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é estratégica na comunicação em vários países
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Consumo, estilo, classe social, prefe-
rências e muitos outros fatores tornam
cada vez mais complexa a segmentação
das pessoas em nichos, de acordo com seus
hábitos. As opções se ampliaram e as pes-
soas se diferenciaram nas suas escolhas.
São as mesmas pessoas de 20, 30 ou 50
anos atrás? São novas, resultado de seu
tempo, ou as mesmas pessoas que agora
podem se manifestar com maior número
de opções?

Perguntas difíceis de responder. A re-
alidade é que as poucas classificações que
tínhamos antigamente para grande número
de pessoas não apresentam mais a homoge-
neidade tranquilizadora do passado. Temos
de segmentar em um número crescente de
classificações. Nossa tarefa ganhou ainda
maior complexidade.

A fragmentação das grandes audiências
é outra realidade que caminha ao lado da
segmentação. Um amplo leque de opções
de entretenimento, entre outras crescen-
tes variáveis que fundamentam esta seg-
mentação, além do entretenimento mais
acessível e barato, fragmentou as poucas
grandes audiências em um número enorme
de médias e pequenas.

Em seus casos extremos, possibilitou
a cauda longa. Indissociável das duas ten-
dências, a tecnologia trouxe e motivou
esse cenário sinuoso. Por outro lado, ela
também propiciou mais ferramentas para
auxiliar os profissionais de comunicação
a enfrentar esses dois desafios. É dentro

desse panorama que a auditoria de audiên-
cia de websites vem ganhando importância
exponencial no planejamento de estratégias
de comunicação em vários países. Numa
sociedade diversificada social e regional-
mente como a brasileira, essa auditoria vai
dar maior segurança para planejamentos
mais amplos, além das grandes audiências
nacionais, em direção das fortes segmenta-
das e regionais. Não é a cauda longa, mas a
cauda média, se é que existe tal termo. Ela
não tem a visibilidade das grandes audiên-
cias, mas está preparada e profissionalizada
para atender os planos de comunicação
inteligentes, que começam nos hábitos de
consumo de mídia do público-alvo, e não
no que é possível fazer com as grandes
audiências apenas.

A auditoria deve ser vista como um
excelente complemento às pesquisas dis-
poníveis, que também têm se beneficiado
de avanços tecnológicos. É bom estarmos
afiados e profissionalizados nos usos dela
como ferramenta de planejamento e exe-
cução de comunicação, porque existe outra
tendência muito discutida, mas freqüen-
temente menosprezada: a convergência.
A convergência é a entrega do entreteni-
mento que você quiser, na hora que quiser
em um único dispositivo, que pode estar
em qualquer lugar.

Ah, e possivelmente a convergência
não terá fronteiras geopolíticas. Ninguém
sabe, ainda ao certo, quando ela chegará,
mas todos sabem que vem. E aí o bicho
vai pegar. Sem auditoria, eu me arrisco a
dizer que não há solução.
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