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RESUMO 

 

 
 

O advento da internet causou uma revolução na forma como a sociedade se relaciona. A 

consolidação das mídias sociais na ambiência digital acentuou o poder das mudanças e forçou 

a comunicação a rever paradigmas. O imediatismo e a velocidade com que a informação se 

propaga num processo simétrico de mão dupla – emissor e receptor – mudou a forma de 

trabalhar, pensar e planejar. O presente trabalho traz uma pesquisa com profissionais de 

comunicação e analisa como o fator prazo tem impactado no processo do planejamento de 

longo prazo – tradicionalmente anual – das ações voltadas para o ambiente digital. A pesquisa 

baseou-se em amplo referencial teórico das áreas de comunicação, marketing, redes e mídias 

sociais, tecnologia, administração, além de institutos de pesquisas e empresas. A fim de 

descrever as experiências vividas pelos profissionais, empreendemos ainda uma pesquisa 

qualitativa com entrevistas em profundidade, com amostra não probabilística, com foco nas 

disciplinas de marketing e propaganda e relações públicas. Os resultados apontam para um 

aprendizado ainda sendo conquistado, dia após dia, a partir de tentativas e erros, onde a 

preocupação dos profissionais fica dividida entre o prazo de antecedência com que é feito um 

planejamento e a obrigatoriedade de sua revisão contínua. 

 

 

Palavras-chave: Comunicação. Planejamento. Consumidor. Internet. Mídias Sociais Digitais.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The advent of internet caused a revolution in the way of how people relates on our society. 

Social media consolidation on the digital environment increased the power of changes and 

obligated communication professionals to review paradigms. The way of working, thinking 

and planning has changed because of immediacy and speed of information spreading in a 

symmetric two-way street process – between the sender and receiver. This work brings a 

research with communication professionals and analyze how timing was impacted on long-

term planning process – traditionally annual – for campaigns and public relations on digital 

environmental. The research is based on academic references from communication, 

marketing, social media, technology, administration disciplines and additionally articles from 

research institutes and companies. In order to describe experiences lived by the 

communication professionals, we decided on qualitative research using profound interview 

technique with non-probabilistic sampling focused on marketing and public relations 

disciplines. The results point to an ongoing learning, day by day, from mistakes and 

successes, making professionals divide their concerns between the period of advance needed 

for the planning process and the need for its continuous reviewing. 

 

Key words: Communication. Planning. Consumer, Internet. Digital Social Media. 

 

 



 

 

RESUMEN 
 

 
 
La llegada de Internet ha provocado una revolución en la forma en que se relaciona la 

sociedad. La consolidación de las redes sociales en el ámbito digital acentuó el poder del 

cambio, obligando la comunicación a revisar paradigmas. La inmediatez y la rapidez con la 

que se propaga la información en un proceso simétrico, bidireccional - transmisor y receptor - 

cambiaron nuestra forma de trabajar, pensar y planificar. En este trabajo se presenta un 

estudio realizado con profesionales de la comunicación y analiza cómo el factor tiempo ha 

tenido un impacto en el proceso de planificación a largo plazo - tradicionalmente anual – de 

las acciones dirigidas al entorno digital. La investigación se basó en un amplio marco teórico 

de las áreas de la comunicación, el marketing, las redes y los medios sociales, la tecnología, la 

administración, a parte de los institutos de investigación y empresas. Con el fin de describir 

las experiencias vividas por los profesionales también llevamos a cabo una investigación 

cualitativa con entrevistas en profundidad a una muestra no probabilística, centrándonos en 

las áreas de marketing, publicidad y relaciones públicas. Los resultados apuntan a un 

aprendizaje que todavía está siendo conquistado, día tras día, de ensayo y error, donde la 

preocupación de los profesionales se divide en el plazo de antecedencia con el que se hace 

una planificación con la exigencia de su continua revisión. 

 

Palabras clave: Comunicación. Planificación. Consumidor. Internet. Los Medios Sociales 

Digitales. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na história da sociedade, o imponderável sempre existiu e impactou o ato de planejar, 

exigindo que organizações e profissionais de comunicação se valessem da adoção de 

ferramentas e modelos de diagnósticos eficientes para serem capazes de traçar boas 

estratégias. Somamos a isso, ainda, dois fatores importantes. Primeiro: o consumidor era 

resignado a desempenhar seu papel de receptor outorgado no passado. Segundo: o fator tempo 

obedecia aos padrões de uma sociedade analógica, e a propagação de qualquer tipo de 

informação tinha que superar barreiras, como as geográficas, por exemplo, o que tornava o 

imediato menos frequente, embora não impossível.  

A digitalização da sociedade, porém, se consolidou e impôs uma dinâmica inédita. 

Passou a ser movida prioritariamente pela nova postura do consumidor – alçado ao papel de 

prossumidor1, munido de ferramentas e mídias digitais e com direito à consciência da 

relevância de suas manifestações – e também pelo novo padrão de velocidade estabelecido 

pelo fator tempo.  

É como se, em vez de continuarmos a dirigir somente carros esportivos dentro de uma 

categoria mediana a uma velocidade de até 200 km/h, passássemos a ter acesso a uma frota de 

esportivos de primeira linha, como Ferrari, Jaguar entre outros, com o velocímetro saindo do 

zero aos mais de 320 km/h em questões de segundos. O impacto, na verdade, não se deu pela 

velocidade máxima a ser alcançada, mas pelo curtíssimo tempo que se leva do estado de 

repouso ao seu limite máximo. Isso passou a acontecer com o feedback e com as reações 

vindas do consumidor. Munido de ferramentas digitais potentes e com acesso às mídias 

sociais dessa ambiência, é como se ele passasse a dirigir exclusivamente uma “Ferrari” para 

todos os pontos da cidade. 

Vários fenômenos aconteceram e continuam ainda a acontecer, alterando 

profundamente a sociedade. Martino (2015) afirma que hoje é quase um exercício de 

imaginação pensar o cotidiano sem a presença das mídias digitais, responsáveis pelo 

surgimento de inúmeras formas de relacionamentos humanos. A familiaridade com que o 

ambiente digital passou a ser visto pelas pessoas se dá, segundo ele, pelo fato de reproduzirem 

os ambientes físicos, na devida proporção. 

                                                      
1 O termo prossumidor foi cunhado por Alvin Toffler, em 1980, na obra A terceria onda, para expressar a 

“ruptura histórica entre o produtor e o consumidor, gerando a economia do ‘prossumidor’ de amanhã”. 
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Kotler et al., em 2010, já falavam que o mundo atravessava um período de mudanças 

rápidas e avassaladoras e anunciava uma nova espécie de consumidor, dotado de mente, 

coração e espírito e cônscio dessa sua nova essência. Sobre as mídias sociais, o autor alertava 

que seriam o futuro das comunicações de marketing, pelo baixo custo. Na disciplina de 

relações públicas, elas também passaram a se configurar um palco importante. No começo 

eram o palco secundário, hoje são o principal. Vale lembrarmos que a ambiência analógica se 

mantém, o que significa conciliar as características de cada ambiência. 

O processo de planejamento de comunicação não poderia deixar de ser impactado por 

um cenário tão volátil, disruptivo, de muito envolvimento das pessoas em todos os assuntos 

que julgam interessantes, dispostas a travar relacionamento e demonstrar engajamento – ou 

não! 

As constatações apresentadas neste trabalho estão fundamentadas por acadêmicos e 

profissionais dedicados a estudar e a acompanhar a sociedade em todas as suas facetas, mas 

que se valeram do olhar holístico e da avaliação sistêmica para apresentarem suas observações 

- Yanaze, Kunsch, Markus, Galindo, Squirra, Bueno, Prahalad, Rifkin, Jenkins, Anderson, 

Farias, Saad, Santaella e tantos outros.  

Este trabalho surgiu de um questionamento entre o orientador Prof. Dr. Kleber Markus 

e a autora do trabalho, que pode definir o problema da pesquisa: como ficou o processo de 

planejamento de comunicação na ambiência digital com relação ao fator tempo, a partir da 

velocidade no fluxo das informações? A problemática baseada na questão se a sociedade atual 

– frenética, com um consumidor participativo, munido de ferramentas de comunicação 

poderosas e com alto e extremamente rápido poder de propagação – possibilita estabelecer um 

processo de planejamento com um ano de antecedência, como se fazia até então? Qual o 

prazo de antecedência para se planejar em longo prazo? O longo, médio e curto prazos se 

mantêm nas mesmas proporções que numa sociedade puramente analógica?  

O objetivo geral deste trabalho é analisar como os profissionais de comunicação têm 

trabalhado o planejamento da comunicação digital a partir do advento e da consolidação das 

mídias sociais, com foco no fator tempo. Os objetivos específicos são: compreender como os 

profissionais estão realizando o planejamento; identificar qual o prazo de antecedência que 

tem sido estabelecido para o planejamento voltado à ambiência digital; apresentar quais 

competências e habilidades têm sido demandadas dos profissionais que empreendem o 

planejamento da comunicação digital.  
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O estudo empreendido foi o qualitativo do tipo exploratória-descritiva com a intenção 

de buscar uma descrição das experiências vivenciadas pelos profissionais e discorrer sobre os 

pricipais achados, e não a criação de um modelo de planejamento que pudesse ser 

generalizado para a comunicação. O referencial teórico abrangeu as disciplinas de 

comunicação, marketing, administração, redes e mídias sociais digitais e tecnologia, a fim de 

promover o embasamento adequado, uma vez que, segundo Santaella (2006, p. 188), a revisão 

bibliográfica permite ao pesquisador enxergar um horizonte pertinente à pesquisa muito mais 

amplo do que aquele que podemos absorver enquanto elaboramos o projeto.  

Também foi desenvolvida uma pesquisa secundária em materiais de institutos de 

pesquisa e empresas críveis, como Reputation Institute, Kantar IBOPE Media, Banco 

Mundial, com o intuito de buscar informações que ajudassem a descrever o contexto 

socioeconômico da sociedade atual e seu impacto na comunicação. 

A continuidade do procedimento metodológico baseou-se em pesquisa qualitativa, 

com entrevistas em profundidade semiestruturadas, por meio de amostra não probabilística, 

por cota. A entrevista individual em profundidade foi escolhida como um dos recursos por se 

acreditar que ela pode revelar de forma mais realista e contundente a experiência e a realidade 

que os profissionais têm enfrentado para traçar o planejamento das ações digitais de suas 

empresas ou clientes.  

Segundo os autores Bauer e Gaskell (2015, p. 73), “toda pesquisa é um processo 

social, de interação ou empreendimento cooperativo, em que as palavras são o meio principal 

de troca”. Na avaliação de Aaker et al. (2004, p. 206), a pesquisa qualitativa permite obter o 

que o entrevistado tem em mente, suas perspectivas e colabora com o pesquisador na medida 

em que favorece a compreensão do escopo e da complexidade das atividades. Duarte (2015, p. 

64) corrobora Aaker et al. ao afirmar que, por conta de sua flexibilidade e dinâmica, a 

entrevista em profundidade é útil para “tratar de questões relacionadas ao íntimo do 

entrevistado, como para descrição de processos complexos nos quais está ou esteve 

envolvido”. 

Selecionamos, para entrevistar, 13 executivos atuantes nas disciplinas de relações 

públicas, marketing e propaganda, com foco no universo digital, e divididos pelos grupos: 

fornecedor de relações públicas (agências de comunicação corporativa); fornecedor de 

marketing digital e de propaganda (agências dessas áreas); e cliente – departamentos de 

assuntos corporativos e marketing digital de empresas de grande porte. Para cada grupo de 

fornecedor, foram entrevistados cinco profissionais, enquanto para o grupo cliente, foram três.  



 

 19 

Esse tipo de seleção foi adotado por acreditarmos ser uma forma eficiente de captar as 

experiências vividas na área de planejamento nas principais frentes da comunicação e por 

conta da homogeneidade no impacto das audiências em seu trabalho e no processo de 

planejamento. Os nomes dos entrevistados e das respectivas empresas em que trabalham 

foram mantidos em sigilo. Segundo Richardson (2008, p. 161) “os elementos que formam a 

amostra relacionam-se intencionalmente de acordo com certas características estabelecidas no 

plano e nas hipóteses formuladas pelo pesquisador”. 

As entrevistas foram norteadas por um roteiro de tópicos, mantendo-se a devida 

flexibilidade para que o entrevistado se sentisse à vontade para expor sua vivência. A pesquisa 

pretendeu centrar seu foco na experiência do profissional – dentro da empresa e da 

experiência anterior, caso houvesse – e não na empresa em que atua especificamente.  

O roteiro dos principais pontos abordados durante as entrevistas e criado para 

esclarecer a problemática da pesquisa segue abaixo: 

a) Diferenças entre o planejamento de longo prazo na comunicação quando a 

sociedade era essencialmente analógica e sob a prevalência do digital, centrando-se 

no fator tempo. 

b) Novos paradigmas no prazo e a importância do planejamento a partir da 

prevalência da ambiência digital. 

c) Eventuais dificuldades enfrentadas no estabelecimento de prazos. 

d) Estratégias desenvolvidas para solucionar a problemática. 

e) Novas competências e habilidades demandadas dos profissionais hoje em dia. 

 

Os profissionais escolhidos para participar da pesquisa atuam em agências e empresas 

baseadas em São Paulo, Barueri e São Bernardo do Campo. A opção por estas cidades se deu 

em razão da proximidade e por se constituírem como polos importantes de grandes empresas 

que valorizam o departamento de marketing e de comunicação corporativa e também de 

agências que têm na comunicação sua atividade-meio. São Paulo, por exemplo, considerada a 

cidade economicamente mais forte do país, responde pela maior participação no Produto 

Interno Bruto (PIB) do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A cidade também concentra as sedes da maior parte tanto das agências de comunicação 

corporativa como das agências de propaganda e marketing. Os municípios de Barueri e São 

Bernardo do Campo concentram importantes indústrias e empresas de serviços. 
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A pesquisa sobre com qual prazo os profissionais de comunicação têm realizado o 

planejamento contribuirá para a discussão sobre o aprimoramento no exercício da profissão 

seja no ambiente acadêmico, seja no mercado. 

 

Estrutura dos capítulos:  

 O trabalho está constituído por quatro capítulos.  

Capítulo 1 – A complexidade em meio a tantas disrupturas – Discorre sobre as 

mudanças trazidas pela digitalização da sociedade, principais fenômenos ocorridos e como a 

postura do consumidor mudou, alterando a dinâmica na comunicação entre eles e as 

organizações. O propósito foi contextualizar o impacto das mídias sociais digitais em todos os 

setores da sociedade. 

 Capítulo 2 – A necessidade de um olhar holístico para a comunicação organizacional – 

Apresenta como a postura do consumidor, seu acesso às mídias e à tecnologia já mudaram a 

dinâmica do setor. Apresenta avaliações de autores renomados, alguns casos de empresas e 

pesquisas de institutos críveis.  

 Capítulo 3 – Um planejamento rígido não se adequa aos novos tempos – Retrata a 

importância e a definição deste processo gerencial na visão de autores de comunicação, 

marketing e administração, além de apresentar avaliações sobre as mudanças ocorridas na 

sociedade a partir dos avanços tecnológicos e da economia disruptiva. 

 Capítulo 4 – A flexibilidade como componente importante no planejamento – 

Apresenta o resultado da pesquisa, a experiência vivida pelos profissionais e as práticas que 

têm sido executadas. 

 Acreditamos que, por meio da conjugação do referencial teórico com as entrevistas 

qualitativas com os profissionais, a pesquisa possa contribuir para contextualizar o cenário da 

comunicação e de seu planejamento. 
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1 A COMPLEXIDADE EM MEIO A TANTAS DISRUPTURAS 

 

 

A sociedade mudou profundamente desde que a tecnologia digital se tornou ubíqua e a 

consolidação das mídias sociais digitais causou uma revolução na forma como as pessoas e as 

organizações se relacionam, trocam informações, adquirem conhecimento, empreendem, 

trabalham, expressam emoções e manifestações sobre todos os tipos de assuntos. 

Basta nos atentarmos para a extensa lista de palavras que foram incorporadas ou 

mesmo cujo emprego ganhou relevância nos últimos anos para atestarmos a ubiquidade 

tecnológica. Acesso, conexão, internet, banda, rede social e mídias digitais, smartphone, 

youtubers, blogueiros, influenciadores, conteúdo, engajar, compartilhar, startup, aplicativos, 

crowdfunding e mobile são apenas algumas entre tantas palavras que passaram a ser usadas 

corriqueiramente no mundo todo. 

Squirra (2005, p. 80) já fazia essa constatação onze anos atrás, evidenciando termos 

que ora se mantêm conhecidos, ora caíram em desuso pelos avanços tecnológicos neste 

espaço de tempo – teledemocracy, Playstation, on-demand publishing, smartphone, wireless, 

business intelligence, Bluetooth®, VoIP, wi-fi, entre outros. 

