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“Nenhum homem é uma ilha, sozinho em si mesmo; cada homem é parte do continente, parte 
do todo...".  
 
No romance "Por quem os sinos dobram", o escritor Ernest Hemingway já falava de nossa 
necessidade de integração, de interdependência. Ele não sabia que, quase 60 anos depois, isso 
seria tão atual como se houvesse sido escrito agora. Quando levamos esse pensamento para o 
mundo da comunicação, podemos entender que vivemos tempos em que integrar é uma 
questão de sobrevivência.  
 
Se a comunicação não remeter o consumidor para um site em que ele produz o conteúdo que 
depois será exibido em mídia tradicional, provavelmente você está por fora. Quem vai fazer a 
integração entre o filme e o site, entre o site e o consumidor e entre o consumidor e a mídia 
aberta?  
 
Hoje as agências são arquipélagos bem povoados e estruturados, com diversas ilhas: a da 
criação, a da internet, a da mídia, a da experiência da marca, eventos, ponto-de-venda, a do 
planejamento. No continente, ali ao lado, finalmente, o marketing do cliente.  
 
Mas as agências e os profissionais que abriram os olhos já perceberam que é hora de mudar e 
que cabe ao atendimento não ser uma ilha. Ele é o integrador estratégico de todo o processo. 
Isso porque possui casa e vive obrigatoriamente como um nômade em todas essas ilhas, em 
especial o continente onde vive o cliente. O atendimento é o que há entre as ilhas, responsável 
por amarrar o arquipélago.  
 
O atendimento de hoje deve, obrigatoriamente, entender de negócios, de EBITDA e da vida 
das marcas de seus clientes. Deve compreender que, para atingir, envolver e trazer o 
consumidor para o lado da marca de seu anunciante, é preciso um projeto que mobilize as 
pessoas. Gerenciar esse projeto significa arregimentar diferentes ferramentas de comunicação, 
atuando de maneira interligada.  
 
O Banco Real, por exemplo, fez uma ação em que mulheres descobriam num anúncio de 
revista um site só para elas. Na página on-line, elas eram convidadas a escrever uma história 
sobre suas vidas. As melhores tornaram-se pauta do programa "Saia Justa", no GNT, que 
contou com a presença da escolhida. Todas as idéias maravilhosas foram pensadas pelos 
talentos de mídia, internet e criação, com a aposta do cliente numa iniciativa nova e diferente. 
Mas, para essas idéias saírem do papel, foi absolutamente necessário o papel do atendimento. 
Para começar, foi ele quem provocou o cruzamento de mídias, com participação do consumidor 
na ação. Foi ele também o responsável pela integração de cada peça para o sucesso da 
campanha. E deu: mais de 30 mil histórias cadastradas.  
 
O que é então o atendimento hoje senão o integrador estratégico da comunicação?!  
 
No IV Congresso Brasileiro de Publicidade, pudemos assistir à Comissão de Comunicação 
Integrada, formada por nomes importantes do mercado. No evento, as teses da comissão 
foram aprovadas, com êxito, em 100%. E, dentre elas, a criação de uma cadeira de 
Comunicação Integrada a ser adotada por todas as instituições de ensino de comunicação 
social.  
 
Uma comissão mista constituída por profissionais de comunicação, acadêmicos e autoridades 
do setor educacional será formada para definir os critérios, padrões e diretrizes dessa 
disciplina, que deverá ser incluída desde o primeiro ano dos cursos regulares.  
 
Considerando que nunca vimos uma cadeira de atendimento em nenhuma faculdade até hoje, 
este novo momento é uma grande oportunidade. Oportunidade de, definitivamente, dar a real 
importância para um profissional tão fundamental no desenvolvimento de estratégias 
construídas todos os dias por anunciantes e agências.  



 
Não importa o nome que esse profissional tenha, já é hora de reconhecer sua relevância 
estratégica. É ele quem faz uma grande idéia ganhar vida em diversos meios de interação com 
o consumidor. Quem pode, com total eficácia, integrar múltiplas ferramentas e entregá-las em 
diferentes mídias fragmentadas? Tem que ser alguém. Só pode ser o atendimento.  
 
Num mundo de ilhas, há quem enxergue que a ilha do atendimento é "Lost". Mas é, na 
verdade, uma das soluções que o futuro da nossa profissão precisa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 ago. 2008, Comunicação, p. C8. 


