmoronamento dos Estados
totalitários, o movimento
"Diretas Já" no Brasil e o fim
da União Soviética - fizeram
com que as economias de
mercado crescessem em
demasia. De carona com a
tecnologia da informação, veio a
democratização da produção.
Países considerados emergentes,
com mão-de-obra excessiva e
barata baixaram os custos de

Karina Santos dificuldade
é a característica do
meio, atualmente
distribuído entre diversos
modelos de negócios

fabricação. Dessa forma, tudo
pode ser (e é) fácil e
rapidamente copiado. Nesse
ambiente, o tempo de
maturação e vantagem
competitiva baseados em
características meramente
funcionais e técnicas foram
reduzidos a dias. Os benefícios
passaram a ser intangíveis em
boa parte dos casos. O que faz a
diferença hoje, portanto, é a
forma como se comunica um
produto ou serviço. A marca
virou resultado da comunicação.
Basta ver o iPod. Reprodutores
do formato MP3 existem aos
montes, mas nenhum com a
força, expressão e necessidade
gerada pelo modelo de negócios
diferenciado da Apple. As pessoas
não querem um reprodutor de
MP3, querem um iPod.

Planejar mídia sempre foi
uma atividade cercada de
técnica e sensibilidade,
suportada por um vasto arsenal
de pesquisas de audiência.
Ultimamente, porém, o ofício
se tornou mais complexo. As
alternativas se multiplicaram
diante das possibilidades
oferecidas pelos novos meios de
comunicação e pela conseqüente
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Ricardo Fort grupo global
para discutir quais decisões
devem ser tomadas

fragmentação dos hábitos de
consumo - especialmente para
públicos mais conectados com
as novas tecnologias.

Esse trabalho hoje não pode
se limitar mais a programar de
forma eficiente e criativa as
campanhas. A maneira de expor
uma marca e a própria
companhia na mídia pode e deve
legitimar seu posicionamento de
comunicação. "Não se trata
somente de utilizar critérios
técnicos de seleção de meios e
veículos, mas principalmente de
buscar a inserção da marca em
ambientes que tenham valores
similares aos dela e que
trafeguem na mesma atmosfera
da sua comunicação", avalia
Paulo Camossa, diretor-geral de

mídia da AlmapBBDO. Quanto
mais inserida estiver a marca
nesse ambiente - e aí é possível
considerar uma série de alternativas
anteriormente pensadas por
outras áreas ou atividades
contemporâneas, como eventos,
produção de conteúdos, brand
entertainment etc. — maior a
possibilidade de que ela seja
legitimamente percebida como
freqüentadora desse universo e
tenha, como conseqüência, seus
valores ressaltados e legitimados.
Quantificar e criar métricas para
todos os pontos de contato com
o consumidor, entretanto, é
extremamente difícil e qualquer
profissional que atua na área
sabe disso. Mas a pressão por
retorno sobre investimento em

marketing cresceu. As regalias
e desperdícios de verbas
publicitárias dos anunciantes
chegaram ao fim e não são mais
admitidas. "Queremos saber se
cada centavo teve o retorno e
atingiu o público da maneira
que tínhamos preconizado. O
que fica rnais difícil é televisão e
outras mídias tradicionais. 'Na
web e nas mídias digitais, de
maneira geral, é possível saber
em que banner o consumidor
clicou, de que forma, quanto
tempo ficou, se interagiu ou
não, ou seja, conseguimos
rastrear os passos do cliente e
seus hábitos", conta Antônio
Baltar, gerente de marketing da
Ford, uma das maiores
anunciantes do Brasil.
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Visão 360°
Na outra ponta, os veículos

também sofrem. Poucos
entenderam e conseguiram
estruturar modelos que seguem
essa lógica de multimeios. O
grande retrato é a própria Rede
Globo, considerada monopolista
e conservadora, mas responsável
pelo maior grupo de comunicação
do País. Durante muito tempo
pensou em um portal que
seguisse os moldes de Uol, Terra,
iG, com conteúdo diversificado.
O sucesso não veio e o grupo
chegou a cogitar a venda do
portal. Com uma completa
reformulação, levou ao mercado o
G l, que inclui as revistas da
Editora Globo, vídeos da
emissora de TV, transmissão da
rádio CBN, entre diversos
outros recursos. A partir daí,
conseguiu usar o site como uma
extensão da sua programação
concentrando o conteúdo
existente on-line, coroando e
levando as marcas para o meio
web. Talvez até pelo fato de
saberem que, apesar de ser o
veículo com a maior penetração
no Brasil, a televisão esteja

essa visão", informa o diretor
de marketing da Globo.com,
Frederico Monteiro.