No Brasil, algumas das palavras utilizadas são provenientes do idioma inglês e 

chegam a ser traduzidas; outras não, mas isso não se configura uma barreira para a 

compreensão de seu significado e aplicação, mesmo para quem não fala outro idioma. Nem 

todas as palavras largamente usadas expressam algo novo – como os verbos compartilhar e 

engajar –, porém, dentro da sociedade conectada, o fato de passarem a expressar situações 

novas provavelmente sugerirá que as futuras edições dos dicionários possam estar atualizadas 

quanto ao emprego dos verbetes. 

As páginas na internet já abrigam uma grande mistura de sistemas de signos, conforme 

Santaella (2013, p. 356-357). “Abrir uma página na internet”, afirma a autora, “significa se 

deparar com uma enxurrada de sinais, signos e símbolos visuais e verbais, textos e imagens de 

quaisquer tipos, ícones, diagramas, fotos, vídeos, muitas vezes acompanhados de som, falas, 

ruídos, músicas, enfim, uma malha intersemiótica altamente intrincada”. 

A ubiquidade da tecnologia digital e, principalmente, das mídias advindas dela, é 

incontestável. Segundo Squirra (2013, p. 15), “em evidência irrecusável, a tecnologia está 

concretamente presente em nossas casas e vidas, vasculha-nos internamente e, em processo já 

palpável, estará mesmo embutida no corpo humano”. O autor reforça ainda a presença da 
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tecnologia no trabalho, no lazer, além de situações de compra, aquisição de conhecimento, 

gerenciamento de bens, familiares e acesso a informações, entre outros. Esse cenário é o que 

podemos definir como ubiquidade da tecnologia digital nos dias de hoje. 

Para Martino (2015, p. 9), embora os seres humanos continuem os mesmos, eles estão 

hoje em dia conectados de forma completamente diferente por conta das mídias digitais. 

Pensar viver um dia sequer sem a presença delas para as atividades mais comezinhas do dia a 

dia – como marcar um encontro com os amigos, inteirar-se dos fatos nacionais ou 

internacionais, comprar ou vender produtos e serviços – é definido pelo autor como um 

“exercício de imaginação”. 

Boa parte da vida humana – conversar com parentes, amigos e colegas de trabalho, 

estudar, buscar entretenimento – está ligada às relações articuladas com as mídias digitais, diz 

o autor. “Elas estão trocando uma quantidade quase infinita de dados a todos os instantes e, 

em geral, é só quando faltam que voltamos a percebê-las” (MARTINO, 2015, p. 10). “É 

importante destacar a pouco provável possibilidade de que se possa fazer opção por estar 

inserido ou não no ‘cimento tecnológico’, que se constitui a experiência comunicacional 

contemporânea diária”, afirma Squirra (2005, p. 80). 

Os novos paradigmas emergidos têm causado impactos profundos em todos os 

âmbitos, como o social, o econômico, o educacional. Assistimos o surgimento de uma época 

marcada pela disrupção na economia e negócios, no plano social, com mudança na postura 

das pessoas nas mais diferentes situações. 

A facilidade de empreender proporcionada pela tecnologia digital, com foco na 

comunicação diferenciada com os públicos de interesse, ascendeu o mercado de nichos, 

definido pelo autor Chris Anderson em sua obra A cauda longa (2006), trazendo com ele 

inúmeras possibilidades de negócios. Quando lançou o livro, apregoava que “no futuro, a 

questão não será se a multiplicidade de escolhas é melhor, mas o que realmente queremos” 

(ANDERSON, 2006, p. 224). 

Aplicativos, sistemas de geolocalização, games, redes sociais como Facebook, 

Instagram, Twitter e Snapchat integram a economia da era digital e já contribuem para 

oferecer ao consumidor o que ele deseja.  

O ponto comum é a comunicação como forte aliada do negócio. Não basta ter um 

produto ou serviço a oferecer. O segredo é saber usar os canais corretos para atingir as 

audiências e conversar da maneira adequada com elas, engajá-las, criar relacionamento e 
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confiança, mesmo não se conhecendo pessoalmente, além de cuidar com afinco da reputação 

da organização. A partir daí, o compartilhamento e a influência, a indicação e a recomendação 

criarão um mercado para o produto e serviço em questão. 

A economia, segundo Kelly (1998, p. 14), “tem a ver com comunicação em toda a 

extensão da palavra. A comunicação é o alicerce da sociedade, da nossa cultura, de nossa 

humanidade, de nossa própria identidade e de todos os sistemas econômicos”. Para o autor, a 

comunicação se tornou o elemento natural da economia da nova era, por causa do papel que 

representa nas atividades da tecnologia e das mídias. Neste contexto, a comunicação entre 

empresas e consumidores ganha novos e importantes contornos, porque se, de um lado há um 

“turbilhão de informação” à disposição, de outro, o que determina o sucesso é a forma correta 

de usar a informação a seu favor para travar uma comunicação assertiva. 

Este capítulo pretende discorrer brevemente sobre os principais fenômenos que têm 

criado novos paradigmas em todos os aspectos. As mídias digitais e as redes sociais surgem 

como o grande palco desse movimento. O telefone celular inteligente (smartphone) tem se 

tornado uma das principais vias de acesso a este palco. 

 

1.1 O ACESSO ABRE AS PORTAS PARA UMA NOVA DIMENSÃO 

 

 

Um dos componentes importantes para a consolidação da sociedade atual foi a 

disponibilidade do acesso. Segundo o autor Jeremy Rifkin (2001, p. 4-5), a nova era se 

caracteriza pela perda da noção de propriedade, uma vez que os mercados passaram a ceder o 

espaço para as redes. “A era do acesso”, afirma Rifkin (2001, p. 5), “é regida por um conjunto 

totalmente novo de pressupostos de negócio que são muito diferentes daqueles usados para 

administrar na era do mercado”. As figuras dos vendedores e compradores são substituídas 

pelas de fornecedores e usuários, e tudo é praticamente acessado. 

O acesso, segundo o autor (2001), refere-se ao estabelecimento de tipos, dos níveis de 

participação e de quais experiências e diversidade de engajamento é que vale a pena buscar. 

Rifkin ressalta que várias indústrias e vários processos – do transporte aos biológicos – estão 

sofrendo reestruturação para que se ajustem ao novo modelo de mundo regido “pelas relações 

de acesso”. O parâmetro para aferir a conquista do sucesso não passa tanto pelas trocas 

individuais de bens de mercado, mas pela criação e manutenção de relações comerciais de 

longo prazo (RIFKIN, 2001, p. 5) 
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As mudanças que estão ocorrendo na estruturação das relações econômicas 

fazem parte de uma transformação ainda maior que está se processando na 

natureza do sistema capitalista. Estamos fazendo uma mudança de longo 

prazo de produção industrial para a produção cultural. Um comércio de 

ponta no futuro envolverá o marketing de um vasto arranjo de experiências 

culturais em vez de apenas os tradicionais bens e serviços industriais. 

(RIFKIN, 2001, p. 6) 

 

O autor ainda reforça que esta é a era do imaterial e cerebral (2001, p. 45) e “se as 

pessoas da Era Industrial estavam preocupadas com a questão da expropriação e da 

remodelagem, a geração da Era do Acesso está bem mais interessada em manipular a mente”, 

porque a cultura, diz (2001, p. 9), se transforma no componente mais relevante. “[...] O tempo 

e a atenção se tornam a posse mais valiosa e a própria vida de cada indivíduo se torna o 

melhor mercado”. 

Não se pode dizer, porém, que o acesso já chegou de forma democrática para todos os 

habitantes do planeta. Vivemos em pleno momento de uma nova era em transição. O acesso à 

internet ainda está em fase lenta de disseminação, provocando desigualdades. O Relatório 

Dividendos Digitais 20162, um estudo sobre o desenvolvimento mundial do Grupo Banco 

Mundial, divulgado no início de maio de 2016, afirma que um número maior de domicílios 

nos países em desenvolvimento tem mais acesso ao telefone celular que à água potável ou 

eletricidade – “70% do quinto mais pobre da população em países em desenvolvimento têm 

celular” (2016, p. 2). 

Na população global, porém, o mesmo estudo aponta que 60% não estão on-line e que 

o acesso a tecnologias digitais proporcionaria oportunidades importantes para estas pessoas no 

âmbito da vida social e econômica, por meio da inclusão, eficiência e inovação. 

Por dividendos digitais, o relatório define “os benefícios mais amplos do 

desenvolvimento decorrentes do uso de tecnologias, como crescimento, emprego e serviços” e 

propõe a ampliação da conectividade e a aceleração de reformas complementares nos setores 

da tecnologia da informação e comunicação (TIC). 

“Embora quatro milhões de pessoas no mundo inteiro façam mais de quatro bilhões de 

buscas no Google por dia, quatro bilhões de pessoas carecem de acesso à internet”, afirma o 

                                                      
2 A versão brasileira do relatório está acessível no seguinte endereço: ttp://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/01/13/090224b08405bbbe/1_0/Rendere

d/PDF/Relat0rio0sobr0digitais0vis0o0geral.pdf 
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relatório logo na sua apresentação, para, a partir daí, relatar formas de como esse cenário pode 

ser alterado por governos e sociedade civil. 

Índia e China concentram a maior parte da população off-line, embora a América do 

Norte ainda registre um número grande também – 120 milhões de pessoas (2016, p. 7). No 

Fórum Econômico de Davos (Suíça), em janeiro de 2016, a Comissão de Banda Larga das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável iniciou um diálogo com os países, a fim 

de conectar à internet um contingente de 1,5 bilhão de pessoas – os desconectados do mundo, 

segundo informações no website da International Telecommunication Union (ITU), a agência 

da Organizações das Nações Unidas (ONU) especializada em tecnologias da informação e 

comunicação.3 

Esta foi a primeira vez que líderes mundiais travaram uma discussão sobre a 

necessidade da oferta de banda larga para a população global, segundo o ITU. A meta é 

conectar os desconectados do mundo até 2020 a um custo de US$ 450 bilhões, informa a 

página da entidade. 

 

 

Figura 1: Meios pelos quais a internet promove o desenvolvimento, segundo o estudo 

do Banco Mundial 
 

 

Fonte: Banco Mundial. 2016. 

 

 

 

 

 

                                                      
3 O endereço do website do ITU é http://www.itu.int/en/about/pages/default.aspx 
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Figura 2: Como os meios se aplicam às pessoas, empresas e governos 

 

Fonte: Banco Mundial. 2016.  

 

 

Figura 3: A internet indisponível, inacessível e fora do alcance econômico para a 

maioria da população mundial 
 

 
Fonte: Banco Mundial. 2016.  

Nota: O estudo observa que a banda larga de alta velocidade inclui o número do total de 

assinaturas de banda larga de linha fixa (tais como DSL, modelos a cabo, fibra óptica) e o 

número total de assinaturas móveis com 4G/LTE, menos um fator de correção para permitir 

assinaturas com os dois tipos de acesso. 4G = quarta geração; DSL = linha de assinatura 

digital; TIC = tecnologia da informação e comunicação; LTE = evolução de longo prazo. 

 

 

No Brasil, a inclusão digital tem registrado curva ascendente de crescimento. O último 

dado disponível mostra que mais de 50% dos domicílios estão com acesso à internet, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD). Segundo o Dividendos Digitais 2016, a China é o país que 
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mais apresenta usuários na internet seguido pelos Estados Unidos, Índia, Japão e Brasil (2016, 

p. 6). 

Foi por meio do acesso e a tudo o que ele proporciona que presenciamos muitas das 

mudanças ocorridas na sociedade nos últimos anos. A forma inédita de se fazer mídia e as 

novas mídias surgidas com a tecnologia digital, com caráter acessível, tiveram efeitos 

estruturais a ponto de transformar o ser humano em todos os papeis – cidadão, profissional, 

consumidor, familiar. Uma das principais mudanças foi a que conferiu ao cidadão o 

empoderamento para exercer o papel de prossumidor. 

Cunhado por Alvin Toffler, ainda em 1980, na obra A terceira onda, o termo 

“prossumidor” define o cidadão moldado pela tecnologia e mídia digital, capaz de produzir e 

consumir o seu próprio conteúdo. Ao agregarmos componentes como a disponibilidade de 

ferramentas acessíveis, com alto poder de disseminação a todos os tipos de audiência, sem 

barreiras geográficas e de forma inédita, teremos um prossumidor muito poderoso. 

No livro, o autor (1980, p. 25) afirma que a civilização da terceira onda iria cicatrizar a 

ruptura histórica entre o produtor e o consumidor, promovendo a economia do “prossumidor”. 

Segundo a predição de Toffler (1980, p. 277), prossumo englobaria a “desmercadização”4 de 

algumas atividades econômicas, e o acesso do prossumidor aliado às mudanças do mercado 

levaria a novos estilos de vida e trabalho. 

A produção de conteúdo nas mãos de quem até então era tratado como mero receptor e 

espectador pelo mercado revolucionou o fluxo de informação em todas as frentes e quebrou 

paradigmas em vários setores. Martino (2015, p. 10) afirma que os seres humanos se mantêm 

os mesmos na intensa complexidade, mas estão hoje conectados de forma diferente a partir 

das mídias digitais. Baseado em Chandler e Munday, Martino (2015, p. 10) coloca que o 

termo “mídias digitais” muitas vezes é apresentado como “novas mídias”, “nova mídia”, 

“novas tecnologias”, entre outras expressões.  

Para o autor (2015, p. 11), as mídias sociais da era digital se diferem das analógicas 

por não terem praticamente qualquer suporte físico: “Os dados são convertidos em sequências 

numéricas ou de dígitos – de onde digital – interpretados por um processador capaz de realizar 

cálculos de extrema complexidade, o computador”. Por este motivo, todas as informações, 

dados, em forma de som, imagem, letra, são sequência de números. Martino (2015, p. 11) 

                                                      
4 Toffler emprega essa expressão para discutir sobre as mudanças na economia a partir de A terceira onda e 

consequente substituição de certos tipos de atividades por outros. 
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afirma que essa característica permite o compartilhamento, armazenamento e conversão de 

dados.5 

As transformações ocorridas a partir de um cenário pautado pela informação, pelo 

intangível, cerebral e imaterial se deram com imensa capilaridade e não se limitaram apenas 

aos planos social e pessoal, mas se estenderam com igual ênfase para o mundo da economia e 

dos negócios, favorecendo a expansão do mercado de nichos.  

“A era do tamanho único está chegando ao fim e em seu lugar está surgindo algo 

novo, o mercado de variedades”, atesta Anderson (2006, p. 5), autor da melhor análise sobre 

como esse novo perfil de economia passou a alterar a configuração do até então tradicional 

mercado de massa. Anderson (2006, p. 6), na obra A cauda longa, lançada em 2006, explica 

que “o novo mercado de nichos não está substituindo o tradicional mercado de massa, 

chamado por ele de hits, mas apenas, pela primeira vez, os dois estão dividindo o palco”. Na 

era dos consumidores e onde tudo é digital, afirma, a economia da distribuição traz mudanças 

radicais.  

Com vários exemplos, Anderson discorre sobre como os avanços da tecnologia digital 

e seu acesso a ela por parte das pessoas e empresas iniciaram uma nova ordem de negócios. 

Neste entrelaçamento dinâmico de fenômenos, foram surgindo outros igualmente importantes 

para compor a personalidade da sociedade pós-moderna.  

Segundo o autor (2006, p. 5), a internet faz, por exemplo, o que o broadcast jamais 

conseguirá: leva um milhão de programas para cada uma das pessoas, enquanto o broadcast 

tem capacidade de levar um programa para milhões. O que se discute aqui não é a eficiência, 

mas o poder de alcance. Embora a cultura de massa ainda seja demandada, Anderson (2006, 

p. 5) reforça que os consumidores exigem mais e mais opções e por isso é que os nichos 

competem atualmente com os hits.  

Outro fenômeno surgido a partir da sociedade conectada foi o da convergência 

midiática. O autor Henry Jenkins, em sua obra Cultura da convergência (2009, p. 29), 

conceitua convergência como as “transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e 

sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando”. Completa 

justificando que “no mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada, 

toda marca é vendida e todo consumidor cortejado por múltiplas plataformas de mídia”. 

                                                      
5 Segundo Martino (2015, p. 10), “as mídias analógicas, em linhas gerais, tinham uma base material: em um 

disco de vinil [...] Nas mídias digitais, esse suporte físico praticamente desaparece, e os dados são convertidos 

em sequências numéricas ou dígitos”. 
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Ethevaldo Siqueira (2004 p. 321), um dos jornalistas brasileiros mais especializados 

em tecnologia, define a convergência digital como um “grande momento por se tratar de um 

processo tecnológico irreversível, que funde plataformas, quebra paradigmas, unifica setores e 

cria serviços autorreguláveis, sem depender de licença nem legislação protetora”. 

