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Crescimento da concorrência aumenta a importância da comunicação integrada. 
 
A construção de marcas fortes depende da comunicação integrada. Atualmente, a maioria das 
ferramentas de comunicação está voltada para a construção de marcas, nem que indiretamente. 
Por isso, as companhias têm necessidade crescente de promover a integração das ferramentas de 
comunicação que fazem parte da estratégia de marketing. Este objetivo se tornou um desafio 
para algumas áreas internas das companhias responsáveis pelo processo.  
 
Segundo Malu Antônio, gerente de publicidade da Fiat, a empresa entendeu o espírito do negócio 
e vem conquistando melhorias em seus procedimentos operacionais. A fabricante de automóveis 
vem buscando e alcançando alternativas diferenciadas para chamar a atenção do seu público-
alvo. Um exemplo foi o lançamento do Fiat Idea, citado pela executiva durante o III Fórum Os 
Desafios da Comunicação Integrada de Marketing, promovido pela Associação Brasileira de 
Anunciantes do Rio de Janeiro (ABA-Rio), na semana passada. 
 
Lançamento da fiat usou diferentes meios  
 
Para lançar o veículo, a Fiat espalhou peças publicitárias em sites formadores de opinião e investiu 
em ações nos pontos de venda. Entre as ferramentas de comunicação inovadoras está a opção de 
montagem personalizada do automóvel, disponibilizada no site da fabricante de veículos. Além 
disso, uma música foi criada especialmente para a série de anúncios desenvolvida para o Fiat 
Idea. A área de publicidade da empresa fez um acordo com diversas rádios e colocou a música 
para tocar, antes dos anúncios entrarem no ar, como forma de estratégia de marketing.  
 
Depois deste plano de ação, os comerciais foram exibidos. Ao tocar o jingle, os consumidores 
associavam a melodia à marca do carro e lembravam que já tinham ouvido a canção nas rádios. A 
canção foi a mais pedida e tocada na rádio JovemPan, segundo Malu. De volta ao meio virtual, foi 
criada uma comunidade no site de relacionamentos Orkut sobre o assunto. Em outra fase de 
divulgação do produto, um Fiat Idea inflável foi colocado nas ruas e em seguida, lançado uma 
campanha, juntamente com uma operadora de celular. O slogan era: "Alguém viu um Fiat Idea 
aí?". Os consumidores que tirassem as melhores fotos com o celular, concorriam a aparelhos da 
operadora. "Durante um test-drive, os possíveis compradores do Fiat Idea viam figurantes no 
trajeto segurando placas que diziam o quanto ele estava lindo no carro. Esta abordagem foi um 
sucesso", conta Malu. O objetivo era mexer com a auto-estima do consumidor.  
 
"A Fiat tem consciência de que quem souber vender confiança em seus produtos e serviços sairá 
ganhando no mercado competitivo atual. O futuro será promissor para a empresa que souber 
estabelecer relações de confiança com seus públicos-alvos", enfatiza a executiva da Fiat. Nádia 
Rebouças, diretora da agência Rebouças & Associados, lembra que a reputação da marca começa 
dentro da própria empresa, daí a importância de haver integração na comunicação.  
 
Portanto, além da sinergia com o público-alvo, é preciso ter sinergia com as áreas de Recursos 
Humanos (RH), comunicação interna e responsabilidade social. Pode-se gastar milhões em 
comerciais, mas se a gestão, os valores e os propósitos não estiverem alinhados com os 
funcionários, os gestores não conseguirão construir uma marca forte. A imagem desejada nem 
sempre é a projetada, nem a percebida pelo consumidor, avalia Nádia. "Os públicos têm 
diferentes percepções sobre os mesmos aspectos, reagem diferentemente aos mesmos 
estímulos", afirma a executiva da Rebouças & Associados. 
 
 
 
 



Oferecer experiência para o consumidor é tendência  
 
A integração da comunicação é também importante para criar experiências com a marca, 
tendência nos últimos anos. Quando se oferece uma experimentação do produto ou serviço que 
está sendo comercializado, o cliente compra com mais segurança. Ao lançar itens e serviços no 
mercado, a empresa deve priorizar a satisfação do cliente, que quer, cada vez mais, ter a chance 
de conhecer o produto antes de consumir. "Não adianta querer apresentar uma imagem que não 
tenha nada a ver com a empresa", acrescenta Marcio Victer, gerente nacional de Comunicação e 
Marketing da Golden Cross.  
 
"A marca precisa defender o seu consumidor e o mesmo tratamento deve ser dado para os seus 
funcionários, representantes da marca no mercado, que devem ser os primeiros a serem 
contaminados pelas ações de comunicação da empresa", completa Victer. O presidente da agência 
Lew Lara, Luiz Lara, ressalta que as soluções para a construção de marca encontram-se dentro da 
empresa. "Diariamente, os consumidores são bombardeados com 1,5 mil mensagens 
publicitárias", afirma.  
 
O desafio do anunciante, portanto, não é só se diferenciar do concorrente e sim se identificar com 
o cliente. "A marca é o maior ativo de uma empresa. As identidades mais eficazes serão 
construídas se olhando para dentro da empresa. A construção de valores internos acaba 
contagiando os funcionários e assim, cativando os consumidores", considera Lara. 
 
Métodos devem ser atualizados  
 
Rafael Sampaio, vice-presidente executivo da ABA-Rio, reforçou durante o III Fórum Os Desafios 
da Comunicação Integrada de Marketing, que a comunicação integrada, tão almejada pelas 
empresas, não é um sonho impossível. Porém, é preciso buscá-la, pois a concorrência, refletida 
no excesso de mensagens publicitárias, está mais acirrada. "Usando os mesmos métodos do 
passado, as empresas estarão fadadas ao insucesso", considera Sampaio.  
 
Atualmente, não adianta contratar uma agência, sem integração da comunicação. Com a 
segmentação das mídias, se ganhou foco e precisão. Porém, vários fornecedores acabam 
dificultando o processo, e a perda da sinergia é um risco. "As empresas precisam cada vez mais 
investir em comunicação, mas não podem repassar para o produto este custo", ratifica Sampaio. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 mar. 2006, Gerência, p. B-9. 
 


