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NA TEORIA, OS GESTORES JÁ SABEM: AS NOVAS MÍDIAS VÃO MUITO ALEM DOS 
ANÚNCIOS PAGOS NA TV, NAS REVISTAS E NOS JORNAIS; ELAS ALTERAM A 
FORMA COMO OS CONSUMIDORES RECEBEM E ABSORVEM AS MENSAGENS DE 
MARKETING. MAS, NA PRÁTICA, ESTUDO MCKINSEY MOSTRA QUE AS EMPRESAS 
AINDA PRECISAM MUDAR MUITO SUAS ABORDAGENS, O MODO DE ALOCAR 
RECURSOS E A ORGANIZAÇÃO DE SUAS OPERAÇÕES 

M ídia paga. Mídia pró
pria. Mídia gratuita. 
Mídia vendida. Mídia 
sequestrada [hijacked 

media, no original em inglês]. 
A linha mestra do sucesso em mar

keting costumava ser a de que você 
tem aquilo pelo que paga. Não é mais 
assim. Ainda que a tradicional mídia 
paga -como os comerciais de rádio e 
TV, os anúnc ios em jornal e revista, os 
outdoors- desempenhe papel impor
tante, as empresas hoje podem explorar 
diversas formas alternativas de mídia. 

Os consumidores que se apaixonam 
por um produto podem, por exemplo, 
criar mídia gratuita ao promovê- lo de 
boa vontade para os amigos, e uma 
empresa pode alavancar míd ia p ró 
pria ao enviar e-mails de alerta sobre 
produtos e p r o m o ç õ e s para clientes 
previamente registrados em seu site. 
Na verdade, a forma como os consu
midores agora tomam suas decisões 
de compra faz com que o marketing 
gere impacto a partir de ampla gama 
de fatores, que vai a l ém da míd ia paga 
convencional. 

Essa expansão das formas de mídia 
traz m u d a n ç a s significativas na manei-

0 estudo é de autoria de David Edelman, 
consultor da McKinsey & Co. sediado 
no escritório de Boston, nos EUA, e de 
Brian Salsberg, que atua no escritório 
de Tóquio, no Japão. 

ra como os consumidores percebem e 
absorvem as mensagens de marketing. 
O resultado é a necessidade de atuali
zação dos conceitos da área. 

Por exemplo: como o profissional 
responsável pela estratégia de marke
ting de uma empresa deve reagir a pe
didos de outras companhias para com
prar espaço de publicidade nos sites de 
seus produtos? Como uma empresa 
lida com ativistas da internet quando 
eles se mobilizam contra um produto 
ou campanha publicitária? 

Por isso, os novos conceitos de mídia 
vendida e sequestrada são somados 
aos tradicionais mídia paga, própria 
e gratuita. Essas novas formas de mí
dia, que demandam investimentos e 
a tenção permanentes, desafiam as 
estratégias, a estrutura e as operações 
tradicionais da maioria das á reas de 
marketing das empresas. Ainda assim, 
os profissionais devem ver a expansão 
das opções de mídia não apenas como 
desafio, mas t a m b é m como uma opor
tunidade que vale a pena agarrar. 

CINCO FORMAS DE MÍDIA 
Muitas empresas enxergam os planos 
de marketing como algo pouco a lém 
de um exercício sobre onde e quando 
comprar espaço de mídia. No entanto, 
à medida que a quantidade de intera
ções digitais aumenta, os profissionais 
da área devem reconhecer o poder que 
se encontra a lém da tradicional mídia 
paga [veja quadro na próxima página]. 

Paga, própria e gratuita 
A míd ia paga inc lu i a publicidade 
tradicional, em que a empresa paga 
por e s p a ç o ou para que uma ter
ceira parte promova seus produtos. 
Esse tipo de publicidade está longe 
de morrer : as opções , na verdade, 
aumentam com o surgimento de ca
nais de TV a cabo para púb l i cos es
pecíficos, sites e outros canais, sem 
mencionar os sistemas de busca, de 
assuntos e v ídeos . 