E pelo visto eles conseguiram.
As primeiras experiências do
gênero apareceram com o
reality show "Big Brother
Brasil". Onde quer que o
programa esteja presente, os
patrocinadores são carregados
juntos com uma adaptação da
linguagem, não importando o
meio. Em seguida vieram as
produções do "Mais Você",
"Globo Esporte", entre
diversos outros que já utilizam
esses conceitos como base.
"Estamos mais interessados em
uma campanha de anunciantes
que enxergam a TV e internet
caminhando juntas, unindo
as duas mídias, do que no
anunciante que vai comprar
dois banners, não vai fazer
TV e vai embora logo",
revela o diretor.

A Claro é outro caso
interessante. Além de grande
anunciante, está prestes a se
tornar mídia. Afinal, em um
País no qual cem milhões de
pessoas possuem celular

A comunicacação não pode
mais limitar-se a programação

de campanhas eficientes

passando por mudanças
radicais. "Da mesma forma que
a marca, conteúdo e presença
se dão em multiplataforma.
Tentamos passar aos
anunciantes e patrocinadores

funcionando, esse canal não pode
ser desprezado. E é exatamente
nesse bolo que a companhia se
encontra. "O aparelho celular de
fato está virando uma
ferramenta de marketing, mas

Paulo Camossa é preciso
inserir a marca em
ambientes que tenham
valores similares aos dela

precisa ser bem utilizado e
relevante para o cliente, caso
contrário tiro a personalização da
ferramenta e o sossego do
usuário, que é o que a gente
menos quer", avalia Cristina
Duelos, diretora de comunicação
e marketing da companhia.

A empresa já avalia novos
conteúdos em parceria com
marcas que tenham a ver com
a Claro para ofertar aos
clientes além de já utilizar seus
próprios serviços para destinar
mensagens aos usuários.
"Nossa intenção não é mudar
o foco e ganhar dinheiro com
publicidade. Nosso negócio
é telefonia, mas qualquer
receita adicional ajuda",
completa a executiva.



Frederico Monteiro
assim como a marca,
conteúdo e presença
devem ser multimídia

A Copa do Mundo realizada
na Alemanha no ano passado
foi um grande campo de
experiências para diversas
companhias, em especial para a
Coca-Cola, patrocinadora do
mundial. Não bastassem os
anúncios em televisão e sites,
soh o mote "Todos falamos
futebol", a gigante de bebidas
reuniu um grupo de estudantes
de jornalismo de diversos
países para que produzissem
conteúdo voltado a esse
tema em formato de blog.

No portal da empresa
havia ainda cards (as
tradicionais figurinhas) que
podiam ser trocados, on-line,
por pessoas do mundo todo.
"Aparentemente as ações

estavam desintegradas, mas a
mensagem em todos os meios
era a mesma", relembra
Ricardo Fort, diretor de
marketing da Coca-Cola.
Mas todas essas iniciativas não
foram desenvolvidas somente
para essa ocasião. Desde o
começo do ano passado, a
Coca-Cola mantém um grupo
internacional que gerencia a
comunicação e presta serviços
para todas as marcas. Em
conjunto, a cada nova proposta,
temas, canais, opções, recursos
são discutidos de forma
consistente e sob a ótica da
estratégia. "Falamos muito mais
o que a marca quer comunicar
e recebemos de volta as idéias
de como podemos proceder.
Esse formato tem dado
resultados muito melhores
do que no passado, quando
tentávamos analisar as
campanhas por veículo", conta
o executivo. A nova campanha
"Viva o lado Coca-Cola da
vida" também explora bem
esses fatores de integração. Fort
confirma ainda o aumento da
participação e investimento da

Segundo o coordenador do
curso de pós-graduação em
comunicação da Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM) Ivan Pinto, esse deve
ser o caminho. "O dilema do
mercado hoje é como integrar
as comunicações para que a
marca diga sempre a mesma
coisa para o freguês,
independentemente do canal.
O importante é que a essência
da mensagem seja a mesma
sempre", diz. Com uma
penetração de 76% na web e
cerca de 25 milhões de usuários
no Brasil, o MSN sabe lidar
bem com estratégias
diferenciadas que vão desde
concurso de vídeos feito pelo
celular, promovido pela
Gradiente dentro do sistema
de mensagens instantâneas,
como movimentar eventos
grandiosos durante o ano
inteiro como acontece com a
Skol. E o modelo desenvolvido
aposta na interatividade e na
utilização das marcas como
referência dos próprios
usuários. "Com emoticons,
winks, entre diversos outros

Empresas como Globo, Claro e
Coca-Cola apostam em mídias alternativas

sem abrir mão da massividade

empresa em mídia não
convencional de forma ainda
direcionada a situações que
necessitem mais dessas
iniciativas. "Sem abrir mão da
massividade", reforça.

recursos, as marcas aparecem
naturalmente nas conversas.
O usuário convida outro
para tomar uma Coca-Cola
e a garrafinha aparece
na tela", diz.
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Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 6, n. 72, p. 26-31, fev. 2007.