A circulação de conteúdo conquista relevância na sociedade e está ligada a um 

consumidor participante e ativo. Jenkins (2009, p. 30) é enfático ao afirmar que a 

convergência acontece não por aparelhos, mas “dentro dos cérebros dos consumidores 

individuais e em suas interações sociais com os outros”. Daí a força do fenômeno. Neste 

contexto, o ato de consumir deixou de ser individual e se transformou num “processo 

coletivo”, com estímulo do espírito participativo. 

A mudança na dinâmica do mercado, passando da distribuição para a circulação, 

sinaliza o surgimento de um modelo mais participativo de cultura, conforme mostram Jenkins 

et al. (2014, p. 24) na obra Cultura da conexão. O público não se caracteriza como mero 

“consumidor de mensagens pré-construídas, mas como pessoas que estão moldando, 

compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de maneiras que não 

poderiam ter imaginado antes”. O movimento de circulação se tornou tão relevante que os 

autores (2014, p. 23) são taxativos ao afirmar que algo que não se propaga está morto.  

Toffler (1980, p. 23) preconizou essas mudanças logo no início de A terceira onda, 

onde já alertava para o fato de que “uma nova civilização está emergindo em nossas vidas e 

[...] traz consigo novos estilos de família, modos de trabalhar, amar e viver diferentes; uma 

nova economia; novos conflitos políticos; e, além de tudo isto, igualmente uma consciência 

alterada”. 

Tal tese justifica como as questões ligadas à tecnologia digital passaram a ditar novos 

paradigmas de gestão de vida e de negócios, mudando dos mais simples hábitos de consumo e 

de relacionamento à criação de novos modelos de negócios. A sociedade até então totalmente 

analógica passou a viver um momento de hibridez com o digital e com todas as peculiaridades 

embutidas nele. Os reflexos na economia global – já sendo sentidos –, se dão por meio não 

apenas da ênfase à circulação, mas também da queda brutal no custo de produção e no 

compartilhamento de bens comuns, entre outros pontos. 

Anderson e Rifkin divulgaram suas teorias a respeito do baixo custo de produção 

embutido na revolução digital. Depois de levantar a questão em A cauda longa (2006), 

Anderson discorreu sobre o tema de forma mais enfática na obra Free, o futuro dos preços 

(2009). Rifkin, por sua vez, lançou o livro Sociedade com custo marginal zero (2016, p. 32-

33), em que afirma que ao contrário do sistema capitalista, em que o ganho material norteia o 
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interesse próprio, “[...] os bens comuns sociais são motivados por interesses colaborativos e 

guiados por um profundo desejo de se conectar com os outros e de compartilhar”. 

Enquanto a promoção da propriedade e a autonomia são características do sistema 

capitalista, juntamente com o caveat emptor6, no sistema colaborativo o foco está na inovação 

de fonte aberta, na transparência e na busca por comunidade. 

O que torna os bens comuns mais relevantes hoje que em qualquer outra 

época de sua longa história é que agora estamos erguendo uma plataforma 

tecnológica global, cujas características fundamentais otimizam 

potencialmente os valores essenciais e os princípios operacionais que 

revigoram essa instituição quase milenar. (RIFKIN, 2016, p. 32-33) 

 

O objetivo principal da nova plataforma tecnológica global, assegura Rifkin (2016, p. 

33), é o de fomentar a cultura do compartilhamento com os bens comuns, e esta cultura 

deverá crescer ainda mais e manter sua relevância. O ato de compartilhar tem ganhado força, 

a ponto de batizar uma frente de negócios – a economia compartilhada, que tem no 

crowdfunding, ou financiamento coletivo, um dos principais motores. Este tipo de 

financiamento, cuja definição credita-se a Michael Sullivan em 2006, pode ser realizado com 

foco tanto em produtos, ideias como em situações de emergência. Entre as várias plataformas 

on-line que nasceram a partir desta prática, destacam-se, no Brasil, Kickante, Kickstarter, 

Catarse e Vaquinha.  

Na próxima era, Rifkin (2016, p. 34) acredita que “ambos capitalismo e socialismo 

perderão sua influência anteriormente dominante sobre a sociedade, conforme uma nova 

geração se identifica cada vez mais com o colaborativismo”. O estímulo ao compartilhamento 

conta com a possibilidade de acesso, conectividade e propagação cada vez mais ubíquos na 

vida do prossumidor.  

O autor (2016, p. 13) afirma ainda que estamos acompanhando o surgimento de uma 

“economia híbrida, parte de mercado e parte de compartilhamento” e define como revolução 

os efeitos do custo marginal próximo de zero na produção, proporcionado pela tecnologia 

digital. Depois de afetar violentamente a indústria editorial, a de comunicações e a de 

entretenimento, este fenômeno começa a se espalhar para outros setores, como o comercial, 

que inclui energia renovável, educação superior on-line e impressão 3D, segundo Rifkin 

(2016, p. 16-17).  

Atualmente, mais de um terço da humanidade está produzindo sua própria 

informação em telefones celulares e computadores relativamente baratos e 

compartilhando por meio de vídeos, áudios e textos a um custo marginal 

próximo de zero, em um mundo colaborativo conectado em rede. 

                                                      
6 Expressão latina que significa “o risco é do comprador”. 
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 O colaborativismo já está inserido na economia. A loja brasileira on-line Enjoei – 

criada pela publicitária carioca Ana Luiza MCLaren e seu marido Tiê Lima, em 2010 – é 

voltada à venda de itens usados. Hoje conta com uma base com mais de 1,2 milhão de 

usuários e mais de dois milhões de seguidores em sua página no Facebook, onde está 

presente, além de outras redes sociais, como Instagram e Twitter. Mantém ainda um website e 

também aplicativo disponível para os sistemas iOS e Android, segundo matéria de Carla 

Matsu, publicada no portal IDGNow!, em 2015. A comunicação travada com o consumidor 

potencial e com quem se torna consumidor é frequente, pontuada pelo bom humor com 

expressões bem particulares, a fim de divulgar campanhas e promoções da loja. 

 

1.2 A DISRUPÇÃO ACENTUA A HIBRIDEZ ENTRE ANALÓGICO E DIGITAL 

 

Outro fenômeno que tem marcado a sociedade é o dos negócios disruptivos. O termo 

inovação disruptiva foi cunhado pelo professor da Harvard Business School Clayton M. 

Christensen, em um artigo publicado na Harvard Business Review, em 1995.   

Segundo o próprio Christensen7 – em novo artigo publicado na mesma revista em 

dezembro de 2015 –, sua teoria tem se provado um poderoso jeito de pensar sobre como se dá 

o crescimento e o impacto da inovação, uma vez que se expressa a ruptura que cada novo 

ciclo do capitalismo causa no antigo quando se instala. Uma curiosidade: na análise do autor, 

a empresa Uber não se enquadra na categoria de negócio disruptivo, porque não criou um 

mercado do zero. Comumente, a empresa – e outras que inovaram num modelo de negócio já 

existente – é chamada de disruptiva pela mídia e pessoas em geral. 

A teoria de Christensen, ao longo dos anos, ganhou notoriedade e foi tão bem aceita 

que o conceito “disruptivo” se disseminou, virando praticamente um clichê para expressar 

todas as mudanças ocorridas por conta da tecnologia digital nos mais variados setores da 

economia.  

Os autores Lepore e King e Baatartogtokh, no entanto, chegaram a tecer algumas 

críticas à teoria de Christensen, afirmando que tinha uma conotação ou apocalíptica ou não 

aplicável a todas as situações, respectivamente. Lepore8 fez sua crítica durante uma entrevista 

                                                      
7 O artigo – What is disruptive innovation? - pode ser encontrado no website da Harvard Business Review: 

https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation 
8 O artigo de Lepore pode ser lido no endereço: http://www.newyorker.com/magazine/2014/06/23/the-

disruption-machine 
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ao jornal norte-americano New Yorker, em 2014, enquanto King e Baatartogtokh9 

apresentaram sua crítica em 2015, na revista da MIT Sloan Management School. A defesa de 

Christensen aconteceu por meio de artigo na Harvard Business Review também em 2015. 

Duas empresas ilustram a onda de negócios que exploram a ambiência digital para se 

desenvolver – o Airbnb e o Uber. O Airbnb diz respeito a um modelo de hospedagem em que 

o próprio dono do imóvel pode alugá-lo inteiro ou por cômodos diretamente aos hóspedes por 

meio de sua plataforma on-line e, pelo fato de não haver intermediação no negócio, oferece 

um custo mais baixo que seus oponentes – agências de turismo, hotéis e pousadas.  

O Uber, por sua vez, está centrado no setor de prestação de serviço de transporte, 

competindo diretamente com os táxis. Os motoristas do Uber são independentes, sem vínculo 

empregatício e horário preestabelecido de atendimento aos clientes. O custo da passagem é 

regulado pela lei da oferta e demanda e, por esse motivo, em alguns momentos do dia pode 

ser muito mais barato que táxis convencionais.  

Outro fator de diferenciação é que o cliente é informado sobre o custo estimado da 

corrida antes de entrar no carro. Os dois modelos de negócios têm na comunicação, 

principalmente nas mídias sociais digitais, um forte aliado tanto nas vendas como na 

divulgação de suas atividades. 

Ambas as empresas trouxeram novidades aos setores com os quais competem e têm 

provocado discussões polêmicas tanto por parte de governantes como de concorrentes, 

profissionais e consumidores. Elas têm forçado ainda que a legislação vigente nos países em 

que atuam comece a discutir suas particularidades na tentativa de equacionar conflitos com as 

empresas surgidas dentro do modelo tradicional de negócios, com relação à taxação de 

impostos, contratação de profissionais, entre outros pontos. 

O estudo CBRE Hotels’ Americas Research10 realizado pela empresa norte-americana 

CBRE, especializada em serviços e investimentos imobiliários, e divulgado no início de 2016, 

mostra que os usuários da plataforma Airbnb gastaram US$ 2,4 bilhões em hospedagem nos 

Estados Unidos em 2015. Deste total, mais de 55% foram canalizados em reservas de 

instalações em cidades consideradas muito importantes dentro do setor hoteleiro: Nova 

Iorque, Los Angeles, São Francisco, Miami e Boston. A preocupação dos concorrentes parece 

ter uma justificatica por causa desses dados.  

                                                      
9 O artigo dos autores pode ser encontrado no endereço: http://sloanreview.mit.edu/article/how-useful-is-the-

theory-of-disruptive-innovation/ 

 
10 Acessível em: 

http://www.cbrehotels.com/EN/Research/Pages/KnowledgeCentre.aspx?r=cbreregion%3D%22Americas%22 
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Tanto Airbnb como Uber se valem da comunicação com os consumidores por meio de 

dispositivos móveis e computadores e ambas as empresas apostam no compartilhamento de 

opiniões favoráveis dos clientes para ganhar mercado – o tradicional boca a boca ou post a 

post. É pela internet também que trabalham a imagem da companhia e disseminam seu 

modelo de negócio para também, obviamente, crescer as vendas.  

 

1.3 O SURGIMENTO DE UM CONSUMIDOR AMPLAMENTE CONECTADO 

 

Desde que o consumidor da nova era ganhou o status de prossumidor, passou a 

estabelecer tendências e tem obrigado o mercado a mudar seu comportamento com relação a 

ele. Com perfil singular, presente, participativo, preza e trabalha pela amplificação de suas 

ideias e de sua produção. Segundo Galindo (2015, p. 18), este consumidor demanda atenção, e 

o desenvolvimento da tecnologia permite fazê-lo com mais precisão. Com isso, o marketing 

segmentado, o de nichos e o do um a um tornam-se mais evidentes. Para o autor (2015, p. 18), 

porém, o mais significativo é o “marketing de permissão”, cuja visão do consumidor como 

iniciador, mediador e finalizador do processo contempla um poder até então ignorado. 

Galindo (2016, p. 313) alerta para a transformação profunda pela qual a figura do 

consumidor passou nos últimos anos em razão da prevalência da tecnologia digital e de suas 

mídias. As várias abordagens antes eram distantes e a observação era uma das principais 

formas de conhecer o comportamento do consumidor. A partir do momento em que ele se 

tornou mais poderoso, privilegiando relacionamentos, não há mais como ignorá-lo como uma 

mídia, afirma Galindo (2016). 

Com espírito colaborativo latente, o consumidor demonstra prontidão para ajudar, de 

se agrupar para discutir temas, tecer manifestações e forçar ações, seja de empresas, governos, 

seja de instituições, emanando poder de influência. Mostra-se propenso a considerar mais 

frequentemente avaliações feitas por amigos, familiares ou até mesmo pessoas desconhecidas 

para realizar alguma compra de produto ou serviço ou para, simplesmente, manifestar ou 

disponibilizar apoio.  

Os autores Brogan e Smith (2010, p. 8) definem como “agentes de confiança” as 

pessoas que acabam se destacando na sociedade por exercerem influência sobre as demais e 

as classificam como pessoas não orientadas às vendas e indiferentes à pressão dos 

profissionais de marketing. Segundo os autores, esses agentes se mostram interessados nas 

pessoas, sejam nos papéis de colegas, empregados, clientes em potencial, entre outros.  
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Ferrari (2016) traça o ciclo do relacionamento à reputação – tão importante nos dias de 

hoje. Para criar relacionamentos – um ato em que se estabelece vínculos oficiais, permanentes 

ou  

não –, a autora reforça a importância de se traçar estratégias que garantam sua durabilidade e 

efetividade. Evoluir um relacionamento para engajamento então torna-se o objetivo deste 

esforço comunicacional. Uma vez engajado, é possível abrir diálogo e dar autonomia e espaço 

para os públicos em questão, diz. Para Ferrari (2016, p. 151), “engajamento é um processo de 

colaboração e troca de ideias que possam gerar inovação advindas de todos os membros 

envolvidos no propósito organizacional”. 

Como todo bom relacionamento é pautado pela confiança, a autora a define como 

expectativa futura baseada na performance passada. Diretamente ligada à confiança, surge a 

reputação, cuja definição dada pelo Reputation Institute e reproduzida por Ferrari (2016, p. 

151) “é um crédito de confiança associado à familiaridade, ao respeito e ao reconhecimento 

conquistados ao longo do tempo”.  

Do indivíduo ao grupo, a confiança do indivíduo se instala em grupos e em 

comunidades virtuais, que, por sua vez, também passaram a exercer um papel importante 

dentro do novo cenário da sociedade digital. Para Maffesoli (2010, p. 31-32), as tribos pós-

modernas estão presentes e, embora esta nova maneira de estar junto possa parecer 

desconcertante, “o sentimento de fazer parte se afirma”, reforçando o momento como “tempo 

das tribos”.  

O autor Howard Rheingold11 (apud Martino, 2015, p. 47) emprega o termo 

comunidades virtuais para grupos que tenham como pauta a troca e o compartilhamento, 

trazendo novas possibilidades de “interação humana da economia pautada na produção, no 

consumo e no lucro”. Surgiram na web por conta da tecnologia que facilita o encontro dos 

interlocutores no ambiente virtual com mais facilidade que nos ambientes físicos. Além da 

afinidade entre os integrantes (LÉVY, 1999), o fato de uma comunidade simbolizar um lugar 

aconchegante e confortável (BAUMAN, 2001, p. 1) atrai e mantém ativos os participantes.  

 A exemplo do termo “formadores de opinião” que sempre expressou aquele que 

influencia na era analógica, na era digital são os “influenciadores” que exercem o poder de 

atrair a atenção e inspirar o público. O movimento de influência e confiança não acontece 

mais de cima para baixo, mas flui nos relacionamentos de forma horizontal e não vertical, 

                                                      
11 O autor e escritor norte-americano Howard Rheingold criou o termo “comunidades virtuais”. Ele é especialista 

em temas como as implicações socioeconômicas e políticas dos meios de comunicação. É, entre outros, autor da 

obra Virtual Homesteading the Electronic Frontier, 1993. 
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como definem Kotler et al. (2010, p. 34), e isso tem impactado diretamente as empresas, uma 

vez que os consumidores acreditam mais em seus pares que nas mensagens corporativas.  

Quando o consumidor – esteja ele em qualquer um dos papéis exercidos: cidadão, 

empregado, cliente, representante de entidade, entre outros – gosta de algo, sente-se 

participante, engajado e promove o compartilhamento com recomendação. Neste instante, esta 

ação de feedback causa um impacto no processo de relacionamento entre as partes. No caso 

de a recomendação ser boa, o impacto é positivo. Quando o sentimento e manifestação 

compartilhados, porém, são de rejeição, a reverberação é negativa.  

