
Estamos preparados para um mundo multiplataforma? 

Luiz Trindade 

 

A tecnologia vem novamente imprimir uma drástica mudança na maneira como as marcas 

devem se relacionar com os consumidores. Saímos do boca-a-boca, fomos para o impresso, 

surfamos nas ondas do rádio e vimos a TV impulsionar os publicitários ao status de 

celebridades. Porém, por muito tempo, ficamos estagnados nesse ponto. Um ou outro novo 

canal de comunicação surgiu, mas nada que pudesse ter a força da TV. Agora temos o digital 

revolucionando todos os meios. 

  

Neste momento de transformação profunda temos a missão de ir além da comunicação 

tradicional e realmente gerar valor na vida dos consumidores, defendendo causas e prestando 

serviços. Nesse sentido, as novas tecnologias chegaram para incrementar ainda mais o 

potencial das mídias existentes. Se configuraram como elemento fundamental na revolução 

dos meios impresso, rádio, TV e outdoor, além de trazer novas oportunidades que antes 

simplesmente nem existiam. 

  

Nessa nova realidade, quem sai ganhando certamente é o consumidor, que conquista um 

papel de destaque na dinâmica da comunicação, passando de “simples” espectador a 

protagonista. Se antes passivamente recebia a informação e, no máximo, compartilhava numa 

festa ou algum encontro social, agora expressa instantaneamente sua opinião pelos mais 

diversos canais e redes sociais. 

  

Esse comportamento, que acontece de maneira orgânica (não é imposto), está fazendo com 

que produtores de conteúdo adaptem suas criações com uma velocidade maior do que 

estavam acostumados. Em alguns momentos, até em tempo real. Se antes alguns 

apresentadores de TV, por exemplo, ficavam de olho apenas no monitor do Ibope, agora 

também acompanham as repercussões e opiniões de seus seguidores/telespectadores no 

Twitter e Facebook o tempo todo. Muitos (talvez a grande maioria atualmente) definem suas 

pautas de acordo com esse “mapeamento” e receptividade do público. 

  

E daí? Qual a novidade nisso tudo? 

  

Nenhuma novidade. Esse assunto já está batido e surrado, mas há uma questão que não pode 

ser deixada de lado: estamos preparados para trabalhar nesse novo modelo? Nunca tivemos 

tantos players (agências tradicionais, agências digitais, especialistas em redes sociais, 

especialistas em search, veículos, produtores de conteúdo  e produtoras de eventos, entre 

outros) sentados na mesma mesa discutindo um briefing e identificando o quão longe pode 

chegar uma ideia. Nunca se teve de planejar para tantos canais ao mesmo tempo. 

  

O novo modelo de comunicação exige muito mais que criatividade, inconteste para os 

brasileiros, vide nosso desempenho histórico em grandes festivais internacionais, mas também 

um planejamento muito mais amplo e profundo, uma capacidade analítica e uma força de 

produção nunca antes vista. Jess Grennwood, diretor do Contagious Insider, programa de 

treinamento da revista britânica Contagious, disse uma frase que representa bem esse novo 

momento: “Temos de ir além do marketing 360º e praticar o marketing 365 dias por ano”. 

  

Dois conceitos que estão muito alinhados a este momento foram destaque, este ano, no 

Cannes Lions e no MIXX NY: 

  

- Long Idea: exige que nossa ideia seja permeada no máximo possível de canais de contato 

com o target da marca. Isso significa que teremos de produzir um volume maior de conteúdo 

para todos esses canais. E, consequentemente, muito mais a monitorar e adaptar ao longo do 

processo de uma estratégia de comunicação.  

  

- Storybuilding: defende a criação como algo constante, que não se esgota, está sempre 

acontecendo e evoluindo. É um conceito que tem como agentes centrais o consumidor, a 

agência e o próprio produto/marca que está sendo promovido. 
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O quanto estamos preparados ou nos preparando para isso? 

  

Acredito que nosso desempenho pífio em premiações mais destacadas e alinhadas com esse 

novo momento como, por exemplo, as categorias Integrated e Titanium, do Cannes Lions, tem 

como uma de suas causas nosso despreparo para orquestrar esse “emaranhado”. 

  

Isso só ratifica uma das mais famosas frases de Einstein: “O sucesso vem de 10% de 

inspiração e 90% de transpiração”. O modelo brasileiro de publicidade ainda está muito mais 

calcado na inspiração, mesmo porque tínhamos um veículo absolutamente fantástico que 

transpirava por nós, a Televisão. Agora o mundo mudou, a TV se mantém como um meio 

extremamente importante para qualquer estratégia de comunicação, mas não reina mais 

solitária e por isto teremos que transpirar muito mais com planejamento, produção, 

monitoramento e métricas. 

  

Que sejamos todos bem vindos à Era da Transpiração! 

  

Fonte: Propmark, São Paulo, 31 out. 2011, p. 8. 
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