
vergir talentos, especialidades e ope-
rações na busca das melhores solu-
ções para nossos clientes sempre foi
nosso jeito de atuar. Para nós, in-
line é, antes de tudo, a forma de
pensar, de buscar soluções novas,
adequadas e eficazes, sem medo do
desconhecido e, ao mesmo tempo
embasando-nos em todas as discipli-
nas e ferramentas com seriedade,
profissionalismo e dedicação. Não
somos nem above, nem below,
somos in-line - - alinhados com o
mercado, com a nossa era, com os
clientes e suas dificuldades, necessi-
dades e expectativas. Alinhados com
as novas disciplinas, novos conceitos
e ferramentas, nova mentalidade,
em busca permanente pelo melhor
resultado, até porque, com mais de
30 anos de mercado, não consegui
ainda encontrar o endereço dessa tal
linha que divide o 'em cima' do 'em
baixo'. Somos uma agência de es-
tratégias e resultado. Somos natural-
mente in-line".

De fato, temos que levar em
conta que, em algum momento do
passado, criou-se o conceito de co-
municação de marketing above e
below the line, que até fazia senti-
do pela nítida separação das plata-
formas empregadas pelas empresas
para as diversas funções de constru-
ção de franquia de marca, geração
de relacionamento e ativação de
negócios. Gradativamente, porém,
as plataformas (e as mídias) entra-
ram em processo de combinação e

convergência, gerando uma reali-
dade bastante diferente.

Para detalhar um pouco mais o
que seria o in-line, seus benefícios,
aspectos duvidosos e campos de
desenvolvimento, propusemos cinco
perguntas a um grupo de clientes e
colaboradores da Zicard. Veja a
seguir quais foram elas e uma sele-
ção das respostas mais interessantes
que recebemos.

Os conceitos de above e below the
line continuam tendo sentido em sua
visão e na forma de sua empresa ope-
rar a comunicação de marketing?

"Conceitualmente, sempre que-
remos e estimulamos o desenvolvi-
mento de ações que sejam comple-
tamente integradas, afinal de contas
todos os pontos de contato com o
consumidor devem sempre transmi-
tir uma mensagem consistente. Na
prática, porém, ainda esbarramos
em questões como expertise mais
acentuada em uma ou outra disci-
plina, diferenças no timing de pro-
dução de peças, urgências e neces-
sidades do mercado que acabam
por nos jogar de volta, em alguns
momentos, para ações exclusiva-
mente atl ou btl. Um projeto inte-
grado demanda planejamento e tra-
balho em equipe para que possa ser
verdadeiramente eficiente", respon-
deram em uníssono Thiago Corrêa
Ely, gerente de trade marketing, e
Miriane de Castro Schmidt, geren-
te de mídia da AmBev.

Fernanda do Nascimento, gerente
de marketing da KaVo, corrobora essa
visão, ao dizer: "Não, não tem mais
sentido. Precisamos considerar a pro-
porção que o btl tomou dentro do mix



de marketing. Ele cresceu e ganhou
uma importância impressionante. Isso
não tira a expressão da mídia, mas
mostra que a integração das ferramen-
tas atl e btl é fundamental, reforçando
os conceitos in-line".

"Não tem sentido. O conceito in-
line é mais abrangente e capaz de
sintetizar todas as opções em um
único esforço para que o cliente
atinja suas aspirações", resume José
Roberto Machado, presidente da
KRM Systems.

Marcos Novis Montenegro, geren-
te nacional do projeto "Parceria", da
Souza Cruz, tem uma posição dife-
rente: "Sem dúvida alguma tem
todo sentido estarmos utilizando
ambos os conceitos, desde que a na-
tureza da operação permita uma re-
gulamentação sobre a indústria, por
exemplo. O que acontece é que os
veículos evoluíram e mudaram na
forma de atuar".

Wagner Gomes, diretor geral da
Zipe, vai mais pelo meio termo, ao
explicar que "os conceitos abl e btl
foram criados com a maior das boas
intenções, porém, na prática das agên-
cias e, principalmente, para resolver
os problemas dos clientes, eles nunca
tiveram sentido. As disciplinas de
marketing devem ser usadas na hora
certa e combinadas de forma correta
para um melhor resultado".

As tarefas clássicas de propaganda,
RP e promoção, entre outras, conti-
nuam sendo realizadas mais ou menos
da mesma forma ou as alterações na
abordagem, estratégia e operacionali-
zação foram significativas?

Ely e Schmidt, da AmBev não
têm dúvidas de que "cada disciplina

tem um papel na comunicação e
uma maneira específica de ser
desenvolvida e, portanto, faz sentido
que não percamos, nunca, o experti-
se e os aprendizados de cada um des-
ses instrumentos, individualmente.
O que muda significativamente é o
tema — ter um conceito único tradu-
zido em diversas formas — e a coor-
denação do processo".

