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Mercado debate convergência de mídias para estratégias de comunicação  
 
A mudança do comportamento do consumidor por causa da internet foi o tema abordado no 
World Web Expo Forum, realizado na semana passada, em São Paulo. Hoje, o 
consumidor/internauta possui diversos papéis: é publisher ao escrever em blogs; DJ, ao 
disponibilizar podcasts na rede; especialista, quando escreve no Wikipedia e ainda amplia seu 
networking com as redes sociais. “A internet é anárquica. O movimento é horizontal e não 
mais vertical; não se sabe mais quem é o emissor e quem é o interlocutor”, explica Antonio 
Bicarato, diretor de mídia da Africa.  
 
Com o consumidor que cria e publica conteúdo e, ao mesmo tempo, que escolhe quando e 
como quer ter acesso à informação, o desafio da publicidade é: como fazer com que ele 
escolha seu produto? “Integração das áreas da agência de publicidade e convergência das 
mídias tradicionais com a internet. Essa é a melhor maneira de trabalhar nesse meio”, afirma 
João Binda, diretor da área interativa da age. Essa mudança de comportamento do consumidor 
gera um aumento de sua confiança e, por isso, não mais admite ser ludibriado pelas empresas 
que tiveram (e ainda têm) que mudar sua postura com relação à internet. “Hoje não dá mais 
para enganar o consumidor. O serviço ou produto oferecido precisa ter qualidade senão o 
consumidor vai reclamar em sites, blogs e comunidades virtuais. Além disso, a empresa 
precisa manter seu site sempre atualizado e responder rapidamente os e-mails de reclamações 
e dúvidas”, diz Elisa Calvo (ex-Y&R).  
 
De acordo com dado apresentado por Marcelo Coutinho, diretor de análise do mercado do 
Ibope, 78% dos consumidores confiam mais nas recomendações de outros consumidores do 
que nos jornais (63%). “A internet tornou-se a plataforma de comunicação dos consumidores. 
Por isso, eles acreditam mais nos materiais produzidos por eles mesmos na internet do que 
nas mídias tradicionais”, diz Coutinho. Segundo dados da Trust Barometer/Eldeman, 55% dos 
jovens norte-americanos confiam mais no Wikipedia do que em propagandas (22%), noticiário 
de rádio (53%) e revistas (62%). Essa mudança do comportamento do consumidor traz 
algumas conseqüências para o mercado, como o controle das marcas nas mãos dos clientes e 
não mais dos fornecedores; a fragmentação das mídias e déficit de lealdade para com as 
marcas. “Hoje, as empresas não conseguem mensurar o acesso a blogs e páginas pessoais que 
falam sobre seu produto, além de ser mais difícil fidelizar o consumidor a seu produto pela 
quantidade de informação que ele recebe a todo momento”, completa Coutinho. 
 
Ampliação 
Para acompanhar esse movimento, as empresas precisam ampliar sua presença nos meios de 
comunicação e aprender a explorar a mídia internet, seja pelo computador convencional ou 
pelo celular, seja por meio da publicidade. Tanto Elisa quanto Binda defendem a integração 
das mídias em campanhas publicitárias e deram como exemplo cases que utilizaram dessas 
diversas plataformas em suas campanhas, como a Nova Schin e os biscoitos Plugados, da 
Adria. A convergência entre as mídias abre diversas possibilidades para a publicidade, como os 
jogos eletrônicos que, segundo Elisa, terão outdoors.  
 
Além dos filmes publicitários, que a cada dia migram para o universo online, como o site 
YouTube, que tem 120 milhões de acessos ao dia. Porém, Binda, acredita que ter site já não é 
mais suficiente para uma empresa conquistar o consumidor. “Há dez anos, muitas empresas 
não pensavam em ter um site. Hoje, elas não só devem ter um atualizado como também 
precisam pensar em WAP site, já que a internet móvel será a principal via de acesso ao 
mundo> virtual> daqui a alguns anos”, explica Binda.  
 
Classe C 
E com a democratização da internet, é possível atingir todas as classes sociais. Juarez Queiroz, 
presidente da Globo.com, acredita que as classes C e D acessarão primeiro a internet pelo 
celular do que pelo computador. “Está havendo um barateamento dos aparelhos e dos serviços 
de telefonia celular. E a tendência é ter a internet no celular por um preço baixo”, explica 



Queiroz. Dado que comprova isso é a pesquisa feita com as leitoras das revistas populares 
Viva! e AnaMaria: 93% do contato feito com as publicações é por e-mail e apenas 4% das 
leitoras telefonam ou manda cartas (3%).  
 
Atualmente, o Brasil é o País que mais concentra internautas que utilizam internet em casa. De 
acordo com a pesquisa realizada pelo Ibope/Net Ratings em janeiro deste ano, o Brasil possui 
16,5 milhões de internautas e o alcance da internet domiciliar chega a 78,4%. A França possui 
15,1 milhões de usuários e um alcance de 62,9% nas residências. Já os Estados Unidos 
possuem mais internautas, 86,6 milhões. Porém, o alcance da internet domiciliar é de 57,3%. 
“Os latinos são mais comunicativos que os anglo-saxões, inclusive no meio digital”, justifica 
Coutinho.  
 
Mídia tradicional 
Fazer publicidade na internet não é como fazer para as mídias radicionais. “Somos reféns do 
modelo da mídia tradicional. Às vezes, é preferível fazer um ícone numa home page do que um 
banner com 85 palavras”, diz Igor Puga, sócio-diretor da Agência ID. Bicarato completa: “Qual 
a inovação de mídia em comprar banners como se comprasse página dupla numa revista? É 
preciso ter criatividade”. Binda diz que o segredo para essa mídia é ter uma variedade de 
banners e que ela “seja interessante, senão, vira paisagem na tela do computador”. O World 
Web Expo Forum foi um evento realizado pela Converge Comunicações. Os dois dias do evento 
contaram com a presença de cerca de 250 profissionais da área de tecnologia e marketing. 
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