A segunda categoria, de mídia p ró 
pria, consiste nos canais que a em
presa de t ém e que utiliza para p r o p ó 
sitos de marketing. É o caso dos ca
tálogos, dos sites, das lojas de varejo 
e dos programas que enviam e-mails 
como avisos de p romoções . 

A m í d i a gratuita é gerada quando 
a qualidade e as c a r ac t e r í s t i c a s ún i 
cas dos produtos de uma empresa 
levam os consumidores a promove
mos sem custos para a empresa. A 
rede Starbucks, por exemplo, anun
ciou recentemente que sua base 
de fãs no Facebook ultrapassou a 
marca de 10 m i l h õ e s de pessoas, a 
mais alta entre as empresas norte-
americanas. 

A Starbucks vê uma re lação direta 
entre seu ó t imo desempenho recente 
e os esforços e inovações no campo 
das míd ia s sociais, como o "MyStar-
bucksldea" (minha ideia Starbucks), 
site em que qualquer um pode sugerir 
modos de tornar a empresa melhor. 
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Vendida 
As mídias pagas e própr ias são contro
ladas pelos profissionais de marketing, 
que l idam com os produtos. No caso 
da mídia gratuita, esses profissionais 
agem como catalisadores iniciais, esti
mulando a resposta dos usuár ios . 

Em alguns casos, porém, a mídia 
própria de uma empresa pode se tor
nar a mídia paga de outra -por exem
plo, quando um varejista online vende 
espaço publicitário em seu site. Defini
mos essa mídia vendida como mídia 
própr ia com tráfego tão intenso que 
outras organizações querem colocar 
seu conteúdo ou suas ferramentas de 
comércio eletrônico nesse ambiente. 

Essa tendência, que, acreditamos, 
ainda está dando seus primeiros pas
sos, começou com varejistas e empre
sas da área de turismo, como compa
nhias aéreas e hotéis, e certamente vai 
a lém. A Johnson & Johnson, por exem
plo, criou o BabyCenter, canal próprio 
que promove produtos complementa
res e às vezes até mesmo concorrentes. 

Além de gerar receita, a p resença 
de outras empresas faz com que o site 
pa reça isento, dá à o rganização pro
pr ie tár ia a oportunidade de adquirir 
informações valiosas sobre os atrati
vos de outras companhias e pode aju-

dar a ampliar o tráfego para todas as 
empresas do setor. 

Sequestrada 
As mesmas m u d a n ç a s tecnológicas 
significativas que deram aos profis
sionais de marketing mais opções 
de c o m u n i c a ç ã o (e de forma mais 
diversificada) t a m b é m levaram ao 
aumento do risco de consumidores 
apaixonados expressarem sua opinião 
mais rapidamente, e de maneira mais 
visível, causando mais danos. Essa 
míd ia sequestrada é o oposto da míd ia 
gratuita: um produto, uma marca ou 
uma campanha se tornam reféns dos 
consumidores, ou de outros grupos de 
interesse, ou ainda de ativistas que d i 
fundem opiniões negativas. 

Os participantes das redes sociais, 
por exemplo, estão aprendendo que 
podem sequestrar mídias para pres
sionar as empresas que criaram essas 
mídias . Os exemplos que se destacam 
vão de companhias como a Nestlé (que 
teve sua página no Facebook seques
trada) à Domino's Pizza, com o vídeo 
no YouTube de uma pegadinha em que 
dois funcionários aparecem contami
nando sanduíches . 

O que os consumidores buscam é 
convencer outros a boicotar produtos, 

a m e a ç a n d o a reputação da empresa-
-alvo. Quando isso acontece, a respos
ta da empresa pode não ser suficien
temente rápida ou forte. A Toyota, por 
exemplo, reduziu o impacto negativo 
de sua crise de recalls no início deste 
ano com uma campanha de resposta 
relativamente rápida e bem orquestra
da nas mídias sociais. 

0 IMPACTO DA REVOLUÇÃO DA MÍDIA 
A m u d a n ç a de função da mídia tradi
cional e o surgimento das novas mí 
dias levaram o papel dos profissionais 
de marketing muito a lém da alocação de 
verbas e canais. É necessár ia hoje uma 
compreensão profunda de como os 
consumidores se envolvem com dife
rentes tipos de mídia em cada etapa do 
caminho até a decisão de compra. 