Numa sociedade unicamente analógica, a disseminação de manifestações negativas 

dos consumidores com relação às empresas tinha que transpor barreiras geográficas e de 

tempo, mas hoje em dia a internet e a pluralidade de canais digitais disponíveis permitem que 

qualquer stakeholder atinja audiências imensas e longínquas em questões de minutos. O 

consumidor se faz ouvir com uma intensidade inédita, e o tradicional boca a boca se 

transforma no post a post, dotado de velocidade e poder de impacto jamais experimentados. 

Para o bem e para o mal, apenas em texto ou acompanhado de som, foto ou vídeo. 

O sentimento de confiança do prossumidor com relação a uma organização não se dá à 

toa – demanda um esforço contínuo para ser conquistado e provém de um processo de criação 

de engajamento. Galindo (2015, p. 47) diz que, embora essa seja a palavra mais utilizada 

atualmente, poucos, na verdade, sabem que se “trata de uma filosofia, uma maneira de ser e 

de pensar, e, acima de tudo, é uma postura colaborativa. Comunicar-se de maneira eficiente 

caracteriza-se como um passo rumo ao sucesso. 

Certamente é uma exposição multicanal, é observar as trocas entre os atores 

sociais. Mas é antes de tudo um caminhar no sentido de atender ao cliente 

em sua dimensão de um ser autônomo e com poder expressivo junto aos seus 

pares. (GALINDO, 2015, p. 47) 
 

 

 As empresas, de uma forma geral, são mais sensíveis de acordo com o tipo de produto 

que oferecem e não podem mais desenvolver produtos e serviços, sem ter em mente este perfil 

do consumidor atual e sem levar em consideração seus desejos. O consumidor passou “de 

isolado a conectado, de desinformado para informado, de passivo para ativo”, segundo 

Prahalad e Ramaswamy (2004, p. 16). O acesso à informação, o ganho da visão global, a 

manutenção e ampliação de uma rede de contatos ativa, a experimentação e compartilhamento 

de situações vividas com uma marca e o exercício do ativismo criaram um consumidor 

diferente, na visão dos autores. Os consumidores pretendem influenciar todos os componentes 
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do sistema de negócios e fazem questão de cocriar valor por meio da interação com as 

empresas, afirmam Prahalad e Ramaswamy (2004, p. 19). 

O fenômeno importante que favoreceu o movimento de compartilhamento e o 

surgimento de influenciadores é o das redes sociais, que revolucionaram a dinâmica da 

sociedade a partir do momento em que ganharam espaço nobre na ambiência digital. Embora 

rede como organização social tenha existido sempre, em outros lugares e tempos, Castells 

(2013 p. 15-16) afirma que o novo paradigma da tecnologia da informação concede as bases 

necessárias para a ocorrência de sua capilaridade por toda a estrutura social a ponto de nos 

transformar numa sociedade em rede. 

Para a autora Raquel Recuero (2012, p. 16), redes sociais podem ser definidas como 

agrupamentos de pessoas, com interações responsáveis pela construção de grupos. Mediadas 

pelas tecnologias por conta das ferramentas pertinentes à tecnologia digital, passaram a ser 

apropriadas para a comunicação e se tornaram as novas formas “de ‘ser’ social”. Hoje, 

constituem-se uma arena que abriga todos os tipos de interação, do cultural ao de 

entretenimento e também o da construção de laços sociais, segundo a autora.  

Recuero (2014, p. 406) explica o funcionamento de uma rede, lembrando que os 

elementos estruturais que a constroem são os nós, ou nodos, e suas respectivas conexões. Os 

nós representam os atores sociais – indivíduos, instituições etc. –, como, por exemplo, o perfil 

de uma pessoa em uma página social, enquanto os elementos da conexão podem ser expressos 

por outro elemento que se conecte a este nó. Neste universo, ressalta a autora (2014, p. 406), 

“os laços sociais surgem por intermédio das conexões efetivas entre os indivíduos, 

compreendidos por relações nas quais são trocadas informações, suporte emocional, contato e 

construída proximidade”. 

Outro elemento fundamental destacado por Recuero (2014, p. 407) diz respeito ao 

capital social, compreendido por valores que brotam das interações e laços sociais e que serão 

os responsáveis por consolidar as estruturas sociais. O mundo das redes é dinâmico, uma vez 

que os comportamentos de seus usuários são originados pelas interações entre os atores de 

todos os tipos, afirma Recuero (2014). Estar integrado a uma rede social é, segundo ela, 

agregar valores aos indivíduos e à própria rede. As redes sociais na internet têm o poder de 

impactar no capital social que é gerado nesta ambiência.  

Dentro deste contexto, Rifkin (2016) lança um alerta sobre o formato da publicidade 

que deve ser empreendida para acompanhar essa mudança profunda na postura do 

consumidor. Segundo ele (2016), a geração mais jovem lentamente deixa de lado o mercado 

capitalista tradicional, preferindo novos canais e linguagens – o que faz encolher 
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consequentemente os espaços dos anunciantes até então prevalentes dentro de uma sociedade 

puramente analógica. “A publicidade corporativa no meio on-line está tão fora de contexto 

que é tratada mais como uma intromissão do que uma mera distração e besteira”, afirma o 

autor (2016, p. 289). 

 

1.4 O MUNDO VIVIDO POR MEIO DA TELA DE UM CELULAR INTELIGENTE 

 

A prevalência da tecnologia digital e sua ubiquidade na sociedade de hoje justifica a 

presença de três empresas ligadas a este setor no topo do ranking das 200 marcas mais 

valiosas do mercado da revista Forbes, em 2015 e em 2016. Em 2015, entre as dez mais, 

apareciam Apple, Microsoft e Google, respectivamente, seguidas, pela ordem, por Coca-Cola, 

IBM, McDonald’s, Samsung, Toyota, GE e Facebook. No ranking de 2016, Google e 

Microsoft inverteram as posições e o Facebook subiu. Em 2013, a ex-gigante IBM ainda 

aparecia entre as cinco mais valiosas e o Google estava bem atrás. 

 

Figura 4: Ranking 2016 ilustrado das dez marcas mais valiosas, publicado pela Forbes 

 

Fonte: Forbes. Disponível em: <http://www.forbes.com/powerful-brands/>. 
 

Figura 5: Ranking 2015 ilustrado das dez marcas mais valiosas, publicado pela Forbes 
 

 

 Fonte: Forbes. Disponível em: <http://www.forbes.com/powerful-brands/>.  
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Figura 6: Ranking 2013 ilustrado das dez marcas mais valiosas, publicado pela Forbes. 

 

 

Fonte: Daily Tech. Disponível em: <http://goo.gl/I6mYfl>. 

 

 

Comparativamente, os dois primeiros rankings apresentam outra curiosidade. No ano 

de 2015, entre as dez primeiras posições estavam as duas grandes fabricantes de aparelhos 

celulares, Apple e Samsung, que exploram, respectivamente, os sistemas operacionais iOS e 

Android. A disputa por participação de mercado destas duas grandes marcas lembra a batalha 

entre Coca-Cola e Pepsi no passado, com concorrência acirrada no lançamento de produtos, 

disputas judiciais e forte presença nos pontos de venda.  

Embora ofereçam outros produtos além do telefone, é para o modelo smartphone 

(inteligente) que o foco da Apple e da Samsung está mais direcionado. Segundo o instituto de 

pesquisa Gartner, as vendas globais deste tipo de telefone para consumidores finais 

totalizaram 403 milhões de unidades no quatro trimestre de 2015, representando um 

crescimento de 9,7% sobre o mesmo período de 2014. O estudo destaca o fato de a Apple ter 

perdido a supremacia para a Samsung pela primeira vez. Durante todo o ano de 2015, o 

estudo aponta que as vendas de smartphone chegaram a 1,4 bilhão de unidades – um 

aumento de 14,4% sobre o ano anterior. No estudo publicado em maio de 2016, o instituto 

reforça a liderança da Samsung sobre a Apple, como mostra o gráfico abaixo. 

  

Gráfico 1: Vendas globais de smartphones 2014 x 2015 
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Fonte: Gartner. Disponível em: <http://www.gartner.com/newsroom/id/3215217>. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Vendas globais de smartphones 

 
Fonte: Gartner. Disponível em: <http://www.gartner.com/newsroom/id/3323017>. 

 

O mundo todo estará brevemente conectado e os aparelhos celulares serão os grandes 

responsáveis pela transformação na forma como as pessoas dos países em desenvolvimento 

se valerão da informação, segundo os executivos do Google, Schmidt e Cohen (2013, p. 1-2, 

17) na obra A nova era digital.  
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A conectividade, afirmam os autores (2013, p. 1-2), por meio de um telefone celular 

dá sinais de que se trata de um fenômeno mais emblemático, porque amplia ainda mais o 

acesso das pessoas às informações, permitindo que a velocidade de propagação de dados, 

respostas e manifestações seja cada vez mais rápida. Isso porque não é preciso estar baseado 

num determinado local para ter acesso à internet e ao mundo disponível graças a ela. Basta 

ter em mãos um aparelho de telefone celular, dentro da categoria smartphone, com acesso à 

banda larga. Desta forma, ao ter contato com uma determinada informação, o indivíduo pode 

imediatamente demonstrar uma reação a ela.  

O perfeito casamento entre conectividade e mobilidade faz do telefone celular, mais 

precisamente do modelo inteligente, um dos aparelhos com maior potencial de consumo e 

um ambiente profícuo para o desenvolvimento de novos negócios durante os próximos anos. 

Vários estudos demonstram isso.  

A consultoria eMarketer divulgou, em 2014, uma previsão que até 2018 50% dos 

usuários de dispositivos móveis no mundo seriam donos de um telefone inteligente 

(smartphone). Segundo Noah Elkin, editor-executivo da consultoria, essa “revolução móvel” 

seria resultado de uma conjunção da mobilidade oferecida pelo tipo de dispositivo ao usuário 

e pelas plataformas disponíveis, capazes de consolidar diversas atividades, de entretenimento 

a comércio. 

No Brasil, a Teleco Inteligência em Comunicações, uma consultoria na área das 

telecomunicações, demonstra que em 2014 o número de pessoas que acessaram a internet 

por meio do telefone celular ultrapassou o total de pessoas que o fez via microcomputador.  

 

Gráfico 3: Posse de telefone móvel para uso pessoal 

 

Fonte: Teleco. Disponível em: <http://www.teleco.com.br/ncel_usu.asp>. 
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A 27ª edição da Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da 

Informação nas Empresas – empreendida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP)12 e 

divulgada em abril de 2016 pelo jornal O Estado de S.Paulo –, aponta que o Brasil tem 168 

milhões de smartphones, representando um crescimento de 9% no número de aparelhos em 

uso sobre o ano de 2015. A previsão deste estudo para os próximos dois anos é que o Brasil 

passe a ter 236 milhões deste tipo de telefone.  

No dia 17 de abril de 2016, domingo em que houve a votação na Câmara dos 

Deputados, em Brasília, no Distrito Federal, para votar o processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff, o jornalista e ex-deputado federal Fernando Gabeira, em sua 

coluna no jornal O Globo,13 evidenciou o papel de destaque ocupado pelo smartphone na 

sociedade: 

Conheço a coreografia, embora, com o passar dos anos, ela tenha se 

tornado mais visual, mais voltada para as TVs, como os desfiles de escolas 

de samba. Vou documentar fantasias e adereços, mas no universo das 

coisas existe um personagem ao qual vou me dedicar: os smartphones. Há 

um exército de 170 milhões de smartphones no país, e quem viaja pelo 

interior vê sua capilaridade.  

 

Consideramos importante reforçar que o objetivo da reprodução deste trecho do 

artigo do colunista é demonstrar como o uso do dispositivo está disseminado em todos os 

aspectos da vida do habitante desta sociedade conectada, e, de forma nenhuma, discutir a 

questão política do fato.  

Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015: Hábitos de consumo da mídia 

pela população brasileira, realizada pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM) da 

Presidência da República, metade dos brasileiros (48%) usa a internet, ficando conectados 

4h59 por dia durante a semana e 4h24 aos sábados e domingos. Entre os usuários com nível 

superior, 72% acessam a internet todos os dias, com intensidade média diária de 5h41, de 

segunda a sexta-feira. Entre as pessoas com escolaridade até a 4ª série, a média fica em 65%. 

Ainda segundo o estudo da Presidência, o uso de aparelhos celulares como forma de 

acessar a internet compete fortemente com o uso por meio de computadores e notebooks, 

ficando, respectivamente, com 66% e 71%. Dos internautas, 92% estão conectados por meio 

de redes sociais, como Facebook (a mais usada, com 83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube 

(17%). Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o número de linhas de 

                                                      
12 A página sobre a pesquisa na internet é: http://eaesp.fgvsp.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa 

 
13 A coluna pode ser lida no endereço: http://oglobo.globo.com/cultura/o-tempo-passou-na-janela-19104599 
 



 

 42 

celulares ativas no Brasil chegou a 283,4 milhões. Em muitos casos, um mesmo aparelho 

pode abrigar duas linhas. 

Todos os dados apresentados demonstram que as pessoas estão cada vez mais 

buscando conexão com mobilidade, independentemente da localidade geográfica em que 

estejam. Também evidenciam que a era do acesso ainda tem muito a se desenvolver, 

levando-se em consideração que os países em desenvolvimento precisam investir muito mais 

em infraestrutura de banda larga para que a conexão com a internet seja possível a um 

universo maior de pessoas, como demonstra o relatório Dividendos Digitais 2016.  

Com vinte anos de Brasil, a internet apresenta capilaridade em todas as classes 

sociais e tem no aparelho celular um de seus principais meios de acesso, segundo 

levantamento realizado pelo jornal Folha de S.Paulo, em matéria publicada no dia 2 de maio 

de 2015, à página A 14, com base em dados da Nielsen IBOPE e Google/Data Popular. Na 

Ásia, segundo os autores Schmidt e Cohen (2013, p. 1-2, 17), já são quase três bilhões deste 

tipo de aparelho, enquanto na África são mais de 650 milhões. 

Mais conectadas, as pessoas passam a ter mais acesso a informações de empresas e 

não apenas se tornam mais próximas de marcas e serviços, como também se sentem mais 

pertencentes a eles. Como consequência, criam um tipo de diálogo, de conhecimento 

diferente do exercido até então e não hesitam em dar feedbacks quando, da forma e com a 

reverberação que acreditam ser a correta.  

Munidas de um smartphone, deixam de ter a barreira da geografia e do tempo como 

desafios. Na avaliação de Nassar e Figueiredo (2012, p. 18), o ambiente empresarial hoje 

está mais desafiador que nunca.  

Isso quer dizer concorrência mais acirrada do que nunca em todas as frentes 

de negócios. O trabalho bem-sucedido de ontem é questionado por dezenas 

de novas abordagens e experiências. O consumidor já influi diretamente nos 

processos internos da empresa. O que era interno, privado à empresa, é 

escancarado e se transforma em valor adicionado ao produto final. 

(NASSAR; FIGUEIREDO, 2012, p. 18) 

 

1.5 O PROSSUMIDOR COLABORATIVO, CONECTADO E NAS COMUNIDADES 

 

 Para a geração de jovens que cresceu conectada, “a internet é como uma geladeira. 

Eles não se preocupam com os meandros de sua operação; aquilo é simplesmente parte da 

vida”, afirma Tapscott (2010, p. 55). A constatação a partir de uma pesquisa revelou como a 

tecnologia influencia e é influenciada pelo que o autor denominou “Geração Internet”. Um 

dos jovens entrevistados, Ben Rattray, fundador e presidente do site Change.org, disse não ler 
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jornais, embora se mantenha informado. “Se a informação for importante, vai ao meu 

encontro”, afirmou (apud TAPSCOTT, 2010, p. 55). 

 A declaração sinaliza um tipo de comportamento particular de uma geração que dá 

valor à informação desde que esta chegue a seu conhecimento de forma conjugada com 

aquela característica das mídias digitais. Segundo Yanaze (2013, p. 41), a “alma do negócio 

não é a propaganda, como se diz comumente, mas, sim, a capacidade de oferecer o produto 

certo, na hora certa, no lugar certo e ao público certo, nas condições mais favoráveis para sua 

aceitação. E, claro, com a divulgação certa”. 

 O sistema big data tem sido empregado como uma importante ferramenta para 

delinear a personalidade do consumidor e identificar as condições mais favoráveis para se 

travar uma comunicação que leve ao engajamento, compartilhamento e venda.  

 Conforme as pessoas vão aceitando termos em troca de acesso, preenchem cadastros 

com informações, que somadas às recomendações de locais, produtos e serviços, sua saúde, 

preferências sobre vários temas, perfil de consumo, que, compartilhadas em redes sociais, vão 

engrossando a quantidade de dados a seu respeito. É como se deixassem pegadas digitais. 

