
As marcas têm investido muito em 
comunicação, considerando que a 

eficiência nesse quesito é vital para sua 
saúde financeira e perenidade. Torna-se 
imperativo construir a preferência entre 
os consumidores e assegurar a sua fideli
dade a médio e a longo prazo. Mas o cená
rio atual de mídia tem demonstrado que 
os desafios são cada vez maiores. O risco 
de a comunicação não conseguir se des
tacar, se perder na multidão de estímulos 
e ser afetada por influências totalmente 
fora do controle, é muito preocupante. 

O conceito de nuvem, bastante fami
liar no universo da computação associa
da à internet, pode ser também uma ex
celente metáfora para descrever o fluxo, 
a imprevisível mistura de mensagens e 
as influências que permeiam o dia a dia 
dos consumidores. 

Como tendência geral, as marcas têm 
usado cada vez mais um mix de meios 
para alcançar os consumidores, utilizan
do os mais variados pontos de contato. A 
internet é uma oportunidade incorpora
da mais recentemente, estimulada pelo 
crescimento vertiginoso da sua penetra
ção e pela atratividade dos custos, rela
tivamente mais baixos. 

O crescimento dos investimentos na 
comunicação digital é muito significa
tivo e bastante rápido. Nos últimos tem
pos, as estimativas chegam a apontar que 
a experiência dos internautas com anún
cios na internet é, no mínimo, 40% maior. 
No entanto, será que temos uma ideia de 
quantas dessas experiências ficam total
mente perdidas? 

A exposição a uma massa de anúncios 
na televisão e nos meios tradicionais sem
pre existiu e as marcas já detinham o do
mínio deste cenário. Os consumidores já 
estavam de certa maneira aclimatados e 
já era aceito como básico obter peque
nos espaços de relevância perante uma 
grande massa de irrelevância. Agora, em 
um cenário ainda mais "poluído" acres
cido do poder que o consumidor tem pe
rante as mensagens que recebe, o pro
cesso de seleção para a escolha do que 
realmente importa passa a ser cada vez 
mais complexo. 
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mostra que os desafios da comunicação 
são maiores quanto maior é o clutter a 
que está exposto o consumidor. O Bra
sil se posiciona como um país com um 
clutter dos mais concorridos, colocan
do como mais importante ainda a busca 
de uma comunicação que se destaque e 
que seja avaliada como acima da média. 

Neste cenário, o sucesso da comunica
ção requer uma mudança de paradigma 
na forma como o marketing deve pensar 
a comunicação e o acesso do consumi
dor à mensagem. O novo modelo deve 
considerar não apenas o consumidor e 
os meios, mas todo o ambiente em que o 

consumidor vive nos dias de hoje. 
A "nuvem" é uma composição de ba

rulhos que cercam um indivíduo. Cada 
"nuvem" individualmente é composta de 
todas as influências as quais a pessoa está 
exposta, e que pode afetar as percepções 
das marcas. A "nuvem" acompanha cada 
pessoa ao longo de todas as atividades do 
dia, sejam elas boas ou más, divertidas ou 
chatas, planejadas ou não. 

Considerando a comunicação digital, 
o desafio parece ser ainda maior, ou pelo 
menos diferente do que ocorre nos meios 
massivos. Está fundamentada em uma 
plataforma de interatividade, mas as es
tatísticas mostram que menos de 1% cli
ca nas peças criativas, indicando que o 
consumidor reage diferente a este meio. 

No entanto, não é um meio pouco re
levante. O desafio é entender como fun
ciona e planejar considerando as peculia
ridades do meio e a possibilidade de in 
tegração sinérgica com os demais meios. 

Tudo junto 
A batalha de uma marca para se des

tacar em um ambiente online é hercúlea, 
já que o ambiente é o mais competitivo 
de todos os meios; são muitas marcas co
municando e, geralmente, o internauta já 
acessa um site direcionado para aquele 

assunto que busca. 
Diferentemente do que ocorre na TV, 

onde o espaço comercial não concorre com 
o programa e cada marca tem o seu espa
ço próprio para comunicar a sua mensa
gem, na internet tudo acontece junto e ao 
mesmo tempo. Portanto, se a peça criativa 
conseguiu se destacar nesse ambiente, já 
é uma vitória. Seu desafio é não perder es
sa oportunidade para completar o objeti
vo de comunicar a marca e a mensagem. 

Resultados oriundos da avaliação da 
comunicação online destacam alguns as
pectos que são diferentes da comunicação 
off-line, principalmente em razão do bai
xo índice de cliques nas peças criativas. 
O consumidor não está na internet para 
ver os anúncios, mas nem por isso deixa 
de ser impactado. O importante é saber 
como e o que muda neste meio. 

Detalhamos no quadro abaixo alguns 
resultados da Millward Brown com testes 
de peças criativas online, que podem ser 
muito úteis para uma comunicação de 
melhor performance neste meio. 

S u c e s s o e f r a c a s s o s 
Os resultados da Millward Brown mos

tram que é possível ter campanhas bem-
sucedidas com base nessas ferramen
tas. Mas mostram também que as chan

ces de fracasso são bastante altas. Como 
em qualquer meio de comunicação, vale 
aquela chamada: a busca do famoso "gan
cho" criativo que vai intrigar e instigar o 
internauta a querer participar. Lembran
do sempre de colocar a marca no teaser. 

Para completar, hoje o grande desafio 
quando falamos na combinação do mun
do online com o off-line é a sinergia. Como 
desenvolver peças que façam parte do pla
no de comunicação integrada da marca e 
que sejam apropriadas para o meio online? 
Lembramos a metáfora da "nuvem" forma
da por todos os estímulos que desafiam as 
marcas a conseguir um espaço de destaque 
na mente dos consumidores. A tarefa não é 
fácil. A tentação de usar a peça criativa do 
meio impresso como um banner é grande. 
Por outro lado, se partirmos para algo mui
to criativo para a internet, poderemos não 
entregar a mensagem completa e precisa
remos da ajuda do internauta. 

Entender como funciona cada um dos 
meios, como o consumidor reage em ca
da situação, adequando as peças criati
vas, tendo um conceito de campanha to
talmente sinérgico e que conecte os vários 
pontos de contato é a receita básica para 
a marca se destacar na "nuvem" de infor
mações e estímulos a qual o consumidor 
é submetido no seu dia a dia 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1489, p. 32, 12 dez. 2011.