Além disso, cada tipo de mídia se re
laciona com as demais [veja quadro na 
página ao lado], de modo que os pla
nos de marketing e as habilidades pre
cisam se adaptar e evoluir. As mídias 
pagas, próprias , vendidas, gratuitas e 
sequestradas estão evoluindo primor
dialmente de quatro formas: 

1. Diferentes tipos de mídia estão 
se tornando mais integradas. A mí 
dia paga, por exemplo, vai cada vez 
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mais servir para alimentar mídias 
próprias, em que os profissionais po
dem oferecer uma experiência mais 
envolvente, fazer com que os consu
midores se interessem pelo produto e 
levá-los a contatos com outros clien
tes. Novas formas de contato com os 
consumidores estão transformando a 
tradicional gestão de relacionamen
to com os clientes -requer-se que os 
profissionais interajam com os con
sumidores por meio de múltiplos 
formatos de mídia de modos cada vez 
mais personalizados. 

2. Novos formatos estão surgindo. 
Isso ocorre porque a complexida
de crescente das necessidades dos 
clientes e os esforços para atender a 
elas fazem com que os profissionais 
de marketing não recorram a forne
cedores de mídia para obter ajuda. 
A Dell e a Nissan, por exemplo, tra
balharam com o Sundance Channel 
para criar um programa de televisão 
apresentado por Elvis Costello para 
atrair seu público-alvo. Com a n ú n 
cios misturados ao conteúdo do pro
grama, a Dell e a Nissan não apenas 
obtiveram exposição entre um públi
co altamente envolvido, mas t ambém 
mudaram a percepção em relação a 
suas marcas e conseguiram se comu
nicar com a últ ima leva dos baby boo
mers e o pessoal da geração X. 

3. As experiências de marketing 
estão se tornando mais relevantes 
do ponto de vista pessoal. No início, 
as conversas e experiências pessoais 
não pareciam ser a melhor forma de 
obter o alcance que os profissionais 
de marketing desejavam avidamente. 
Mas as novas formas de mídia per
mitem interações mais ricas e uma 
comunicação mais perto do alvo, pois 
motivam os consumidores a partilhar 
aquilo que os torna felizes. 
No Japão, o McDonald's desen
volveu expertise na utilização do 
Twitter e outras plataformas seme
lhantes para promover novos produ
tos e divulgar ofertas, estimulando 
sua enorme base de fãs a conversar 

sobre como amam os sanduíches da 
rede. Embora isso aconteça algumas 
vezes de forma espontânea, t a m b é m 
pode ser facilitado oferecendo aos 
clientes lanches grátis. Desse modo, 
os esforços em mídia paga e própria 
fazem com que os clientes fiquem 
tão apaixonados pelos produtos do 
McDonald's que a empresa gera vo
lume significativo de mídia gratuita. 

6. A evolução de novos tipos de 
mídia faz com que os consumido
res se vejam envolvidos com mais 
frequência em conversas online 

em tempo real, especialmente em 
redes sociais e outras platafor
mas digitais. Ajudar os clientes 
a se expressar por eles p r ó p r i o s 
pode ser assustador, mas é uma 
guinada importante em r e l a ç ã o 
ao controle de c o r a ç ã o e mente 
que os profissionais de marke t ing 
sempre tentaram exercer. Embo
ra a maior ia já esteja explorando 
ferramentas para moni to ra r as 
m í d i a s sociais, é preciso desen
volver sistemas de tr iagem e a ç ã o 
para afastar as pessoas que bus
cam sequestrar a m í d i a . 
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Uma empresa de eletrônicos, por 
exemplo, percebeu que todo comen
tário ou nota postados sobre seus 
produtos era uma possibilidade po
tencial de "sequestro". Por isso, ela 
agora responde a todos os comen
tários em no m á x i m o 24 horas, seja 
com agradecimentos e convites para 
seguir a empresa no Faeebook, seja 
com explicações sobre como resol
ver problemas. 

