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O anúncio não conversava com o evento, que por sua vez estava de relações cortadas com a 
assessoria de imprensa, embora todos concordassem que não deviam nem pensar em se entender 
com o site. Esta era a situação da comunicação da maioria das empresas no Brasil. O resultado: 
uma confusão generalizada em que a grande vítima era o consumidor, e o maior prejudicado, a 
própria empresa.  
 
A confusão não se restringia ao front. Na verdade, começava na retaguarda, na hora de escolher 
os fornecedores, que se engalfinhavam pela maior fatia da verba disponível, normalmente 
propondo soluções completamente díspares. Sem contar com o fato de que o tempo em muitas 
reuniões e memorandos atrasava muito cada ação de comunicação.  
 
Os tempos bicudos provocaram uma verdadeira revolução no mercado. Com a forte retração da 
demanda em todos os setores de 2001 a 2003, as empresas exigiram uma comunicação cada vez 
mais eficaz. Repensaram sua maneira de se comunicar e passaram a explorar de forma mais 
equalizada todas as ferramentas de comunicação, antes chamadas de "alternativas" ou below the 
line, procurando atingir com maior eficácia os públicos-alvo. Desde então, a publicidade 
convencional vem cedendo parte da verba destinada à propaganda para outras formas de 
comunicação.  
 
De uma hora para a outra, as agências tradicionais passaram a conviver com fornecedores 
menores, cada qual com sua experiência em uma única ferramenta ou disciplina da comunicação. 
Os clientes, por sua vez, se viram obrigados a definir previamente a melhor ferramenta para cada 
situação para então definir o fornecedor. É claro que o resultado só poderia ser o caos.  
 
Somente a partir de 2004 a "comunicação integrada" começou a ser apresentada ao mercado, por 
iniciativa das grandes agências brasileiras, que viam nisto uma oportunidade de - além de prestar 
melhores serviços aos seus clientes - compensar a perda de ganhos com a diminuição do 
verdadeiro "maná" do mercado publicitário: as veiculações. Esta tem sido a promessa, que nem 
sempre se concretiza na prática. É a velha história do pato que faz tudo – nada, voa e anda –, 
mas que acaba não fazendo nada direito. Porque no mundo da comunicação, unir disciplinas, 
experiências e competências não acontece no mesmo ritmo das exigências e novidades.  
 
Agora, ingressamos em uma nova etapa desta enorme transformação por que passa a 
comunicação: é preciso, mais do que integrar, articular, selecionando os melhores recursos e 
promovendo o entrosamento entre as novas combinações de ferramentas e competências. 
Articular é a nova etapa - e o novo desafio.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3, 4 e 5 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


