
e esta indagação sobre qual a 
mídia ideal para promover um 
produto sempre existiu, a ten
dência de crescimento do cha

mado crossmedia (ou crossmídia) chega para 
colocar novos ingredientes no mundo do mar
keting e da publicidade. Em um momento no 
qual os públicos-alvo se apresentam cada vez 
mais segmentados, a estratégia de cruzar ou 
integrar mídias ajuda — e muito — a fazer com 
que a mensagem publicitária chegue não ape
nas a um maior número de pessoas, como tam
bém seja perfeitamente adequada a cada grupo 
social. O conceito de crossmídia tem como um 
de seus "pais" Henry Jenkins, professor de co
municação da Universidade de Atlanta (Estados 
Unidos). Em linhas simples, trata-se da distri
buição de serviços, produtos e comunicações em 
geral por meio de diferentes mídias. 

É verdade que, nos dias de hoje, existe uma 
grande diversidade de canais de veiculação de 
uma notícia ou de um anúncio. A essência, po
rém, continua a mesma: este conteúdo informa
tivo somente pode ser veiculado no papel ou no 
meio eletrônico. O que mudou de verdade nos 
tradicionais meios de comunicação — impresso, 
rádio, televisão e até mesmo a internet — foi a 

possibilidade de multiplicação destes mesmos 
canais, de tal modo que seria mais adequado 
chamá-los de "plataformas de distribuição de 
conteúdos". Outro aspecto que amplifica esta 
diversificação é a possibilidade de "cruzar" ou 
"entrecruzar" as mídias. 

Este cruzamento é o que permite atender 
a públicos diversificados, ávidos por informa
ções e entretenimento. Não é nenhuma novi
dade que todos estes meios sempre foram utili
zados como canais de publicidade, porém, com 
o advento da internet e das mídias digitais, os 
consumidores, até então passivos, ganharam l i 
berdade de expressão, obrigando a uma adapta
ção generalizada por parte daqueles que querem 
ganhar a confiança do público e, claro, vender 
o seu produto. 

Valendo-se das estratégias de crossmídia, 
os profissionais da publicidade aproveitam para 
colocar suas ideias em diferentes plataformas, 
muitas vezes de modo paralelo e simultâneo. 

O encarte que sai nos jornais remete às ofer
tas nos pontos de venda, mas também conduz 
o consumidor ao site do anunciante, onde ele se 
depara com as ofertas expostas e colocadas à 
venda. O e-commerce chegou às grandes redes e 
tem multiplicado por milhões de computadores 



a oferta e a possibilidade de compra dos produ
tos. Cada dispositivo de comunicação tem sua 
capacidade de comunicar sua linguagem espe
cífica. Estabelecer pontos de contato com o con
sumidor por meio de diferentes veículos e con
seguir que estes venham a convergir entre si é 
desejo crescente entre os anunciantes. 

De acordo com o coordenador de graduação 
da Trevisan Escola de Negócios, Dalton Viesti, 
as empresas brasileiras estão utilizando a cros
smídia apenas nos 360 graus que abrangem to
dos os meios de comunicação, online ou offline, 
mas ele ainda não acha que estas organizações 
contem uma mesma história em diferentes l i n 
guagens para cada mídia — o perfil ideal da es
tratégia "cruzada". "A história tem coerência, mas 
a linguagem não está realmente adaptada a cada 
meio de comunicação e não há uma complemen
taridade afirma. Na visão de Viesti, o anúncio 
feito, por exemplo, no rádio deveria complemen
tar o da televisão, e não transmitir a mesma 
mensagem, como acontece. Para ele, as grandes 
empresas uti l izam o conceito com mais desen
voltura, enquanto os micro e pequenos negócios 
ainda não compreenderam o potencial das mí
dias eletrônicas e das chamadas redes sociais 
(Facebook, Orkut e Twitter, entre outros). 

C R O S S M Í D I A E M A Ç Ã O 

A gerente de atendimento da rede varejista Ri 
cardo Eletro, Grasiela Scalioni, da Pro Brasil 
Propaganda, revela que é uma das que já ut i l i 
zam o crossmídia na divulgação da loja. "Em ge
ral, produzimos panfletos com ações e ofertas 
especiais para distribuições em pontos estra
tégicos, como entradas de shoppings e regiões 
próximas, além de fazer 'boca de urna nas pro
ximidades das lojas para atrair consumidores e 
ações de combate à concorrência com panfletos 
de pesquisa de preço na região". 