 Big data não é um conceito novo e vem sendo estudado por cientistas, matemáticos e 

físicos há anos. Como atestam Schoenberger e Cukier (2013, p. 132), a grande diferença é que 

hoje os dados são gerados e coletados por meio de inovações que permitiram ampliar o 

escopo e a escala dos dados. O sistema engordará os dados também por meio da internet das 

coisas, que pode obter informações sobre os usuários por meio de sua localização e 

movimento, entre outros fatores. O termo foi cunhado por Kevin Ashton em 1999 e expressa a 

conexão entre os objetos. Nas artes abaixo – criadas pelo website Best Computer Science 

Degrees – é possível visualizar como este processo se dá.  

  

 

Figura 7: Dinâmica da internet das coisas 

 

Fonte: Best Computer Science Degrees. 

Disponível em: <http://www.bestcomputersciencedegrees.com/internet-of-things/>. 
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Figura 8: Como funciona a internet das coisas, segundo o site Best Science Degrees 

 

Fonte: Best Computer Science Degrees.  

Disponível em: <http://www.bestcomputersciencedegrees.com/internet-of-things/>.  

 

 

 Schoenberger e Cukier (2013, p. 132) alertam para a necessidade de mudança na 

postura frente aos milhões de dados que surgem – “em muitos casos, pode ser mais vantajoso 

desprezar o porquê em favor do quê”. Em outras palavras, isso significa deixar de 

supervalorizar apenas a causalidade para se focar mais na revelação de novas formas de gerar 

valor. Ao analisar informações correlatas é possível cruzar dados, identificar oportunidades de 

negócios e adotar uma comunicação que seja mais customizada ao consumidor ou a 

comunidades virtuais existentes na rede.  

 Os autores (2013, p. 133) exemplificam a tese com o telefone celular, que permite o 

rastreamento das ligações efetuadas e recebidas, dados sobre a saúde do proprietário, amigos, 

entre outros e acreditam que “As empresas que se colocarem em meio ao fluxo de informação 

e que coletarem dados prosperarão”. 

O estudo ConsumerLab, realizado pela empresa Ericsson há vinte anos, divulgou a 

edição 2016 com as dez tendências do consumidor e o primeiro ponto de destaque está 

relacionado à internet. A justificativa é sua importância no mundo de hoje, uma vez que 

muitos aspectos da vida no plano físico, analógico estão se fundindo com hábitos on-line, 

como compras, trabalho, socialização, estudo, viagem, ouvir música, ver TV, comer, praticar 

exercício, entre outros exemplos. 

 Segundo o estudo, isso acontece porque estamos nos valendo mais da banda larga e do  

wi-fi que conexão via cabo, opções que permitem os consumidores estarem conectados em 

praticamente todos os lugares a que forem. Por isso, a mobilidade tem ditado as regras e 

apontado tendências que não podem ser desprezadas.  

 Outro ponto levantado pelo ConsumerLab de 2016 é a postura do prossumidor, que se 

conecta cada vez mais e se vale das ferramentas da internet para influenciar os outros e se 
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deixar influenciar. Entre as demais tendências apontadas, destacam-se a adoção crescente dos 

serviços de streaming, tecnologia virtual para atividades do dia a dia e a adoção de tecnologia 

que pode ser vestida (wearable).  

 A consultoria PWC apresentou a versão 2016 de sua pesquisa Total Retail, com perto 

de 23 mil pessoas de cinco continentes e 25 países entrevistadas, entre os quais Brasil, 

Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Índia, Inglaterra, Rússia. Com o título de They say 

they want a revolution (Eles dizem que querem uma revolução, tradução nossa), 54% dos 

entrevistados afirmaram que compram produtos on-line uma vez por semana ou ao mês. Dos 

quase 23 mil entrevistados, ainda, 34% concordam que o telefone celular se tornará seu 

principal dispositivo de uso. 

 Outro dado revelador sobre o perfil do consumidor mostra que 67% das pessoas 

ouvidas disseram ser influenciadas pelos comentários e avaliações de produtos que estão nas 

mídias sociais na hora de fazer alguma compra. 

 O estudo ainda alerta o mercado para se atentar à forma como o consumidor chinês 

realiza suas compras e, mais uma vez, a mobilidade surge como forte tendência. Segundo a 

pesquisa, dos consumidores chineses entrevistados, 65% disseram que efetuam compras on-

line pelo menos uma vez ao mês utilizando seus dispositivos móveis. A média do mesmo tipo 

de compra dos entrevistados globais é de 28%. Os que nunca fizeram compras on-line via 

dispositivos móveis chegam a 46%. A constatação é que há muito a ser explorado pelas 

empresas.  

 Os dados refletidos nos estudos demonstram um potencial de mercado a ser 

aproveitado desde que a comunicação, contendo a oferta do produto ou serviço, seja 

apresentada da forma como este consumidor conectado gostaria de recebê-la. No mercado de 

nichos e de consumidores que se abrigam em comunidades ou tribos, a estratégia deve ser 

diferenciada, especialmente pensada para a diversidade de públicos.  

 A geração internet abordada por Tapscott é outro grupo a expressar um jeito e modo 

de vida bem peculiares. Segundo o autor (2010, p. 224), estes jovens não se caracterizam por 

serem apenas consumidores, mas se mostram dispostos a contribuir com a marca, caso, 

obviamente, haja engajamento.  

 No caso das mulheres, as autoras Johnson e Learned (2012, p. 216) afirmam que “a 

internet é o meio de comunicação que tem a maior probabilidade de merecer a atenção 

exclusiva das que trabalham fora ou que são jovens mães [...]” pela absoluta falta de tempo 

para conciliar com o excesso de tarefas diárias. Se a intenção é atrair o consumidor, é 



 

 46 

importante ter em mente que a postura de consumo na internet difere entre o sexo, idade e 

outros fatores.  

 A fidelidade na era digital também tem que ser trabalhada de forma diferente do que se 

fazia até então, e vai depender da experiência on-line que o cliente terá, segundo Johnson e 

Learned (2012, p. 217). O estímulo para visitar o website ou páginas da empresa nas redes 

sociais dependerá muito mais da recomendação e influência de amigos, parentes ou dos 

influenciadores da ambiência digital, como blogueiros. 

 Dentro do amplo grupo das mulheres e mais especificamente das mulheres que são ou 

pretendem ser mães, tem surgido cada vez mais grupos que defendem o parto humanizado, 

por via normal, com a presença de doulas, por exemplo. Sobre este tema, há diversas 

comunidades com páginas nas redes sociais, com uma grande, eloquente e abrangente rede de 

influenciadoras. As defensoras da prática do parto humanizado têm exercido pressão sobre 

hospitais, maternidades, governo e representantes da área médica, e vêm conquistando, por 

parte de alguns hospitais, a aceitação das doulas no quarto com a mãe no momento de pré-

parto e de nascimento. No dia 17 de maio de 2016, a página do website da Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) divulgou a aprovação do acesso de doulas em 

maternidades do estado.   

 Numa visita rápida às páginas do Google em 18 de maio de 2016, às 16h37, foi 

possível contabilizar mais de dez páginas contendo notícias e informações gerais sobre o tema 

“doula”, um termo pouquíssimo usado no passado, quando o comum era atribuir a 

denominação “parteira”.  

Figura 9: Anúncio sobre a decisão a respeito das doulas na página da Assembleia Legislativa 

do Rio de Janeiro, em 17 de maio de 2016 
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Fonte: ALERJ. Disponível em: <http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/38383>. 

 

 Empresas que tenham este perfil de mulher como um de seus públicos de interesse 

devem se atentar para estas questões também e, mais que isso, devem se preocupar em 

conversar com elas da forma como estas julgam correta. Caso contrário, o alto poder de 

influência deste grupo irá impactar negativamente a imagem da companhia. Mais que oferecer 

um produto ou serviço de qualidade, a comunicação adequada é que será a responsável por 

colaborar na manutenção de uma boa reputação.  

 Outro nicho que já vem chamando a atenção nos últimos anos é o da terceira idade, em 

razão do aumento na expectativa de vida, posse de renda e qualidade de vida, graças aos 

avanços da medicina que garantem mobilidade e autonomia. Pesquisa da Economist 

Intelligence Unit, publicada em abril de 2016 na seção The Economist dentro do jornal O 

Estado de S. Paulo, revela que apenas 31% das empresas contemplam em seus planos de 

marketing e de vendas a parcela da população que está na terceira idade.  

 Por sua vez, 61% dos cidadãos com idade avançada demonstraram no estudo conviver 

com a sensação de serem nove anos mais jovens do que realmente são. A comunicação a ser 

empreendida com este grupo deveria levar isso em consideração.  

 Em outra ponta, porém, existem nichos que já tiveram sua curva ascendente e que 

começam a dar sinais de decadência de mercado, como os e-readers. Neste caso, a indústria 

detectou que a causa está no fato da mudança no comportamento dos consumidores, 

priorizando a possibilidade de escolherem a plataforma que desejarem para realizar seus 

hábitos.  

 A pesquisa Retratos da Leitura, realizada pelo IBOPE para o Instituto Pró-Livro, 

ouviu cinco mil pessoas com idades a partir dos cinco anos em todo o Brasil e foi divulgada 

em 19 de maio de 2016. O estudo apontou que 44% da população são considerados não 

leitores – fato justificado pela falta de tempo.  

 Do grupo de pessoas consideradas leitoras, 34% afirmaram que já leram livros digitais. 

Deste total, 56% disseram que usaram seus smartphones para terem acesso aos livros. Apenas 

4% dos leitores afirmaram que fizeram a leitura por meio dos seus e-readers de marca Kindle 

ou Kobo. O consumo de títulos literários na web atinge 47% dos respondentes que fazem uso 

da tecnologia digital. O número de pessoas que paga por download de livros digitais passou 

de 13% em 2011 para 15% em 2015, segundo o mesmo estudo.  
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Figura 10: Pesquisa Retratos da Leitura 

 

Fonte: Instituto Pró-Livro. Disponível em: 

<http://prolivro.org.br/home/images/relatorios_boletins/3_ed_pesquisa_retratos_leitura_IPL.pdf>. 

 

 

Kotler et al. (2010, p. 51) alertam que o marketing deve abandonar a imagem 

exclusiva de que é uma ferramenta para gerar demanda e, consequentemente, vendas, para 

assumir uma postura enfática na recuperação da confiança do consumidor. Como confiança 

provém de um processo contínuo e crível de criação de relacionamento, a comunicação 

assume também um papel importante.  

Na avaliação de Nassar (2016, p. 77), empresas e instituições enfrentam o desafio de 

produzir “narrativas que superem a perda de sentido coletivo e significados das denominadas 

metanarrativas, orientadas pelas crenças, pelos valores e pelas tecnologias compartilhadas no 

âmbito da tradição organizacional”. Sem narrativas nos transformamos em “matéria 

desorganizada, sem sentido e sem significado”. Sem o que contar, murchamos, reforça o autor 

(2016, p. 97).  

Por isso, Nassar defende que as empresas e instituições que não se mostrarem abertas 

a esta nova realidade narrativa que se delineia na sociedade poderão cair no esquecimento. 

“[...] Na visão dos gregos, é a pior de todas as mortes.” (NASSAR, 2016, p. 97). 
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2 A NECESSIDADE DE UM OLHAR HOLÍSTICO PARA A COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL 

 

De uma forma geral, as mudanças ocorridas na sociedade não permitem mais que a 

comunicação seja empreendida dentro do mesmo modelo aplicado em uma era 

completamente analógica. É preciso estar atento às mudanças trazidas pela tecnologia digital e 

pelas mídias advindas dela e repensar, principalmente, os paradigmas no relacionamento que 

se trava com o prossumidor, seja qual for o papel que ele exerça – colaborador, cliente, 

fornecedor, investidor, influenciador, pai, mãe, filho, entre outros.  

Este capítulo pretende abordar o cenário complexo da comunicação nos dias de hoje, 

com abordagem dos conceitos de comunicação organizacional integrada, comunicação 

mercadológica e, mais precisamente, marketing e propaganda e relações públicas – as 
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disciplinas escolhidas para nortear o presente trabalho. Discorreremos ainda sobre alguns dos 

novos paradigmas da comunicação empreendida numa sociedade pautada pela tecnologia 

digital, além de pesquisas de mercado que corroboram as práticas apresentadas.  

 

 

2.1 ROMPENDO BARREIRAS 

 

O processo comunicacional no universo das organizações sempre se configurou um 

elemento relevante, uma vez que é dele que se criam, amadurecem e surgem bons 

relacionamentos e daí oportunidades de negócios com todos os tipos de públicos, sejam 

internos ou externos. Numa era de novos paradigmas como a que estamos vivendo, com 

tantas formas de se relacionar, comprar, divertir-se e fazer negócios, o modelo de 

comunicação a ser adotado não pode deixar de usufruir das benesses das mídias digitais, sem 

abandonar, porém, as analógicas.  

São vários os desafios – a criação e manutenção da boa reputação, o relacionamento 

com stakeholders, a capacidade de identificar oportunidades de negócios e o bom 

gerenciamento de crises – o sucesso ou o fracasso do trabalho dependerão da forma como eles 

serão superados. 

Kunsch (2016) afirma que a comunicação organizacional requer um olhar abrangente e 

complexo e que se trata de um fenômeno que promove a interação contínua entre uma 

organização e seus interlocutores. O fato de estar amplamente sintonizada com as mudanças 

ocorridas na dinâmica da sociedade faz dela uma área estratégica dentro das organizações, 

principalmente neste momento de fortes disrupturas e com a comunicação ocupando um papel 

ativo. 

A exemplo da relevância conquistada pela propaganda no período pós-Revolução 

Industrial, a autora (2016, p. 10) acredita que na sociedade contemporânea é a vez de a 

comunicação organizacional ganhar muito poder. Afinal, público e interlocutores dos mais 

variados segmentos demandam das empresas uma postura que sinalize responsabilidade 

social, transparência, ética, cuidado com a preservação do planeta, entre outros temas.  

Pelo fato de não haver hoje em dia apenas uma audiência limitada, mas vários nichos 

diferentes de audiência ativa, replicadora e produtora de conteúdo, é necessário que haja 

comunicação customizada a cada um desses grupos, nos canais em que estejam e na forma 

adequada a cada um dos canais. Aliada da economia, a comunicação tornou-se uma disciplina 

que demanda cada vez mais atenção. Para Nassar e Figueiredo (2012, p. 20-21), a 
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comunicação empresarial é uma grande guerra, cuja frente de batalha está basicamente 

dividida em duas vertentes, aquela destinada ao público interno e aquela que visa ao externo.  

“A sociedade quer saber cada vez mais, por exemplo, de que modo a empresa trata o 

meio ambiente e de onde retira as matérias-primas necessárias à sua produção”, afirmam os 

autores (2012, p. 10). Por este motivo, reforça, é que a comunicação empreendida pela 

empresa a todos os públicos – dos trabalhadores ao governo – deve ser vista como parte da 

fórmula de seus produtos. 

A expectativa das pessoas com relação às empresas hoje é muito diferente de 

cinquenta anos atrás (ARGENTI, 2014) e as pessoas querem saber o que move uma empresa 

além do lucro (NASSAR e FIGUEIREDO, 2012). Estes “olhos da sociedade e dos 

consumidores sobre o mundo empresarial”, segundo Nassar e Figueiredo (2012, p. 13), não 

deixam espaço para a existência de “empresas analfabetas”, que não aprenderam a escrever ou 

a ouvir e sequer a falar ou dialogar no ambiente em que são atuantes. O fato de ser tão 

imprescindível hoje a comunicação empresarial, na definição de Nassar e Figueiredo (2012), 

deveria bastar para envolver diretamente todos os presidentes de empresas neste tema. 

Inserida numa sociedade que vive um período de hibridez entre as tecnologias 

analógica e digital e com um cidadão – em todos os seus papéis – mais crítico, a comunicação 

precisa dispor de uma visão holística, complexa, e sua gestão deve ser compreendida “sob 

nova visão de mundo e numa perspectiva interdisciplinar” (KUNSCH, 2016).  

Nassar e Figueiredo (2012) partilham dessa posição, a partir da proposta de revisão de 

todas as definições que envolvem o que chama de comunicação empresarial, a fim de 

acompanhar as mudanças da sociedade e do próprio ambiente empresarial. “O consumidor já 

influi diretamente nos processos internos da empresa. O que era interno, privado à empresa, é 

escancarado e se transforma em valor adicionado ao produto final”, afirma (2012, p. 18). 

A transformação de um simples receptor em um poderoso prossumidor fez emergir um 

fluxo de comunicação até então nunca experimentado pelas empresas – e por toda a 

sociedade, vale ressaltar. O movimento vertical de divulgação da informação perdeu seu 

poderio e não tem mais qualquer efeito. O poder de fogo está com a movimentação horizontal, 

sem barreiras geográficas ou de tempo. O feedback recebido pela empresa vem de todos os 

tipos de públicos – de interesse ou até mesmo aqueles fora deste grupo –, estejam onde 

estiverem, com incrível velocidade.  

