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Uma campanha de sucesso precisa de ideias relevantes e pertinentes – onde veiculá-la é só 
uma questão de plataforma. Essas foram as duas principais conclusões da mesa “Marketing on 
e off” no Cilic (Congresso Internacional de Líderes da Comunicação), semana passada, em São 
Paulo. Mediado pelo jornalista Paulo Macedo, editor do propmark online, o debate contou com 
executivos da B!Ferraz, Bullet, Ketchum Digital e Salem. Os publicitários enfatizaram a 
integração cada vez maior entre os meios. “Se tudo é uma grande mídia, a discussão é sobre a 
ideia. Não importa o veículo, se é on ou off. O que importa é se o conteúdo é relevante”, 
apontou Fernando Figueiredo, presidente da Bullet. 
 
Pesquisa do Brand Science Institute, citada por Wallace Baldo, head da Ketchum Digital para 
América Latina, surpreende: 37% das ações de mídia social ainda falham. “Quando você vai 
avaliar o porquê, observa que 70% não tinham objetivos de negócios. Não teve resultado 
porque a ideia não foi avaliada. É preciso tomar cuidado para não fazer experimentação por 
experimentação”, alertou. 
 
Marcio Salem, presidente da Salem, destacou que as ações na web lembram as estratégias 
adotadas em marketing direto. “Antes, no marketing direto, conseguíamos abordar apenas 
alguns segmentos. Se queríamos falar de bens de consumo de massa, era muito difícil atingir 
target. Tínhamos ou mídia de massa ou segmentada para trabalharmos. Com o digital, as 
informações já estão nas redes sociais. O trabalho de levantar dados, sensibilizar o cliente a 
preencher informações e colocar numa base não existe mais. Essa é a grande mudança porque 
as informações já estão disponíveis, usuários as compartilham na web”. 
 
Já José Boralli, da B!Ferraz, destacou a importância da veracidade do diálogo para engajar 
consumidores. “Encontramos mais sucesso quando partimos de coisas realistas, do cotidiano 
das pessoas e trazemos para plataforma de comunicação, seja ela de massa ou digital”. 
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