A publicitária explica que esses materiais 
são utilizados principalmente aos sábados e 
em períodos sazonais, como Dia das Mães, Dia 
dos Pais e Natal, dentre outras datas comemo
rativas importantes, pois a probabilidade de 
compra do consumidor é maior e a efetividade 
dessas ações fica mais evidente. Além desses 
materiais, a empresa encarta "folhetões" em jor
nais duas vezes por mês e distribui uma média 
de 435 m i l tabloides mensais com as linhas de 
ofertas por todas as lojas do País. "Enquanto os 
panfletos são materiais importantes para criar 
oportunidades de venda imediata nas proximi
dades das lojas, os encartes e tabloides desper
tam o interesse naqueles que pesquisam ofer
tas de todo o tipo, colocando a varejista como 
uma oportunidade de venda futura". 

Grasiela acredita que a estratégia de cross
mídia ainda tem muito a evoluir, principalmen
te no universo online, mas, no caso da Ricardo 
Eletro, o somatório de todas as ações de mídia 
impressa, eletrônica, e de combate à concorrên
cia são fundamentais para "dar à rede a força 
de que ela precisa". 

M I X I N T E G R A D O 
Outro bom exemplo de aplicação de crossmí
dia foi empregado durante a expansão do an
tigo ABC Plaza Shopping, em Santo André, na 
região metropolitana de São Paulo. De acordo 
com Fernando Piccinini Jr, vice-presidente de 



comunicação da RinoCom, agência que aten
de a organização, o shopping teve uma mu
dança significativa quando anunciou que 
passaria a se chamar Gran Plaza e a comu
nicação foi, sem dúvida, a grande porta-voz 
dessas mudanças. 

Com uma campanha institucional an
corada no novo nome, foram aproveitadas 
datas promocionais como Dia das Mães, 
Namorados, Pais, Crianças e Natal. "O cros-
smídia é uma estratégia básica para o êxito 
da campanha. A integração das mensagens 
veiculadas em mídia eletrônica, exterior, 
impressa e online é u t i l izada em 100%", 
explica Piccinini. 

O publicitário também revela que a mí
dia exterior integrada aos jornais é a que 
tem demonstrado os melhores resultados. 
"Por se tratar de um shopping referência na 
região, a presença na mídia deve acontecer 
durante todo o ano. O que varia, acompa
nhando o calendário promocional, são as 
ofertas". Além dos tradicionais encartes, o 
Gran Plaza publica duas vezes ao ano a revis
ta Plaza. O periódico é referência em toda a 
região e mostra tendências, dá dicas e pres
tação de serviços, alcançando um público de 
300 m i l leitores. 

L O J A S L U P O 
A RinoCom também responde pelo case da 
Lupo, que incumbiu a agência de criar uma 
campanha para enfatizar a marca e divul
gar a rede de lojas próprias e franqueadas. 
Assim, todo o trabalho institucional reali
zado esteve voltado à valorização do nome 
Lupo entre seus consumidores, com o obje
tivo de conduzi-los às lojas. Neste sentido, 
o crossmídia, que Piccinini prefere definir 
como "mix integrado de meios", tornou-se 
fundamental. "Para a Lupo, a integração de 
mídia impressa, como revistas, ao univer
so online provoca resultados surpreenden

tes à medida que é mais usado". O período 
de alta da Lupo são as mudanças de estação: 
primavera-verão e outono-inverno, quan
do são lançadas as coleções. Nestas épocas, 
encartes nas principais revistas femininas 
integrados à mídia online geram excelentes 
resultados. Toda essa integração de meios 
tem como principal foco a mulher acima de 
25 anos, que trabalha e ao mesmo tempo é 
a célula-mãe da família. 

M U I T O A A V A N Ç A R 
O professor Dalton Viesti , da Trevisan, ar
gumenta que as possibilidades de uso do 
crossmídia são gigantescas e o recurso está 
sendo cada vez mais explorado em sua d i 
versidade nas novas plataformas, como os 
celulares, a internet e as chamadas mídias 
sociais (como Facebook e Orkut), e nas tra
dicionais, impressas. "Para saber qual a pla
taforma mais utilizada seria preciso fazer 
uma pesquisa, mas acredito que as mídias 
tradicionais e sociais ainda são as favori
tas". De acordo com o especialista, os i m 
pressos promocionais são um complemento 
dentro do crossmídia. "Cada medida é fei
ta individualmente e no conjunto. O uso de 
cada ferramenta depende dos objetivos de 
comunicação, do público-alvo e da comple
mentaridade que ele deve ter". 

O coordenador da Escola Trevisan consi
dera que, para visualizar o retorno, o resulta
do de crossmídia deve ser avaliado como um 
todo, uma vez que não há ferramenta que 
gere mais resultado, pois as mídias geram 
resultados diferentes para produtos diferen
tes. Não há um público específico para uma 
mídia, mas há a efetividade de cada uma de
las em um contexto promocional de um pro
duto. "Para vender um imóvel, por exemplo, 
os impressos promocionais funcionam me
lhor do que para vender um automóvel, mas 
você vê circulação dos dois tipos". 

Text Box
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