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Os meios tradicionais de comunicação (TV, rádio, jornal e revista) sempre foram ferramentas 
de comunicação de massa. Mídias caras para grandes audiências. Nesse modelo, grandes 
anunciantes sempre alcançaram seus resultados falando de maneira padronizada para todos, 
enquanto empresas sem grandes orçamentos de comunicação ficavam marginalizadas, 
esquecidas por veículos e por agências de propaganda, envolvidas com grandes contas e suas 
comissões e BVs. 
 
O século 21 chegou, e os tempos da comunicação também mudaram. A Cauda longa, de Chris 
Anderson, está aí, e vivemos um tempo de proliferação de produtos e diversificação da mídia. 
 
As redes sociais permitem que marcas e consumidores convivam diariamente num ambiente 
único, gerando uma série de oportunidades e também de riscos. Algumas empresas, pela 
primeira vez, podem expor seus produtos e serviços a grandes pblicos. 
 
Convencidos da necessidade de "marcar presença" neste ambiente, muitos pequenos e médios 
empresários costumam se frustrar em pouco tempo por causa de um erro muito comum: 
deixar a comunicação digital por conta de alguém que não é da área, o que acaba dando mais 
dor de cabeça do que resultados. 
 
O caminho, então, seria buscar uma boa agência especializada, mas este caminho não 
costuma ser assim tão simples. Existem ótimas agências digitais no Brasil, mas os valores 
cobrados afastam pequenos empresários, repetindo o velho modelo do passado. 
 
Existem, é claro, muitas pequenas agências, e muitas delas não estão preparadas para atender 
às expectativas de um cliente ansioso pelas oportunidades do “mercado digital”. As PMEs estão 
cada vez mais estruturadas, com excelentes planejamentos estratégicos, buscando excelência 
de gestão e buscam parceiros à altura. 
 
As pequenas e médias empresas precisam de um modelo próprio de comunicação digital. 
Essas PMEs merecem atendimento profissional e serviços de excelência, mas sem os altos 
custos do modelo das agências tradicionais. 
 
Um bom planejamento de comunicação digital das pequenas e médias empresas representa 
um amadurecimento, não apenas do mercado de comunicação mas das relações comerciais. 
Empresas que atuam assertivamente no ambiente digital não apenas geram mais lucros, mas, 
acima de tudo, beneficiam o consumidor e contribuem para a construção de uma sociedade 
cada vez mais forte e democrática. 
 
Fonte: Jornal do Brasil. [Portal]. Disponível em: <http://www.jb.com.br/sociedade-
aberta/noticias/2013/10/20/a-midia-social-e-a-democratizacao-da-
comunicacao/>. Acesso em: 21 out. 2013. 
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