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Os veículos de comunicação (TV, jornais, revistas, rádios e agora a internet) tradicionalmente 
são considerados instrumentos de poder. No início das publicações, principalmente, o dono do 
jornal, ou o profissional de imprensa, publicava pontos de vista e reportagens que lhe seriam 
oportunas. Esse era o perfil padrão no final do século XIX e início do século XX.  
 
Essa estrutura funcionava em um sistema com pouco acesso à informação e de forma 
hierárquica, bancada muitas vezes pelo próprio governo, como em muitos casos de Estados 
autoritários, ou por entidades patronais e sindicatos. Ainda hoje é possível encontrar este tipo 
de atividade, porém, em grau bem mais reduzido.  
 
As tecnologias de informação e um maior acesso à educação alteraram a forma como 
recebemos as mídias, e por assim dizer, a propaganda. Essas mudanças substituíram um 
poder centralizado e local, deslocando e segmentando os interesses. O estilo de vida 
proporcionado pelo desenvolvimento econômico dos últimos 25 anos foi o principal responsável 
por essa alteração. O motor propulsor, inicial, dessa nova forma de ver os novos veículos foi a 
revista, e a concorrência gerada entre veículos desse tipo. Esse meio de publicação se 
especializou com o passar dos anos, segmentando-se cada vez mais para atingir um nicho de 
mercado, ou, como se diz atualmente, um tipo de tribo.  
 
A criação de títulos específicos para atender às expectativas de grupos sociais, da Classe E à 
Classe A, da mulher ao homem aficionado por carros, ou qualquer outro tipo de especificidade, 
nos faz conseguir encontrar aquilo que nos agrada. Isso nos coloca em grupos de 
relacionamento com idéias comuns - amantes do mesmo interesse.  
 
Esse tipo de comunicação, a publicação segmentada, ou customizada, apóia-se na relação 
forte com as pessoas, com o público-alvo, procurando criar uma dependência (boa) entre o 
publisher e o leitor. Entre a empresa que publica e o cliente que lê. Algumas grandes empresas 
já adotaram essa forma de comunicação. O Hotel Hilton lançou, em setembro, a revista Hilton 
Moments, com foco nos seus hóspedes de alto poder aquisitivo, em busca de lazer, negócios e 
compras. Outro exemplo de instituição que usa este tipo de mídia é a Mitsubishi Motors do 
Brasil, dona da MIT Revista, que é enviada gratuitamente para os proprietários de carros 
Mitsubishi. E a Mitsubishi vai além, atuando na rádio, com a MIT FM.  
 
Este tipo de estratégia de comunicação possui um alto grau de sucesso. Isso é fato. Mas, 
depois da chegada da Web 2.0 há dois anos, não podemos pensar em 
segmentação/customização de mídia sem integração, ou da maneira que gosto de chamar, 
"cross-web-mídia".  
 
O vínculo mídia-indivíduo tem que ser permanente, sem ser agressivo. A força no 
desenvolvimento da relação com a pessoa é o que potencializa o sucesso da customização 
integrada. Por isso, o desenvolvimento de uma publicação própria, aliada à internet por meio 
de website ou blog, possibilitando um contato ativo com o cliente/consumidor pode render 
bons frutos à empresa que adota esta estratégia.  
 
Vejamos o caso de publicações mensais. Normalmente tem-se a percepção de que o conteúdo 
impresso é realmente interessante e que agrega informação e conhecimento ao leitor. Todavia, 
pensando no "cross-web-mídia", os projetos deixam a desejar nos seus websites. Trazem 
apenas informações técnicas sobre a publicação, falando somente com o profissional de mídia, 
e não com o público-leitor. Não gera uma aproximação em tempo real com o consumidor. Não 
possibilita comentários sobre o conteúdo. Não gera interação, o principal quesito na relação 
mídia-indivíduo.  
 
A comunicação é uma via de mão dupla. É preciso saber passar a mensagem e ouvir a 
resposta, pois a partir disso é possível analisar se a estratégia adotada está de acordo com os 
resultados pretendidos. E não há um ambiente melhor do que a internet para colher essas 
respostas.  



 
Em tempos de crise, ao invés de cortar os investimentos em mídia, as empresas precisam 
pensar em como aplicar melhor a verba disponível.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21, 22 e 23 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. 
C8. 


