
s redes sociais fazem parte do dia a dia 
de mi lhões de pessoas. Segundo o Ibope 

Nielsen Online, quase 80 mi lhões de brasi
leiros t êm acesso à internet em diversos am
bientes. Usadas para se conectar, conversar, 
ler notícias, ouvir músicas , comprar, elas re
presentam uma nova forma de social ização. 
Se você ainda duvida da impor tânc ia das re
des sociais, faça um teste: pergunte aos seus 
amigos quanto tempo eles passam no Face-
book por dia. A resposta pode ser surpre
endente. Dados da ComScore revelam que 
aproximadamente 90% de todos os usuár ios 
de internet no Brasil visitam alguma rede so
cial quando navegam na web, passando em 
m é d i a 4,7 horas nesses sites durante o m ê s 
(18,3% do tempo total). Isso torna a rede so
cial uma das atividades onl ine com maior 
envolvimento dos visitantes. 

Como professora de marketing, frequente
mente faço testes com meus alunos, questio-
nando-os sobre seus comportamentos como 
consumidores. Tenho perguntado às minhas 
turmas se elas assistem à TV. Em média , 90% 
dos alunos afirmam que assistem diariamen
te. Pergunto em seguida quem assiste exclu
sivamente TV, colocando toda sua a t e n ç ã o 
só nesta míd ia . Raramente a l g u é m se acu
sa. A maioria diz que n ã o consegue mais se 
concentrar apenas na televisão e que divide 
a a t e n ç ã o com celular, notebook e tablets. 
Esse pequeno teste, sem nenhuma valida
de científ ica, ilustra o momento de transi
ção que estamos vivendo, no qual a aud i ên 
cia es tá deixando de ser dedicada para ser 
compartilhada. 

Mas o que as empresas e os profissionais de 

marketing acham disso? Se fôssemos otimis
tas, repetir íamos o que muitos já disseram: as 
redes sociais são o futuro (e a salvação) das mí
dias. Mas o que se vê na prática é diferente dis
so: os anunciantes têm sérias dúvidas sobre a 
eficácia das mídias sociais e não as consideram 
como uma mídia consistente. Os sites de rela
cionamento ainda são vistos como uma opção 
incremental à maior parte das estratégias de 
comunicação. Conforme o Ibope Media, hou
ve nos últ imos anos uma manu tenção das re

ceitas publicitárias das mídias de massa, como 
a TV aberta, ao mesmo tempo que a audiência 
destas mídias cai ano após ano. Como explicar 
este fenômeno? 

Ao pensar sobre o porquê deste fenômeno, 
lembrei o trabalho de Rodrigues, Chimenti e 
Nogueira, intitulado "O Impacto das Novas Mí
dias para os Anunciantes Brasileiros" apresen
tado no último Encontro da Associação Nacio
nal de Pós-Graduação e Pesquisa em Adminis
tração (EnAnpad). Os autores entrevistaram 15 
profissionais de 15 companhias nacionais de 
grande porte com tradição de investimentos no 
mercado nacional de publicidade. Sete destas 
empresas estavam entre os 30 maiores anun
ciantes brasileiros quando a pesquisa foi rea
lizada. Todos os entrevistados ocupavam car
gos de responsabilidade direta na elaboração e 
aprovação de campanhas publicitárias, desde a 
definição da combinação de mídias até o inves
timento utilizado. 

O estudo descreve a dificuldade dos anuncian
tes em comprar novas mídias, expondo diversos 
motivos, sendo um deles bastante peculiar: os 
gestores gostam de ver seus filmes publicitários 
durante os intervalos comerciais do Fantástico. 

Para os entrevistados, apesar do preço elevado 
dessa mídia, ela traria maior reconhecimento 
à marca, pois a TV é uma mídia mais comple
ta, na qual se pode explorar a complexidade de 
elementos sonoros, imagens e movimentos. A 
internet, por sua vez, fragmenta a atenção, que 
se torna flutuante, pois há muitos estímulos ao 
mesmo tempo. 

A dificuldade em medir o desempenho das 
campanhas na web é apontada como outro pro
blema. Familiarizados com os índices de audi
ência da televisão, dizem que as métricas para 
internet ainda são pouco conhecidas. Embora 
questionem a eficiência da mídia tradicional, 
ela ainda é a preferida pela facilidade de medi
ção de audiência e alcance. Afirmam que a TV 
é vista por consumidores do Amazonas ao Rio 
Grande do Sul, coisa que a internet não faz - e 
é preciso vender em todas as regiões. A televi
são t ambém é elogiada por atingir as classes C, 
D e E, que, conforme os entrevistados, ainda não 
aderiram completamente à internet. 

A partir desses argumentos, o debate pa
rece fugir do nível da m e d i ç ã o de eficiência 
das míd ias e se aproximar do "achismo". Os 
mais sér ios institutos de pesquisa deste País 
— e do mundo — apontam outras d i reções . 
Segundo o ComScore, quase metade da popu
lação brasileira de classe média tem acesso à 
internet, bem como 17% das classes D e E. Já 
há no mercado sofisticados sistemas de ava
liação de campanhas online, que consideram 
a natureza das míd ias e evitam as deficiên
cias ocasionadas pela a d a p t a ç ã o das mét r i 
cas dos meios tradicionais. Enquanto isso, 
só 4,4% do o r ç a m e n t o de marketing das em
presas é destinado às míd ias digitais e 55% 
vai para a TV. 

Os profissionais de marketing devem se 
colocar no lugar do cliente e perceber que as 
pessoas estão em busca de exper iências que 
as estimulem a convidar o anunciante para en
trar em sua casa. O consumidor está cansado 
de ser invadido por anúnc ios pelos quais não 
tem nenhum interesse e apresenta novas de
mandas, como participar, colaborar, compar
tilhar e cocriar. O fato de as entrevistas terem 
sido realizadas com profissionais seniores de 
marketing t a m b é m pode ser uma das explica
ções para este cenár io . Tomara que, quando 
meus alunos, hoje na g r a d u a ç ã o ou r ecém-
-formados, se tornarem l íderes das grandes 
companhias nacionais, tenham a mente mais 
aberta ao novo. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissional de Marketing, São Paulo, p. 12, 29 mar. 2012.




