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Convergência de mídias é aposta das empresas para interagir de forma mais eficaz com os 
consumidores. 
 
Um comercial de televisão que desperta a atenção para o site da empresa; páginas da internet 
que exibem curtas que serão lançados em DVD; ações que reúnem reality shows, campanha 
de televisão e internet. A possibilidade de uma mesma campanha, empresa e até mesmo 
produto utilizar, ao mesmo tempo, diferentes tipos de mídia é conceituada como cross media e 
tem sido a opção de marcas como CCAA, Superbonder e Pizza Hut para interagir com seus 
consumidores. Os especialistas afirmam que este cruzamento e convergência entre mídias é 
muito interessante, mas demanda atenção redobrada para atingir o objetivo.  
 
O curso de idiomas CCAA procurou a Agência 3 para desenvolver uma campanha que se 
prolongasse além dos anúncios veiculados na televisão. A estratégia foi criar um fictício 
instituto de pesquisa liderado pelo personagem professor Montgomery, que tem como objetivo 
de vida desvendar o mistério do conhecimento dos alunos do curso CCAA. Ao final de cada 
filme feito para a televisão, o consumidor era convidado a visitar o site do instituto de pesquisa 
de mentira.  
 
"A combinação das peças da televisão e do site foi a forma encontrada para criar e apresentar 
o personagem do professor Montgomery, convocando o consumidor a ajudar na criação da a 
campanha. A participação das pessoas é interessante, uma forma mais rápida de mensurar a 
resposta da ação", analisa Luis Cláudio Salvestroni, supervisor de criação da Agência 3, 
acrescentando que a agência também criou comunidades no site de relacionamento Orkut. 
 
A professora Fátima Rendero, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio) 
afirma que as redes de relacionamento virtual são veículos interessantes. "Muitos publicitários 
estão estudando redes sociais como Orkut e Second Life para entender o público-alvo das 
empresas e saber o que as pessoas realmente pensam sobre as companhias. O Second Life 
mostra várias lojas e produtos virtuais, mas faz o link para sites de vendas reais, 
instantaneamente", comenta Fátima. Ela crê que a convergência será mais forte com a 
chegada da TV digital. 
 
CONVERGÊNCIA: Raul Peçanha, gerente de Publicidade do Grupo CCAA, afirma que a opção 
foi por ampliar os veículos utilizados, com convergência entre meios online e offline. O foco 
está nos jovens, público que tem sua atenção cada vez mais dividida entre vários meios.  
 
"Como atrair e reter a atenção de quem vê TV, está na Internet, acessa o Orkut e o Messenger 
para falar com os amigos e ouve música no MP3 ao mesmo tempo? A constatação de que os 
novos hábitos de consumo de mídia forjaram um novo consumidor foi determinante para que 
decidíssemos junto com a nossa agência de propaganda, a Agência3, uma nova forma de 
relacionamento com nosso público-alvo", explica Peçanha. 
 
Ainda segundo o executivo, os filmes de televisão exibem um site - www.segredoccaa.com.br - 
que tem proporcionado a quem acessa uma experimentação com a marca CCAA, já que a 
página utiliza linguagem que o jovem reconhece como sua. "O resultado tem sido imediato. O 
consumidor se torna um agente de propagação da mensagem, um meio de comunicação, 
disseminando para seu grupo de amigos aquilo que experimentou e gostou", explica o gerente 
de Publicidade. 
 
Outra ação que uniu diversos meios para atingir a atenção do consumidor foi realizada pela 
marca de cola Superbonder. Para complementar uma ação que já era realizada no exterior, a 
equipe da DM9, agência brasileira responsável pela conta, optou por uma participação em um 
popular reality show.  
 
"Em 2006, a Superbonder apostou no branding entretainment, trazendo para o País uma 
campanha internacional, que deixava o apresentador do comercial colado pelos pés. A ação de 



internet, a qual o comercial remetia, fazia com que os consumidores interagissem com 
monitores colados com Superbonder. Realizamos uma ação dentro do programa Big Brother 
Brasil, em que a ação girava em torno dos participantes suspensos com Superbonder. Em onze 
minutos de prova, conseguimos mídia espontânea, fora quem leu na internet ou fez o 
download do vídeo", explica José Boralli, diretor de Contas da DM9 São Paulo.  
 
MONITORAMENTO: Segundo Boralli, o cross media é um degrau acima no contato com o 
consumidor. O comercial serve como anzol para levar o consumidor a ter uma experiência 
maior com a marca. "Os parceiros precisam estar mais atentos, pois é gerada uma maior 
interatividade com o consumidor. A ação não pode ficar solta, demanda um monitoramento 
maior. A empresa tem que acompanhar passo-a-passo", avalia. 
 
Salvestroni, da Agência 3, concorda que o risco de algo sair errado existe, pela novidade do 
processo. "O cross media causa curiosidade e sai do formato tradicional de publicidade para 
um caminho novo. O publicitário precisa ser mais criativo, e precisa ter a boa vontade do 
consumidor em participar. Mas, uma vez que ele participa, se interessa pela campanha", 
lembra. 
 
Cross marketing é restrito a questões promocionais 
 
O conceito de cross marketing é uma variação do cross media, só que aplicada a questões 
promocionais, explica Mentor Muniz Neto, vice-presidente executivo da Bullet, agência de 
marketing promocional. "Ambos são alternativas para entrar no radar de percepção dos 
consumidores. Eles buscam surpreender o consumidor, que não estava esperando por aquele 
tipo de ação ou campanha", completa. 
 
Recentemente, a Pizza Hut americana fez uma promoção em que quem comprasse um 
tamanho de pizza ganhava um celular da LG. "Na verdade, o consumidor precisava comprar a 
pizza mais o plano de dois anos da Verizon, a companhia que estava distribuindo os aparelhos. 
O consumidor gosta, pois tem a sensação que está fazendo um bom negócio. Aqui no Brasil, a 
Blockbuster fez uma campanha parecida, onde o sócio alugava três DVDs e, com mais R$ 1, 
levava 10 Coca-Colas", lembra Neto.  
 
Segundo o executivo, as empresas buscam canais fora das mídias tradicionais, e assim captam 
a atenção do consumidor. "Quanto mais os produtos não se complementam, melhor o cross 
marketing, já que é mais inusitado, pois pega um ponto de contato que o consumidor não 
esperava", conclui Neto. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 mar. 2007. Caderno Gerência, p. B-9. 
 