As redes sociais da ambiência digital são hoje o grande canal de interação humana e 

palco de reverberação de informações das mais diversas – de governos, empresas, instituições, 

pessoas. Antes da explosão digital, afirmam Argenti e Barnes (2011, p. 18), a imagem das 
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corporações era construída de maneira unidimensional, imposta de forma vertical aos grupos 

de interesse. 

As plataformas digitais hoje promovem a interação dos grupos de interesse entre si, a 

construção de comunidades que compartilham de temas comuns, a disseminação rápida sobre 

a visão de uma empresa. Tudo isso torna a imagem de uma companhia bastante vulnerável 

(Argenti, 2016). Criar um modelo de comunicação que contemple tal vulnerabilidade exige, 

mais que nunca, um olhar abrangente sobre o próprio negócio e sobre a nova dinâmica da 

sociedade. Por causa deste contexto, os executivos da área devem ser primeiramente 

corporativos para então depois serem comunicacionais, afirma Riel (2014, p. 4). 

Por este motivo é que Kunsch (2016, p. 45) defende o conceito de comunicação 

organizacional integrada, que, sob o mesmo guarda-chuva, abriga a comunicação 

administrativa, a interna, a mercadológica e a institucional, cada qual com suas bases em 

objetivos e propósitos específicos.  

Outros autores, porém, como os colombianos Pablo A. Muñera Uribe e Uriel H. 

Sánchez Zuluaga, adotaram outra denominação (apud KUNSCH, 2003, p. 107) e elegeram o 

termo comunicação corporativa como a integração de todas as formas de comunicação de uma 

organização para trabalhar e melhorar tanto imagem quanto identidade corporativa. 

Na visão do brasileiro Gaudêncio Torquato (2002, p. 34), a comunicação dentro do 

âmbito das organizações privadas apresenta-se em quatro formas diferentes: a cultural (cultura 

interna), a administrativa (comunicação entre os canais da organização), a social (aquela 

voltada ao público externo) e sistemas de informação (informações armazenadas nos bancos 

de dados).  

Wilson Bueno (apud KUNSCH, 2009, p. 78), por sua vez, preferiu conciliar os termos 

“institucional” e “mercadológico” e originou o conceito de comunicação empresarial, que 

expressa o “processo de gestão organizacional e tem sido pouco a pouco afetada pelas 

pressões do mercado, sobretudo quando ele se orienta por objetivos estritamente comerciais, 

relegando a segundo plano o seu caráter institucional”. Na visão de Bueno, ainda, o processo 

de gestão impõe a conciliação entre o institucional e mercadológico como garantia da imagem 

de comprometimento com a cidadania e conquista de resultados favoráveis. 

Neste presente trabalho, pretendemos focar no conceito de comunicação 

organizacional integrada adotado por Kunsch (2009), que estuda a forma como a 

comunicação se processa dentro das organizações na sociedade global e como “fenômeno 

inerente à natureza das organizações e aos agrupamentos de pessoas que a integram”. A 

autora defende a aplicação da comunicação integrada como uma filosofia, a fim de obter um 
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resultado mais efetivo. Segundo ela (2009), estabelecer um processo abrangendo as diferentes 

modalidades – institucional, mercadológica, interna e administrativa – permite exercer um 

olhar mais assertivo aos complexos fenômenos comunicacionais, como natureza das 

organizações, relacionamentos interpessoais e função estratégica e instrumental.  

As modalidades que integram o processo de comunicação defendido por Kunsch 

(2003, p. 152-166) são: 

Comunicação administrativa: aquela que se processa dentro da organização, no âmbito das 

funções administrativas; é a que permite viabilizar todo o sistema organizacional, por meio de 

uma confluência de fluxos, níveis e redes formal e informal de comunicação. Não se confunde 

com a comunicação interna nem é substituída por ela.  

Comunicação interna: para melhor definir esta modalidade, Kunsch (2003) repercute o 

conceito adotado pela empresa Rhodia para o seu Plano de Comunicação Social em 1985: “A 

comunicação interna é uma ferramenta estratégica para a compatibilização dos interesses dos 

empregados e das empresas, através do estímulo ao diálogo, à troca de informações e de 

experiências e à participação de todos os níveis”. 

Comunicação mercadológica: para Kunsch (2003), esta modalidade está responsável pela 

produção comunicativa em torno dos objetivos mercadológicos, tendo em vista a divulgação 

publicitária dos produtos ou serviços de uma empresa. Está vinculada diretamente ao 

marketing de negócios. Galindo (2015, p. 96), por sua vez, estabelece uma definição para a 

comunicação mercadológica mais adaptada a uma sociedade digitalizada e conectada, 

marcada por fortes influências socioculturais e tecnológicas: 

A comunicação mercadológica é a produção simbólica decorrente do plano 

estratégico de uma organização em sua interação com o mercado, constitui-

se em uma mensagem multidirecional elaborada com conteúdos relevantes e 

compartilhados entre todos os envolvidos nesse processo, tendo como fator 

gerador as ambiências socioculturais e tecnológicas dos seus públicos de 

interesse e dos meios que lhe garantam o relacionamento contínuo, 

utilizando-se das mais variadas formas e tecnologias para atingir os objetivos 

comunicacionais previstos no plano. 

 

Para Yanaze e Markus (2016, p. 297), a definição de comunicação mercadológica é: 

O processo de administrar o fluxo de informações com os públicos-alvo que 

compõem os mercados da empresa, isto é, com parcelas de público (interno 

ou externo) interessadas em reagir favoravelmente às negociações e 

transações oferecidas pela empresa ou entidade emissora.  

 

Comunicação institucional: na visão de Kunsch, esta modalidade é a responsável direta pela 

construção e formação de uma imagem e identidade corporativas fortes e positivas, que 

resultam de uma gestão estratégica das relações públicas. Dentre os instrumentos que 
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integram a comunicação institucional, a autora destaca as relações públicas, o jornalismo 

empresarial, a imagem corporativa, a assessoria de imprensa, o marketing social, a 

propaganda institucional, entre outros. 

 

 Na visão de Yanaze e Markus (2016, p. 296), “a comunicação está presente em todo o 

processo sistêmico do marketing” (ambientes interno e externo) e desde que seja empreendida 

de maneira eficiente e contínua irá garantir a consciência e a criação de uma cultura 

integradora – que o marketing não deve ser visto como uma função isolada, mas um princípio 

de trabalho que impregna todos os colaboradores e stakeholders de uma empresa. Para os 

autores, nenhuma organização separa-se do ambiente em que está presente e por esta razão é 

que o relacionamento com outros públicos que não apenas seus consumidores se faz vital. Ao 

lado da comunicação mercadológica, Yanaze e Markus (2016, p. 297-298) evidenciam a 

administrativa e a institucional. 

 Por administrativa, os autores definem aquela que trata das estratégias e dos meios de 

comunicação a serviço das atividades de gestão de uma empresa – planejamento, organização, 

coordenaçao e controle. A comunicação institucional, por sua vez, dá suporte no 

compartilhamento de fundamentos corporativos que impigem a identidade da empresa, como 

missão, visão e valores. As três categorias de comunicação estabelecidas pelos autores (2016) 

envolvem os públicos interno e externo. 

 Na visão de Yanaze (2013, p. 451), “tanto a comunicação administrativa quanto a 

institucional são fundamentais para o desenvolvimento das estratégias das empresas. Por isso, 

elas devem interagir de forma completa com a comunicação mercadológica.”. A modalidade 

institucional, segundo o autor (2013), tem assumido uma importância cada vez maior no 

marketing por alguns fatores. Um deles refere-se à complexidade nas relações entre empresas 

e seus stakeholders que, por qualquer desequilíbrio, pode causar danos à imagem e à 

identidade da companhia.  

Outro fator diz respeito à conquista de espaços no mercado, não apenas restrita aos 

outputs (produtos, preços, comunicação promocional e distribuição), mas estendida também 

para os inputs (recursos, informação e tecnologia) e throughputs (processos, sistemas, 

políticas, cultura organizacional, clima empresarial e logística). Na avaliação de Yanaze 

(2013, p. 458), a comunicação institucional tem a função estratégica de fornecer o suporte dos 

fundamentos corporativos – missão, visão, valores e objetivos – que caracterizam sua 

identidade para os diferentes públicos. Bem comunicados, certamente, irão colaborar para o 

alcance dos objetivos institucionais, diz o autor. 
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Para explicar como se dá na realidade a dinâmica das práticas organizacionais de cada 

uma das modalidades que compõem o processo de comunicação organizacional integrada, 

Kunsch estabeleceu quatro dimensões que atuam de forma interdependentes e que acontecem 

simultaneamente dentro de uma organização (2016, p. 46-52). São elas: 

Instrumental: transmissão de informações; é uma ferramenta para viabilizar os processos e 

permitir o pleno funcionamento de uma organização. 

Humana: considerada pela autora como a mais importante e talvez a mais esquecida. “As 

organizações são formadas por pessoas que se comunicam entre si e, por meio de processos 

interativos, viabilizam o sistema funcional para sobrevivência e consecução dos objetivos 

organizacionais em um contexto de diversidades, conflitos e transações complexas”.  

Cultural: as organizações são formadas por pessoas de diferentes culturas, uma vez que as 

organizações estão situadas em determinado país, com cultura própria, com impacto de 

interferências da sociedade mundial. 

Estratégica: dois enfoques permeiam esta dimensão. O primeiro tem a ver com uma visão 

conservadora centrada em resultados. O segundo, com uma visão mais complexa e em 

perspectiva, leva em conta incertezas e busca alternativas para repensar a comunicação 

estratégica. 

 

Como os holofotes do público estão com seu foco de luz posicionado para as 

empresas, evidencia-se a importância de estabelecer e implementar projetos de comunicação 

que vislumbrem todas essas dimensões. Na avaliação de Bueno (2014, p. 35), uma política de 

comunicação que seja genuína deverá envolver “todos os interessados em um debate aberto, 

franco e democrático sobre os relacionamentos das organizações com seus públicos”.  

Além disso, é preciso diagnosticar como anda a imagem interna, avaliar posturas e 

debater a competência no compartilhamento de informações, avaliar o nível de participação 

dos públicos internos, buscando associar comunicação e gestão e comunicação 

organizacional, segundo o autor (2014, p. 34). 

Os critérios para a criação de uma política de comunicação, afirma Bueno (2014), 

deveriam seguir o alinhamento da estratégia global da própria organização, extrapolar as 

questões pontuais, priorizar a estratégia e ter sua aplicação constantemente monitorada e 

rediscutida. Tudo isso com a chancela e participação da alta liderança. “[...] A inserção das 

organizações na sociedade obedece a um processo dinâmico e não se congela no tempo.” 

(BUENO, 2014, p. 36). 
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2.2 O DESAFIO DE GERENCIAR O ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

 

Numa sociedade híbrida, de uma forma geral, o alinhamento nas informações 

transmitidas por uma empresa ou instituição deve ser empreendido, contemplando-se todas as 

áreas internas, todos os públicos externos, todos os canais de comunicação disponíveis, em 

todos os formatos adequados a cada um deles.  

  Para Saad Corrêa (2009, p. 163), as mídias sociais permitem que todo o cidadão tenha 

capacidade de interagir com ferramentas na web que possibilitam a produção, utilização, 

comentário e compartilhamento de informações. Neste ponto, cabem às “organizações a busca 

por novos formatos e estratégias para manter e ampliar a comunicação e o relacionamento 

com seus públicos. O advento das mídias sociais quebra o padrão e a metodologia de 

produção da informação”, segundo a autora (2009, p. 163-164). 

Todo esse movimento horizontal da informação permitiu aos consumidores ganharem 

a capacidade de tecerem julgamentos sobre as empresas de forma imediata. Quando o juízo é 

bom, a reverberação positiva traz benefícios para a imagem corporativa e eventualmente até 

vantagens comerciais. Por outro lado, também, os consumidores ganharam acesso e passaram 

a detectar mais facilmente contradições que possam ocorrer no processo de comunicação de 

uma organização. Quando isso acontece, a reação negativa pode ter abrangência 

incontrolável, com reflexos diretos na reputação e, muitas vezes, também nos negócios.  

A comunicação integrada só se mostra efetiva quando todas as formas de comunicação 

estiverem associadas ao que a marca organizacional comunica de fato, afirma Markus (apud 

YANAZE; MARKUS, 2016, p. 302). Por isso mesmo, o desafio, defende o autor, é integrar 

as áreas institucional, administrativa e mercadológica de forma adequada tanto aos públicos 

interno como externo. O resultado desse trabalho pode fazer a diferença durante os bons e 

maus momentos vividos por qualquer empresa. 

Como exemplo de descompasso no alinhamento entre os diversos departamentos, o 

autor cita a área socioambiental, na qual muitas empresas concentram “esforços oportunistas” 

nos outputs, com a divulgação de mensagens que nem sempre refletem o que acontece na 

realidade. Para exemplificar essa afirmação de Markus, escolhemos como base o caso da 

mineradora Samarco, responsável pelo maior desastre ambiental do Brasil, ocorrido em 2015, 

por causa do rompimento de uma barragem que desvastou a cidade mineira de Mariana.  

Alguns meses depois do acidente, em 18 de fevereiro de 2016, o Conselho de 

Autorregulamentação Publicitária, o Conar, abriu um processo contra a empresa por causa da 

veiculação de um comercial de TV, realizado pela Tom Comunicação.  
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No filme, a empresa mostrava, em forma de testemunhal, o relato de alguns de seus 

funcionários sobre a ajuda que prestaram, logo após o acidente, aos habitantes da cidade de 

Mariana. Em outra cena do mesmo filme, um personagem colhia água da torneira e a 

analisava, dando a entender, pela imagem, que ela estava própria para consumo.  

O filme causou repulsa imediata entre os consumidores, que entenderam se tratar de 

uma espécie de oportunismo da empresa ao se valer de testemunhais de seus funcionários para 

agregar valor à sua própria imagem, informando sobre a prestação de socorro às vítimas. A 

intenção da empresa conflitou com a realidade de destruição causada pela extensão da 

tragédia e pelas informações divulgadas diariamente pela mídia, ativistas ambientais e 

governos sobre sua postura frente ao caso.  

Segundo a consultoria norte-americana Bowker & Associates, o desastre da Samarco 

pode ser classificado como o terceiro pior deste gênero no mundo por conta do volume de 

lama vazada – 50 a 60 milhões de metros cúbicos –, do percurso atingido – 600 km –, e do 

prejuízo alcançado – US$ 5,2 bilhões. As informações foram divulgadas por Lucena (2015), 

em matéria no caderno Cotidiano do jornal Folha de S.Paulo, em 12 de dezembro de 2015 – 

“Tragédia da Samarco teve triplo recorde mundial, diz consultoria”. 

A onda de manifestações contra a postura da Samarco nas mídias sociais, por parte dos 

consumidores em geral, alertou o Conar para o julgamento do filme. Também numa rápida 

busca no Google, foi possível constatar a avaliação negativa feita pela imprensa a respeito do 

caso (logo abaixo).  

O output em adotar a imagem de uma empresa solidária e responsável por meio de 

seus funcionários – no caso o filme publicitário –, contrastou claramente com o throughput, 

percebido como ineficiente pela opinião pública por meio das informações textuais e em 

imagens sobre a tragédia divulgadas diariamente. 

No dia 4 de maio de 2016, seis meses após o desastre, os desdobramentos do caso 

ainda eram trágicos e as imagens da cidade mineira continuavam a mostrar a extensão do 

desastre e a ocupar as manchetes dos noticiários, como retrata a chamada de uma matéria na 

página central (home page) do portal Globo.com, exposta logo abaixo.  

  

Figura 11: Reação da imprensa ao filme da Samarco 
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Fonte: Google. Disponível em: <https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=filme+publicitario+samarco+>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Chamada na página central do portal Globo.com sobre o acidente 
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Fonte: Globo.com. Disponível à época em: <http://www.globo.com>. Acesso em 4 de maio de 

2016. 

 

Não se pretende aqui fazer um estudo do caso Samarco, mas apenas usar o fato para 

justificar a necessidade de a comunicação organizacional hoje ser concebida dentro de um 

alinhamento de informações e postura, uma vez que o prossumidor conta com acesso, eco e 

grande poder de influência. O autor, e um dos fundadores do Reputation Institute, Cees B.M. 

Van Riel afirma (2014) que construir alinhamento é estabelecer relacionamentos, porque 

força cada uma das áreas da empresa a ouvir os argumentos das demais. Além disso, 

proporciona a percepção sobre a capacidade de “criação de valor” de uma empresa de forma 

sinérgica junto a todos os públicos internos e externos – clientes, acionistas e empregados, 

entre outros. 

