
Em busca do jovem multimídia 
 
Um dos principais desafios de agências, anunciantes e veículos é encontrar uma resposta pelo 
menos satisfatória ao gigantesco ponto de interrogação no qual o jovem se transformou. Ainda 
batendo cabeça diante do intrigado jogo de variáveis proposto por esse público, o mercado tenta 
identificar um padrão de comportamento que combine de forma mais mensurável a sua 
necessidade de se comunicar com esse target, que navega em diversas plataformas de mídia sem 
ser fiel a nenhuma delas. O objetivo é evitar tiros na água em ações de massa que passam batido 
entre os jovens e, principalmente, mal-entendidos que possam se espalhar pelas redes sociais 
em segundos. No Sul, o setor calçadista, que tem abrangência nacional, tem dado exemplos de 
como essa comunicação pode ser feita. 
 
Pedro Bartelle, diretor de marketing da Vulcabras/Azaleia que tem várias marcas criadas para 
esses consumidores, entre as quais Olympikus, OLK, Reebok, Azaleia, Dijean e Opanka, explica 
que é preciso atuar em diversas frentes para acompanhar a movimentação intensa desse target. 
Ele conta que o preceito básico das estratégias da companhia é a multiplicidade de canais. "No 
caso de Olympikus, Reebok e Azaleia, fazemos comerciais aspiracionais e os veiculamos no 
horário nobre da Rede Globo, como durante o Fantástico, novelas e intervalo do futebol, o que 
nos ajuda no recall dessas marcas. Mas nossos planos sempre incluem mídias que estão 
diretamente relacionadas ao público jovem, como revistas, sites, emissoras e programas de 
televisão", enfatiza. 
 
Do virtual ao real 
 
O executivo ainda ressalta a obrigatoriedade de expandir constantemente os planos de 
comunicação. "Em paralelo a esta comunicação, desenvolvemos nossos sites para que eles sejam 
atrativos aos jovens. Fazemos ações promocionais com freqüência nos sites e trabalhamos os 
lançamentos e promoções nas redes sociais, como Orkut, Twitter etc. Com as facilidades do 
mundo digital, estamos nos aproximando cada vez mais dos jovens, estabelecendo um diálogo, 
uma relação", detalha. Em uma das ações criadas pela DCS, agência da empresa, para o modelo 
Neo, da marca Dijean, que está entre os produtos da Vulcabras /Azaleia que mais vendem entre 
os jovens, o anunciante transferiu o mundo virtual para o analógico, reproduzindo o ambiente do 
MSN e do Twitter que, aliado a promoções e jogos, conseguiu envolver o público pretendido. 
 
Para os consumidores da marca Olympikus foi criado ainda o game Super Vôlei, com o sistema 
de multiplayer online, que permite confrontos entre quatro pessoas de qualquer lugar do mundo, 
Em breve, também será escolhida, por meio de perfil ativo do Orkut, a "Mulher Brasileira" que 
melhor representa os valores da Azaleia. A eleita ganha uma linha limitada de sandálias com o 
seu nome, Bartelle reforça que, para ser relevante para esse público, é preciso acompanhar os 
avanços tecnológicos a fim de continuar falando com os consumidores. 
 
Cara a cara 
 
Na Piccadílly o assunto é tratado como estratégico. Tanto que, segundo a diretora de marketing, 
Christine Gríngs, a empresa tem investido na ampliação da oferta do mix de produtos para as 
mulheres mais jovens e as de mais idade. Para ela, o segredo de cativar a atenção da 
consumidora jovem é não prendê-la. E isso só é possível com proximidade e inovação. 
 
Christine ressalta que a Piccadilly é uma das pioneiras em valorizar a interatividade em seus 
projetos de comunicação. "Possuímos um blog, um canal no YouTube e estamos no Twitter com 
mais de 2,5 mil seguidoras, e ainda acompanhamos os comentários sobre a nossa marca nas 
demais redes sociais. Além disso, criamos uma campanha para que as consumidoras nos 
enviassem fotos com seus sorrisos; semanalmente, um novo sorriso era estampado na abertura 
do nosso site. A adesão foi tão grande que selecionamos parte dessas consumidoras e criamos 
um clube especial chamado Embaixadoras do Conforto Piccadilly, para as quais enviamos nossa 
Revista Piccadilly [publicação customizada com tiragem de 900 mil exemplares] com um anúncio 
personalizado contendo a sua foto impressa" detalha.  
 
Christine entende que a comunicação de uma empresa do porte da Piccadilly tem de ir muito além 



dos meios de comunicação de massa, que são necessários devido ao grande volume de produtos 
comercializados, Mas aponta como essencial a presença da marca na vida das consumidoras e, de 
preferência, com ações inovadoras, relevantes e surpreendentes. A idéia, ela acrescenta, é se 
fazer perceber em lugares inusitados, onde não se esperava. 
 
Nessa busca pela interatividade, a empresa convidou mulheres da vida real para protagonizar 
suas campanhas publicitárias. A iniciativa faz parte da estratégia de inserir o consumidor dentro 
da empresa. "Elas viveram uma espécie de 'reality conforto', calçando apenas produtos Piccadilly 
durante alguns dias e testemunhando o quanto usar um calçado que permita ir além fez a 
diferença no seu dia a dia. O resultado tem sido fantástico, muitas mulheres têm se identificado 
com a campanha e se mostrado impactadas com o seu mote, o de experimentar Piccadilly elas 
também" analisa. 
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