DESAFIO PARA A ÁREA DE MARKETING 
As empresas geralmente oferecem 
experiências ricas e complexas, mas 
os padrões do consumidor quanto à 
consistência das informações nos di
ferentes canais e a forma como são 
apresentadas em cada um deles, assim 
como sua utilidade, estão se tornando 
mais rigorosos cada dia. Isso tudo cria 
quatro prioridades para as á reas de 
marketing: 

1. Pensar estrategicamente sobre o 
papel de cada tipo de mídia. À medi
da que as empresas avançam de ma
neira mais agressiva em direção, por 
exemplo, a mídias próprias e gratui
tas, a mídia paga deve mudar seu 
papel e ser usada para direcionar 
os consumidores à mídia própria da 
empresa ou, de forma mais modera
da, como catalisador para l ançamen
tos de produtos e outras promoções . 

Isso pode requerer uma coordenação 
mais rígida em agências de publicidade 
no que diz respeito ao design e à coloca-

ção do conteúdo de marketing. Diante 
do maior fluxo de tráfego para as mídias 
próprias, as empresas talvez precisem 
mudar seus orçamentos e operações. 

2. Reequilibrar tempo e recursos. M í-
dia própria requer paciência, cultivo 
e esforço sustentável. Assim como os 
produtos de qualquer boa publicação 
online, a mídia própria de uma em
presa precisa de um fluxo constan
te de programas que gerem tráfego, 
conteúdo fresco e design atraente. 
Gestão focada, o rçamento suficiente 
e métr icas de desempenho apropria
das são necessários para desenvol
ver plataformas de mídia própria. 

3. Desenvolver uma estratégia clara 
de comunidade ou rede social. As em
presas precisam de um conjunto de 
regras e princípios de consenso para 
gerir e responder a ataques isolados 
ou coordenados contra a marca. É 
imperativo indicar um gestor expe
riente em redes sociais, que saiba 
com antecedência como estabelecer 
uma a tuação coordenada com mar
keting, relações públicas, jurídico e 
outras unidades funcionais relevan
tes, e que tenha a autoridade neces
sária e o poder de tomar decisões. 

O custo de fracassar ao responder a es
ses ataques pode ser alto. Uma empre
sa multinacional, por exemplo, respon
deu às acusações sobre suas práticas 
de negócio argumentando na página 
do Faeebook, chegando a bloquear e 
apagar posts. Essa atitude apenas au
mentou o interesse do público pela dis
puta, levando ao sequestro da página 
até que a empresa se desculpasse. 

4. Aprimorar tanto a arte como a 
ciência do marketing. Debates entre 
os profissionais de marketing geral
mente acabam no dilema entre ser 
arte ou ciência ou, em outras pala-

vras, na importância relativa da cria
ção e da análise. 

Na verdade, a marca a ser atingida está 
subindo tanto para o lado arte como 
para o lado ciência, e uma terceira di
mensão , a execução, está ganhando im
portância à medida que a complexidade 
do marketing aumenta rapidamente e 
os profissionais precisam oferecer uma 
experiência mais rica ao consumidor. 
Essa meta pede equipes que possam 
desenvolver campanhas para um bom 
n ú m e r o de canais muito diferentes, das 
TVs às redes sociais. Os dados devem 
ser usados de forma mais eficaz para 
alimentar a tomada de decisões e colo
cá-las em prática. A área de tecnologia 
precisa gastar cada centavo de maneira 
mais eficiente. A qualidade necessita ser 
definida e mensurada; os riscos, reduzi
dos e geridos. 

É claro que o investimento para 
montar uma equipe que possa respon
der a qualquer post nas mídias sociais 
pode ser algo difícil de justificar no 
início, mas essa abordagem provavel
mente se tornará fundamental para re
duzir a a m e a ç a de sequestro da marca. 

A lista de desafios é longa, e as pr ior i 
dades vão variar significativamente, de 
acordo com a d inâmica competitiva 
de cada empresa, disposição para expe
rimentar e capacidades. A proliferação 
dos tipos de mídia dá aos profissionais 
de marketing um arsenal muito mais 
rico para aprofundar a experiência do 
consumidor com a marca. Atender a 
essas expectativas elevadas, no entan
to, requer um foco renovado na execu
ção, na coordenação, na velocidade e 
no desempenho. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 15, n. 88, p. 116-120, set./ out. 2011.