Nassar e Figueiredo (2012, p. 12-13) e Riel (2014, p. 1-2) reforçam que as empresas 

afetam a sociedade de várias maneiras e como a quantidade de stakeholders impactados hoje é 

muito maior que a de anos passados, desenvolver o alinhamento é uma tarefa premente. As 

implicações disso são claras, para Riel (2014, p. 1-2): 

Apesar de as empresas claramente deterem a promessa da marca, agora 

sabemos que são os stakeholders internos e externos que detêm seu ativo 

mais precioso: sua reputação.  

 

2.3 A SOCIEDADE EM REDE IMPÕE CUIDADO COM A REPUTAÇÃO 

 

  Construir e manter a boa reputação sempre demandou um trabalho endógeno, 

constante, realmente abraçado por toda a organização, mas, em épocas de mídias sociais, essa 

questão tem requerido formas diferenciadas em sua aplicação. Na visão de Riel (2014), a 

reputação que uma empresa conquistou por meio do relacionamento com seus stakeholders 

pode determinar a imagem que terá ao vivenciar situações desfavoráveis que por ventura 

surgirem. “Uma organização capaz de alinhar-se com os stakeholders internos e externos 

conta com o benefício da dúvida caso suas ações ou comportamentos sejam questionados” 

(RIEL, 2014, p. 14). 

Numa época marcada por relacionamento, confiança, engajamento e 

compartilhamento, reputação é um fator que pode determinar sucesso ou fracasso e, 

consequentemente, a comunicação de uma empresa com seus públicos de interesse deve ter 

nela um de seus propósitos mais relevantes. Para Argenti (2014, p. 41), as três considerações 

para criar uma estratégia organizacional eficiente se baseiam na definição dos objetivos, na 

decisão sobre a alocação adequada de recursos e no diagnóstico sobre a reputação da 
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organização. Com base nisso, afirma, é que dependem todas as demais fases da estratégia de 

comunicação.  

O que se percebe é que o mercado como um todo já vem sinalizando preocupação com 

o tema. Três índices que medem a reputação se destacam hoje em dia no mercado pela 

credibilidade e influência que conquistaram ao longo dos últimos anos em todo o mercado, 

inclusive no de relações públicas: O Global RepTrack do Reputation Institute, o Edelman 

Trust Barometer da agência de comunicação Edelman e os rankings sobre a qualidade de 

atendimento ao consumidor prestado por empresas do portal brasileiro Reclame AQUI.  

O estudo realizado pelo Reputation Institute tem versões anuais em vários países, com 

a participação do Brasil, rankings geral e divididos por mercados. Na edição apresentada em 

2015, o estudo apontou que, dos líderes entrevistados de 301 empresas, 85% consideravam 

que suas companhias ainda estavam nos estágios iniciais de gerenciamento de reputação e 

68% afirmaram que o tema é prioritário para o conselho de administração.  

O estudo ressalta que o gerenciamento de reputação ainda é uma disciplina nova, que 

demanda uma série de competências específicas, e que, mais importante avaliar “se” uma 

empresa poderia empreender este trabalho, o “como” fazer é que deveria nortear a decisão de 

investir na área.  

Reputação, reforça o estudo do instituto, deveria ser usada como input para o 

desenvolvimento estratégico de uma organização e não como um ponto do output. Na edição 

do primeiro trimestre de 2016, o Global RepTrack constatou que a concorrência tornou mais 

difícil para uma organização assegurar seu lugar no ranking das cem empresas mais 

reputáveis do mundo. 

 

 

 

Figura 13: Ranking do Reputation Institute de 2013 a 2015 
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Fonte: Reputation Institute. Disponível em: <https://www.reputationinstitute.com/research/Annual-

RepTrak-Research>. 

 

O Edelman Trust Barometer considera a avaliação da credibilidade de empresas, 

governos, ONGs e mídia e também aponta tendências. Realizado pela agência de 

comunicação Edelman em vários países, inclusive no Brasil, tem edições anuais e sua edição 

de 2016 contou com uma pesquisa realizada em 28 países, com 33 mil pessoas de formação 

universitária entrevistadas, com idade entre 25 e 64 anos. Abaixo, destacamos alguns slides 

que julgamos interessantes por evidenciarem questões que sinalizam bem as transformações 

ocorridas com a digitalização da sociedade.  

Uma dessas questões reveladas pelo estudo diz respeito ao crescimento do poder da 

influência – consumidores de qualquer perfil se deixam influenciar e influenciam outros 

consumidores sobre decisões de compra, opiniões, críticas etc. Do total de pessoas 

entrevistadas, 59% dos respondentes afirmaram que nos últimos doze meses recomendaram 

empresas a amigos ou colegas, enquanto 75% afirmaram que se sentiram impactados pela 

influência de outras pessoas.  

Entre os influenciadores mais respeitados pelas pessoas, segundo os entrevistados, 

destacam-se, por ordem: pessoas comuns, acadêmicos, marcas já conhecidas, funcionários 

comuns, CEOs, jornalistas, personalidades on-line, funcionários do governo, celebridades, 

marcas que não são usadas. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Edelman Trust Barometer 
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Fonte: Edelman. Disponível em: <http://www.edelman.com.br/propriedades/trust-barometer/>. 

 

 

Figura 15: Edelman Trust Barometer 

 
 

Fonte: Edelman. Disponível em: <http://www.edelman.com.br/propriedades/trust-barometer/>. 

 

 

Outro ponto que chama a atenção na edição 2016 do estudo Edelman Trust Barometer 

diz respeito às mídias usadas como fontes de informação. Neste tópico, podemos notar que, 

embora a mídia tradicional se mantenha como um canal importante, as digitais têm 

conquistado uma audiência maior, principalmente entre os Millennials – também conhecidos 

como Geração Y –, nascidos entre os anos de 1980 e 2000, que reconhecidamente têm muita 

afinidade com o mundo digital. 
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Figura 16: Edelman Trust Barometer 

 
Fonte: Edelman. Disponível em: <http://www.edelman.com.br/propriedades/trust-barometer/>. 

 

 

O portal brasileiro Reclame AQUI foi criado em 2001 como um canal para ecoar 

insatisfações de clientes com relação ao atendimento de empresas, conforme informações do 

próprio website. Funciona como um intermediador entre organizações e consumidores para 

solucionar questões e divulga rankings de bom e ruim atendimento, utilizando uma 

classificação própria.  

O portal recebe diariamente a visita de 600 mil pessoas, que gastam em média 3,1 

minutos se informando sobre a reputação das empresas que pretendem pesquisar. Além disso, 

tem hoje 120 mil empresas cadastradas, 42 milhões de visualizações ao mês, 15 milhões de 

clientes cadastrados e páginas nas redes sociais, segundo informações do Reclame AQUI em 

seu website.  

Quem entra no portal pode se informar especificamente sobre uma determinada 

empresa, como também acessar os diversos rankings, entre os quais os de “melhor índice de 

solução”, “melhores índices de voltar a fazer negócios”, “piores empresas nos últimos 30 

dias”, “mais resolveram nos últimos 30 dias”, “mais reclamadas do dia”, além de rankings 

elaborados por setor da economia. Anualmente, o Reclame AQUI divulga um ranking anual 

com as melhores e piores empresas, em parceria com a revista semanal Época.  

Abaixo, segue a classificação própria idealizada pelo site para identificar a reputação 

das empresas e, como exemplo, o ranking das empresas que mais sofreram reclamação 

durante os doze últimos meses, contados retroativamente do dia 4 de maio de 2016, quando 

esta pesquisa foi realizada. Consideramos melhor apresentar somente as dez primeiras 

colocadas no ranking por uma questão ilustrativa. 
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Figura 17: Classificação própria do Reclame AQUI 

 

 
Fonte: Reclame AQUI. Disponível em: <https://www.reclameaqui.com.br/ranking/>. Acesso em 4 de 

maio de 2016. 

 

 
Figura 18: Ranking do Reclame AQUI 

 

 
 

Fonte: Reclame AQUI. Disponível em: <https://www.reclameaqui.com.br/ranking/>. Acesso em 4 de 

maio de 2016. 

| 

 

Um dos critérios do portal para avaliar a reputação e a qualidade do atendimento 

prestado ao consumidor é a resposta fornecida pela empresa e respectivo prazo de resposta 

que uma empresa leva para responder ao consumidor. O portal norte-americando Sprout 

Social também avalia o tempo de resposta que uma empresa leva para dar a respeito de 

qualquer tipo de comentário de clientes. Criado em 2010 e gerido pelo Goldman Sachs, NEA e 

Lightbank, o portal tem uma base de 16 mil clientes e opera nas áreas de análise, engajamento 

e publicação (de posts), realizando monitoramento, ações em mobile, entre outras.  
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O Sprout Social Index, um estudo que analisa cenário e tendências do relacionamento 

empresa e cliente, revela que as empresas geralmente demoram 72 horas para responder sete 

em cada oito posts/mensagens enviados por consumidores nas páginas das mídias sociais. 

 Na opinião de Argenti e Barnes (2011, p. 40), o fato de os stakeholders passarem a 

controlar a reputação da empresa e da própria marca obriga as corporações a desenvolverem 

estratégias de negócios que levem isso em consideração e a se concentrarem na função da 

comunicação. A credibilidade alcançada pelos três indicadores apresentados acima são uma 

prova disso. O estudo do Sprout Social não se inclui aqui por ser muito novo no mercado e 

ainda não ter tanta representatividade. 

 Quando a sociedade era regida apenas pela tecnologia analógica, o processo de criação 

de valor instituía papéis distintos para empresas e consumidores, segundo Prahalad e 

Ramaswamy (2004, p. 26): “Os produtos e serviços continham valor e os mercados 

transferiam esse valor do produto para o consumidor. A criação de valor ocorria fora do 

mercado”. Agora, o processo deixou de ser denominado criação de valor para expressar 

cocriação de valor. Graças ao empoderamento do consumidor, a distinção nos papéis deixou 

de ser preponderante. “A experiência de cocriação pelo consumidor torna-se o próprio 

fundamento de valor”, segundo os autores (2004, p. 26). 

Para Kotler et al. (2010), valor é o que rege o marketing na sua versão 3.0, onde o 

consumidor deve ser tratado não como um simples consumidor, mas como um ser completo, 

com mente, coração e espírito. Na era do marketing 1.0, o produto era o centro das atenções, 

enquanto o 2.0 estava orientado para o consumidor. Na era do marketing 3.0, porém, afirmam 

Kotler et al. (2010, p. 5), as três forças que regem o cenário são a participação, o paradoxo da 

globalização e a era da sociedade criativa.  

Juntas, transformam o consumidor em um ser mais colaborativo, dotado de cultura e 

voltado ao espírito. Na definição dos autores (2010), no marketing 3.0, as empresas se 

diferenciam por seus valores e precisam assimilar que é praticamente impossível exercerem 

um controle sobre a marca. Estas pertencem aos consumidores e a missão, antes 

e,xclusivamente da marca, agora é também deles. As empresas precisam alinhar as suas ações 

com as da marca, afirmam Kotler et al. (2010). 
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2.4 CONSUMIDOR COM ALMA, INFLUÊNCIA E FERRAMENTAS  

 

Yanaze e Markus (2016, p. 302) afirmam que o marketing não é uma atividade 

específica de um simples departamento, mas uma responsabilidade que envolve toda a 

organização. Sua administração sistêmica mobiliza todos e cada um dos seus setores, e tanto a 

comunicação administrativa como a institucional devem interagir com a mercadológica para 

se alcançar equilíbrio nos resultados (2016, p. 299). 

O modelo adotado por Yanaze e Markus (2016) para tornar o marketing mais eficaz 

diante da nova realidade está baseado nos “3 puts”, definidos como um dos grandes desafios 

para qualquer empresa justamente por exigir, “como condição preliminar, a disposição de 

níveis hierárquicos superiores para aplicar o modelo a toda a empresa”.  

A comunicação, em suas três instâncias, está presente ativamente no 

processo sistêmico dos “3 puts”: garantindo condições favoráveis comerciais 

vantajosas com fornecedores na obtenção de inputs adequados (comunicação 

mercadológica); apoiando a gestão de throughputs para otimização de 

recursos (comunicação administrativa); tornando comum persuasivamente os 

outputs com os clientes (comunicação mercadológica), promovendo uma 

imagem positiva da empresa perante todos os públicos, internos e externos 

(comunicação institucional). (YANAZE; MARKUS, 2016, p. 302) 

  

Para os autores (2016, p. 305), marketing e relações públicas se beneficiam da adoção 

deste modelo porque ganham em racionalização do relacionamento interdepartamental e 

interfuncional, tornando mais direta a definição dos responsáveis pelas ações e fomentando a 

consciência de interação entre todas as áreas da empresa.  

Saad Corrêa (2016, p. 59) também reforça a necessidade do envolvimento de todas as 

áreas de uma empresa – compreendendo pessoas, estrutura, conteúdo e tecnologia –, criando o 

que ela define como modelo 3D, que traduz uma visão integral da organização, considerando 

o contexto digital.  

As tecnologias digitais de informação e comunicação já viveram seu processo de 

consolidação, e o funcionamento das novas plataformas sociais que favorecem e intensificam 

o relacionamento entre as pessoas já é visto como algo comum. Para ela (2016, p. 60), a 

“percepção coletiva de que vivemos numa sociedade envolvida pelo digital é constantemente 

evidenciada pela mídia, pelo comportamento dos grupos sociais influenciadores de opinião, 

por estímulos ao consumo e por sucessivas ondas de novidades e símbolos”.  

O cenário, afirma a autora (2016), é desafiador, porque muitas organizações ainda se 

mantêm unidirecionais, com relação à comunicação, à estruturação de suas atividades, e 
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agarradas a processos tradicionais. A tendência, porém, aponta para uma disseminação de 

práticas de comunicação advindas com a tecnologia digital.  

Argenti e Barnes (2011, p. 14) afirmam que todos os tipos de ações foram impactados 

– da operacionalização da mídia, comunicação em momentos de crise, relação com 

investidores à responsabilidade social corporativa – e o que se conhecia sobre comunicação 

corporativa não se sustenta mais. O mundo, afirma o autor, ficou de cabeça para baixo em 

razão da aplicação das estratégias digitais. Na visão de Kimmel (2005, p. 1-2), entre as 

mudanças mais importantes que têm mexido com os profissionais de marketing destaca-se a 

fragmentação das audiências e das mídias, que deverá se manter intensa por todo o século. 

Essa tendência, afirma o autor, tem forçado uma mudança nos esforços de comunicação, 

redirecionando ações antes voltadas para o mercado de massa para alcançar audiências 

específicas. 

Na visão de Coutinho e Yanaze (apud YANAZE, 2013, p. 477), a gestão de marketing 

e comunicação sofreu profunda transformação por causa dos impactos trazidos pela 

implantação de plataformas digitais dentro das organizações, marcadas pelos novos 

paradigmas em razão da estruturação de redes e das novas tecnologias. Porém, os autores 

alertam que as inovações decorrentes das tecnologias digitais em nenhum momento invalidam 

as tecnologias já existentes, mas apenas ocasionam uma ressignificação dos processos de 

comunicação. 

Para Galindo (2012, p. 100), o consumidor que emerge deste cenário e que vive nessa 

era da sociedade pós-moderna determinou uma nova ordem de comunicação: 

[...] Ele comunica-se (on motion) quando se move, ou (on-time) a qualquer 

hora ou ainda (on-line) quando em rede, certamente isso é novo, o que 

significa um grande desafio: como falar com este ser humano 

contemporâneo? Em sua dimensão mais humana, a de um ser comunicante.  

 

Os consumidores são de fato vistos como reis, na definição do autor Michael Schrage, 

pesquisador do MIT Initiative of the Digital Economy, no artigo Rethinking the value of 

customers in a digital economy14 (Repensando o valor do consumidor na economia digital, 

tradução nossa), publicado na MIT Sloan Management Review, em abril de 2016. No artigo, 

Schrage afirma que empresas baseadas em plataformas digitais enxergam os consumidores 

como ativos que valem a pena receber investimentos inovadores e que eles devem ser tratados 

muito bem. O exercício do relacionamento e o reconhecimento do empoderamento do 

                                                      
14 O endereço do artigo é: http://sloanreview.mit.edu/article/rethinking-the-value-of-customers-in-a-digital-

economy/ 
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consumidor devem integrar as estratégias comunicacionais a serem adotadas pelas 

organizações porque promovem a cocriação de valor e trazem vantagens competitivas neste 

sentido. Como exemplo, o autor cita as empresas Netflix e Amazon, que estabeleceram uma 

forma diferente de networking com os clientes a partir do sistema de recomendação e de filtro. 

Quanto mais os consumidores participam e se engajam de maneira inovadora e 

percebem que sua participação é reconhecida, mais criam valor para a organização, afirma 

Schrage. O efeito do networking entre a empresa, clientes e não clientes é citado pelo 

pesquisador do MIT Sloan Management como uma estratégia que impacta no sucesso do 

negócio.  