Fernanda Papini, gestora de pro-
moções e eventos da Sadia, lembra
que a realidade da integração in-line
ainda está longe de ser algo comum.
E dá o exemplo de sua própria
empresa: "Ainda mantemos uma cul-
tura tradicional, que trabalha os dois
pilares — above e below the line -
separadamente. Acreditamos na inte-
gração das disciplinas e estamos ten-
tando convergir, mas esse processo de-
verá acontecer paulatinamente".

Montenegro, da Souza Cruz, cor-
robora essa percepção, ao dizer: "Na
minha visão, a intensidade de atua-
ção de cada tarefa é que foi alterada
no novo cenário. Hoje, a simultanei-
dade dessas várias atividades funcio-
na com melhor efctividade, desde
que realizadas de maneira estratégica
e bem direcionada".

Como você vê e quais méritos perce-
be no conceito de comunicação in-
line? Você tem alguma crítica a fazer
sobre essa abordagem?

"Pelo que entendo do conceito, a
comunicação in-line pode agregar
muito valor a empresa, pois se trata
de atender a uma necessidade na li-
nha do que o mercado necessita, não
trabalhando com ações nem retróga-
das e nem futuristas", acredita Boris
Mesel, CEO da Big Solutions.



Ely e Schmidt, da AmBev,
defendem com ênfase essa aborda-
gem: "O conceito de comunica-
ção in-line é fantástico e sedutor a
qualquer anunciante. Seu grande
mérito é fazer com que o consumi-
dor, em todos os contatos que esta-
beleça com uma marca, receba a
mesma mensagem de diversas
maneiras diferentes. Não temos
críticas, mas sentimos uma grande
dificuldade em encontrar profis-
sionais em agências ou em
anunciantes que realmente
consigam realizar um trabalho in-
line. Ainda temos um grande ca-
minho a percorrer".

Fernanda Papini, da Sadia, vê a
situação com um olhar bem críti-
co: "Percebo que, atualmente, a
maioria das agências tem um dis-
curso 360° mas, na prática, aca-
bam entregando 'feijão com arroz'.
Muitas vezes, as agências atl nem
sequer conhecem o btl. Mais do
que nunca, é preciso ampliar a
visão sobre o trade. É preciso olhar
como o consumidor final se com-
porta e abordá-lo com estratégia
e inteligência".

Machado, da KRM, acrescenta:
"O mérito que percebo neste con-
ceito é a aproximação do fornece-
dor às necessidades do cliente,
resultando nos melhores saldos,
visto que o esforço para atingir as
metas é o máximo possível, pois o
time não é do cliente ou do forne-
cedor, mas sim único, focado nos
melhores resultados".

Montenegro, da Souza Cruz,
confia na abordagem, pois a vê co-
mo "uma metodologia de sucesso,
desde que bem planejada, com ex-
celência na execução em termos
de qualidade, prazo, comunicação,
escolha dos veículos certos, treina-
mento e foco".

Gomes, da Zipe, resume: "Vejo
apenas méritos! Um conceito ino-
vador e sem preconceitos, porque é
a forma de acreditar que toda disci-
plina do marketing é eficaz, desde

que bem usada e bem combinada
com as outras".

Em suas próprias palavras, o que
seria comunicação in-line?

"Comunicação in-line, é a estra-
tégia com a utilização bem equili-
brada de todas as ferramentas de
marketing. E não importa se são
above ou below th e line. Não pode-
mos mais dar peso para uma só ferra-
menta ou ficaremos vulneráveis em
algum ponto importante. Ter uma
agência que pense verdadeiramente
in-line ajuda muito o cliente, pois
garante que o plano tenha homoge-
neidade e consistência", defende
Fernanda do Nascimento, da KaVo.

"Um novo conceito. Uma nova
mentalidade, desprovida de precon-
ceitos e barreiras", resume Fernanda
Papini, da Sadia.

"In-line é o uso das disciplinas
do marketing de forma coesa e efi-
caz. E a análise cuidadosa do me-
lhor uso e a melhor combinação
entre as disciplinas com o objetivo
de buscar o melhor resultado final
para o cliente com o menor inves-
timento possível", complementa
Gomes, da Zipe.

Sua empresa tem utilizado (ou pre-
tende utilizar) esse conceito para me-
lhorar a performance das ações de co-
municação de marketing? Com quais
resultados (ou com qual propósito)?

"Sim, temos feito todos os esfor-
ços para cada vez mais integrar
todas as dimensões da comunica-
ção de nossas marcas. O resultado
tem sido uma melhor compreensão
do posicionamento de cada marca
por parte do consumidor e um
estreitamento da relação com este
consumidor", testemunham Ely e
Schmidt, da AmBev.

"Com certeza, temos o maior inte-
resse na condução in-line do nosso
trabalho, pois sentimos necessidade
de alinhar estrategicamente todo o
marketing e todo o trade", deseja
Fernanda Papini, da Sadia. ©
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