
de atividade — por exemplo, 
eventos ou ações promocionais, 
que, além das campanhas de 
comunicação, exigem relacio-
namento com representantes de 
áreas como logística e aparato 
estatal, entre outras.

Nessa estrutura nota-se ainda 
maior relevância da comunicação 
institucional, que precisa criar 
atributos capazes de embasar 
todas as relações entre marcas e 
seus respectivos públicos — ali-
ás, uma quantidade crescente 
de públicos. E não há mais a 
rígida distinção entre emissor e 
receptores das mensagens, pois, 
no contexto da comunicação in-
terativa, quem antes apenas re-
cebia a informação pode também 
produzir e disseminar conteúdos 
relacionados a marcas. 

Os professores da ESPM pro-
curam mostrar de maneira con-
creta a existência dessa cadeia 
detalhando as ações vinculadas a 
alguns projetos denominados por 
eles de “arenas de comunicação”: 
o Oi Fashion Rio e o Red Bull Air 
Race — respectivamente, um 
evento do qual uma marca se 
apropriou e outro especificamente 
criado para a marca. Na continui-
dade do estudo, eles investigarão 
os valores alocados em cada um 
dos elos dessa nova estrutura.

Ciberespaço
Para a investigação dos mo-

delos de propaganda e marke-
ting inovadores no contexto das 
mídias interativas, os professo-
res Vinícius Pereira e Andrea 
Hecksher montaram um grupo 
composto por estudantes que 
vasculham a web coletando 
tanto as modalidades de publici-
dade já presentes nesse espaço 
quanto formas diferenciadas de 
produção de conteúdo e rela-
cionamento capazes de consoli-
dar-se como alternativas para a 
comunicação das marcas. 

O material recolhido nesse 
levantamento está disponível 
no blog www.panmedialabespm.
blogspot.com, no qual há inclusi-
ve alguns protótipos — criados 
pelos participantes do projeto 
— de utilização publicitária das 
modalidades de conteúdo que 
hoje se expandem na internet. 

Carlos Messeder, Laura Galucci, 
Gisele Jordão e Patrícia Reis. 
Ainda em estágio inicial, essa 
pesquisa revela uma cadeia não 
apenas composta hoje por mais 
interações (quando comparada 
à convencional), mas também 
mais integrada a outros ramos 

Altos Estudos de Propaganda e 
Marketing (CAEPM) da Escola 
Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM). 

O desenho atual da cadeia 
produtiva da comunicação vem 
sendo delineado em um estudo 
conduzido pelos professores 

Os novos paradigmas da 
propaganda e do marketing no 
ciberespaço e a atual configu-
ração da cadeia produtiva da 
comunicação mercadológica. 
Esses são os temas de algumas 
das pesquisas realizadas no de-
correr deste ano pelo Centro de 

Comunicação mais sofisticada
Estudo da ESPM procura mapear os novos 
caminhos das ações mercadológicas
Antônio Carlos Santomauro

Red Bull Air Race no Rio de Janeiro: exemplo de “arena de comunicação”
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Anúncio

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1288, 10 dez 2007. Negócios, p. 60.