“Se os clientes são vistos hoje como reis dentro do setor de empresas baseadas em 

plataformas digitais é porque o reinado que eles regem é abrangente e bem valioso, graças a 

sua própria natureza de fazer networking”, afirma Schrage. Esta não deixa de ser uma nova 

forma de comunicação – a de promover relacionamento, recomendações, engajamento –, e de 

oportunidades para quem trabalha com comunicação organizacional integrada. O formato de 

uma sociedade que vive em rede requer uma comunicação que atenda a esse novo modelo de 

convívio social.   

A comunicação que antes era exclusivamente analógica, posteriormente passou a 

incluir ações digitais. Com o crescimento da importância do digital, passou a se atentar mais a 

esta ambiência, com o propósito de atingir as audiências nos dois ambientes. A internet impôs 

e continua impondo novas regras, tanto para o marketing como para as relações públicas.  

Scott (2013, p. 15) reforça que antes do surgimento da web, as organizações tinham 

somente duas opções para atrair a atenção:  

comprar uma propaganda e pagar caro ou publicar um anúncio de três 

quartos de página. A web, porém, mudou as regras. A web não é TV. 

Organizações que entenderem as novas regras do marketing e do RP 

desenvolverão relacionamentos diretamente com os consumidores como 

você e eu.   

 

2.5 DO PRESS RELEASE AO POST 

 

Para Bueno (apud 2011, vol. 1, p. 368), há uma série de desafios e oportunidades a 

serem aproveitados, a partir do momento em que a comunicação on-line mudou os sistemas 

de produção e de recepção das mensagens, consagrando o conceito “cauda longa”, criado por 

Chris Anderson, em 2006. O paradigma de comunicação “muitos para muitos”, como 

lembram Coutinho e Yanaze (apud YANAZE, 2013, p. 481), traduz a realidade da “teia 

digital”, que traz ao mesmo tempo um ser conectado que produz, emite e recebe mensagens.  
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Segundo os autores (2013), a comunicação abandonou o conceito de ser um conjunto 

de ações para transformar em algo comum uma mensagem ou um anúncio, para agregar uma 

série de plataformas de trocas de informação e que proporcionam relacionamentos. O 

amadurecimento da própria internet fez surgir “inovações importantes que ajudam a reforçar 

o caráter relacional da comunicação digital”, afirmam (2013, p. 481). 

Joerg Niessing (2015), professor de marketing da escola Insead, afirma que antes da 

revolução digital, a experiência dos clientes com as marcas tinha começo, meio e fim, e que o 

gol dos profissionais de marketing era relativamente simples: direcionar o consumidor 

suavemente para o ato da compra. Nos dias de hoje, o caminho em direção ao gol para quem 

trabalha com marketing ganhou uma série de dificuldades – cada consumidor tem um 

smartphone no bolso, e a disrupção está presente em toda a sociedade –, afirma o pesquisador 

da Insead.  

Além disso, o marketing baseado em mensagens pagas não faz mais o burburinho de 

antes, deixando de sensibilizar as pessoas. O boca a boca das mídias sociais, por sua vez, 

sensibilizam os consumidores com muito mais força que a propaganda tradicional, na maioria 

das vezes, afirma o professor Niessing no artigo Five steps to great digital customer 

experiences15, publicado no portal Insead Knowledge, em junho de 2015. 

Por este motivo, é que o pesquisador aconselha os profissionais de marketing a 

adotarem uma conduta diferente, baseada, entre outros pontos, no aumento de sua 

versatilidade tecnológica, na aceitação de que a customização é quem dá as cartas e na 

necessidade de seguir os influenciadores dos seguidores de sua marca.  

Assim como Anderson (2006) reforça que o mercado de nichos não desapareceu com 

o de hits (massa), mas passou a conviver com ele, Coutinho e Yanaze (2013) também reiteram 

que o novo paradigma de “muitos para muitos” não substituiu as estratégias de comunicação 

de massa e que, por esta razão, os profissionais de comunicação devem estar atentos a todos 

os tipos de canais disponíveis, sejam analógicos ou digitais.  

 

  

 

 

 

                                                      
15 O endereço do artigo é: http://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/five-steps-to-great-digital-customer-

experiences-4123 
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Gráfico 4: Investimentos canalizados para a mídia TV no Brasil 

 

Fonte: Adnews. Disponível em: <http://www.adnews.com.br/midia/meio-digital-e-o-segundo-que-

mais-recebe-investimentos-no-brasil>. Acesso em 5.maio.2016. 

 

 

Embora as mídias digitais monopolizem a atenção do consumidor de hoje, a mídia TV 

ainda ocupa o primeiro lugar em investimentos publicitários, respondendo por 62,9% da 

verba, de acordo com a pesquisa realizada pelo instituto Kantar Ibope Media e Grupo de 

Mídia, que, em parceria, lançaram o Media Compass, divulgado em março de 2016. Em 

segundo lugar aparece a mídia PayTV, com 9,2% da verba. Os organizadores da pesquisa, no 

entanto, afirmam que se os meios digitais – Display e Search – tivessem seus desempenhos 

somados, eles teriam ultrapassado 9,7%, o que os posicionaria no segundo lugar do ranking. 

Na avaliação de Figueira Neto (2016, p. 371), “antes de saudar a revolução na área da mídia, é 

importante notar o predomínio absoluto e crescente da tevê aberta”. 

A pesquisa não traz os investimentos nas mídias mobile e programática – duas mídias 

digitais, cuja tendência é de crescimento, como informam os organizadores do trabalho, 

segundo matéria publicada no portal especializado ADNEWS16, em 29 de março de 2016. 

O Interactive Advertising Bureau Brasil (IAB Brasil) realizou uma pesquisa 

juntamente com a empresa comScore sobre os investimentos publicitários em mídia digital. 

                                                      
16 O endereço da matéria é: http://www.adnews.com.br/midia/meio-digital-e-o-segundo-que-mais-recebe-

investimentos-no-brasil 
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No ano passado, o montante chegou a R$ 9,3 bilhões, distribuídos pelas ferramentas Search 

(R$ 5,6 bilhões), Display e Social (R$ 3,14 bilhões) e Vídeos (R$ 1,03 bilhão). Para este ano, 

a previsão é que o total alcance R$ 10,4 bilhões, representando um aumento de 12%. A 

pesquisa foi realizada com vendedores e compradores de mídia, segundo os organizadores do 

IAB Brasil e da comScore. 

Cada um dos canais demanda um tipo de comunicação diferente. Embora os estudos 

apresentados acima estejam relacionados à disciplina de marketing, a disciplina de relações 

públicas também tem estendido seu trabalho para todos os canais existentes. O contexto 

pautado pela tecnologia digital fortaleceu a dinâmica da interatividade, que se destaca, 

segundo Coutinho e Yanaze (2013), como pressuposto essencial no exercício de uma 

comunicação relacional com os conectados – as comunidades e coletividades conectadas, 

“protagonistas da própria comunicação”.  

O resgate da proximidade, da cumplicidade e do relacionamento no marketing, tem 

evidenciado o surgimento de novas práticas, conforme revela Galindo (2015, p. 50-51): “sem 

relacionamento não é possível compartilhar, por outro lado, não há relacionamento sem 

comunicação”. O autor (2015) reforça que o processo de engajamento deve ser visto como 

uma filosofia, uma maneira de ser e de pensar, que expressa postura colaborativa e de 

mutualidade, além da geração e da manutenção contínua de confiança. Figueira Neto (2016, p. 

373) afirma que, embora o engajamento com a mídia nem sempre é considerado relevante na 

eficácia da mensagem por todos os autores, é clara a interferência positiva ou negativa na 

eficácia das mensagens veiculadas e isso tem de ser levado a sério no planejamento da 

comunicação e da mídia.  

Segundo Terra (apud KUNSCH, 2016, p. 263), a comunicação digital na sociedade da 

informação é “a forma comunicativa que integra os indivíduos”. Na avaliação da autora, este 

novo modo de se comunicar trouxe impactos em todo o conjunto e em todos os níveis das 

relações sociais, e não há hoje em dia um órgão produtivo que não esteja vinculado, de forma 

direta ou indireta, a algum tipo de relação de comunicação digital. 

 

2.6 OS LIMITES ENTRE AS DISCIPLINAS SE TORNARAM TÊNUES 

  

Scott (2013) acredita que as práticas para se alcançar uma política de comunicação 

eficaz do passado devem dar lugar a uma série de novas regras na comunicação de marketing 

e de relações públicas por conta da consolidação das plataformas e redes sociais da ambiência 
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digital. Seguem abaixo algumas das regras antigas, sem validade nos dias de hoje, segundo o 

autor. 

 

 

No marketing: 

 Marketing significava apenas propaganda (e branding). 

 A propaganda precisava ter apelo para as massas. 

 A propaganda tinha mão única: da empresa para o consumidor. 

 Propaganda e relações públicas eram disciplinas independentes, empreendidas por 

pessoas diferentes, com objetivos, estratégias e critérios de mensuração distintos. 

Nas relações públicas: 

 A única forma de conseguir atingir tanto a mídia impressa como a eletrônica era por 

meio da imprensa. 

 As empresas se comunicavam com os jornalistas por meio de press releases. 

 Não havia problema em utilizar jargões porque os jornalistas os entendiam. 

 Relações públicas e marketing eram disciplinas independentes, empreendidas por 

pessoas diferentes, com objetivos, estratégias e critérios de mensuração distintos. 

 

As novas regras para as duas disciplinas fazem parte de uma das maiores e mais 

importantes revoluções da comunicação em toda a história da humanidade, reforça Scott 

(2013). O primeiro grande momento de revolução da área da comunicação se deu quando 

Johannes Gutenberg – por volta dos anos de 1448 e 1449 – desenvolveu a impressão com 

tipos móveis, porque permitiu que um grande número de pessoas passasse a ter acesso a livros 

e, consequentemente, se tornasse letrada, promovendo um período de inclusão cultural e 

informacional. 

A segunda e atual grande revolução, na opinião de Scott (2013), começou a tomar 

forma no ano de 1995, com o sucesso do navegador Netscape no mercado, e deverá ainda se 

desenrolar por várias décadas. “Temos sorte por viver este momento, por viver neste tempo 

em que ocorre outra importante revolução nas comunicações”, afirma Scott (2013, p. 27). 

Ao listar as novas regras, o autor (2013, p. 37) estabelece o fim de algumas fronteiras 

entre as duas disciplinas e aposta na convergência do marketing com as relações públicas. 
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Para os profissionais das áreas, o autor recomenda ter em mente o conceito de cauda longa de 

Anderson. No marketing, afirma Scott (2013) ter como alvo o grande número de audiência na 

internet. Para quem trabalha com RP, ele sugere que, em vez de continuar a canalizar esforços 

prioritariamente na relação com a mídia, é preciso quebrar esse paradigma e se atentar para 

outros canais, outros tipos de audiências, grupos de influenciadores, por meio de uma 

comunicação diferenciada. Num mundo off-line, marketing e relações públicas, defende o 

autor, operavam como departamentos independentes e estanques, com profissionais diferentes 

e com habilidades diferentes, mas a internet revolucionou isso.  

As novas regras de marketing e RP idealizadas por Scott (2013), levando-se em 

consideração a convergência das disciplinas são: 

 Marketing é mais que apenas propaganda. 

 Relações públicas são mais que uma audiência. 

 Você é o que você publica. 

 As pessoas querem autenticidade, não enrolação. 

 As pessoas querem participação, não propaganda. 

 Em vez de uma interrupção unilateral, marketing é sobre entregar conteúdo no 

momento exato em que sua audiência precisa dele. 

 Profissionais de marketing devem mudar seu pensamento do marketing voltado às 

massas e direcionar sua estratégia para alcançar via web um vasto número de 

audiências não servidas. 

 Relações públicas não são sobre seu chefe vendo a companhia dele na TV. É sobre os 

seus consumidores vendo a companhia na web. 

 Marketing não é sobre os prêmios conquistados por sua agência. É sobre sua 

organização conquistando negócios. 

 A internet fez as relações públicas novamente públicas – depois de muitos anos 

focadas exclusivamente na mídia. 

 As empresas devem conduzir as pessoas por um processo de compras com grande 

conteúdo on-line. 
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 Blogs, vídeos on-line, e-books, press releases e outras formas de conteúdo on-line 

permitem que as organizações tenham, com os compradores, uma comunicação direta 

e na forma como eles gostam. 

 Redes sociais como Twitter, Facebook e LinkedIn permitem que as pessoas ao redor 

do mundo compartilhem conteúdo e se conectem com pessoas e companhias com as 

quais fazem negócios. 

 Na web, as fronteiras entre marketing e relações públicas estão indefinidas. 

 

Os autores Solis e Breakenridge (2010) também acreditam que, desde o advento da 

ambiência digital, tornou-se impossível encarar a indústria de relações públicas da mesma 

forma que se fazia até então: “A relações públicas tradicional ainda é importante e interessa, 

mas é preciso adotar também as mídias sociais. É o futuro da RP. As mídias sociais fazem a 

área ver todas as coisas de uma forma diferente.”.  

Para eles, a disciplina de relações públicas está envolta num híbrido de comunicação, 

evangelização e web marketing, atados um ao outro pelos aprendizados e benefícios da 

sociologia, antropologia e psicologia. A tendência de simbiose parcial entre as disciplinas de 

marketing e de relações públicas não se configura a única transformação pela qual passa a 

área da comunicação. Na avaliação de Terra (2011, p. 267), a evolução da comunicação de 

massa, com meios impressos e TV, por exemplo, continuou com a chegada dos meios digitais 

– intranet, TV via satélite, TV digital, blogs, chats, entre outros. A soma de todo esse 

ferramental, diz a autora (2011, p. 267), “que informa, treina, motiva públicos ligados à 

organização é o que se denomina comunicação organizacional digital”. Nesse contexto, 

afirma Terra (2011), surgem as relações públicas digitais. 

Os profissionais que já atuam com comunicação têm sido obrigados a, cada vez mais, 

incorporarem competências e habilidades multidisciplinares. Além disso, há também a 

geração mais nova de profissionais que já ingressou no mercado carregando em seu DNA uma 

particular forma de trabalhar. A publicação ADNEWS de 4 de maio de 2016 trouxe uma 

matéria que evidencia esta tendência.  

Com o título A nova geração de criativos híbridos está aqui. Sua agência está pronta 

para eles?17, de Edward Boches, mostra que há no mercado vários profissionais capazes de 

                                                      
17 A matéria pode ser lida neste endereço: http://www.adweek.com/news/advertising-branding/new-generation-

hybrid-creatives-here-your-agency-ready-them-171249 
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desempenhar funções variadas, graças à diversidade de competências e fluência em vários 

idiomas. Entre os exemplos destacados no texto: uma planner que também é diretora de arte, 

além de uma diretora de arte que também faz foto, redige e é jornalista.  

Boches, professor de propaganda da Boston University, mostra que nem todas as 

agências ainda se mostram capazes de abrigar colaboradores com tanta versatilidade e que as 

descrições para um cargo (job descriptions) divulgadas ao mercado na busca pelo melhor 

profissional a preencher a vaga em aberto ainda obedecem a um velho modelo de redação, 

contratação, customizado a gerações mais velhas.  

O que Boches propõe especificamente sobre essa situação é que o mercado considere 

modernizar este tipo de descrições em anúncios de vagas, contemplando as características da 

nova geração, e que as agências, por sua vez, encontrem projetos que possam ser tocados 

pelos jovens talentos com características singulares. Solis e Breakenridge (2010) defendem 

que a verdadeira transformação na área da comunicação está em pleno curso e que, além de 

tudo, deverá redefinir profundamente os papéis dos profissionais que atuam no setor. 

Por este motivo, assim como Scott (2013), é que os autores (2010) acreditam que a nova 

forma de ver o mundo da comunicação esbarra na fusão das práticas da tradicional relações 

públicas com o marketing de internet e o marketing intelligence, e com a habilidade de ouvir 

e engajar as pessoas em conversações. Galindo (2016, p. 324) acredita que alguns conceitos e 

teorias estejam mudando e buscando uma ressignificação da comunicação dentro da sua 

primeira capacidade, que é a de promover o relacionamento.  

Na realidade, muito do que os autores discutiram para a área já vem tomando forma. 

Blogueiros, youtubers, vloguers se transformaram em alvo de profissionais de marketing e de 

relações públicas e muitas ações antes específicas de cada uma das disciplinas já têm sido 

empreendidas indistintamente. O estudo Global Communications Report 2016 do The Holmes 

Report 2016, realizado com mais de mil executivos de 400 empresas da disciplina de relações 

públicas em todo o mundo, apontou que em 2015 essa indústria representou um movimento 

de US$ 14,2 bilhões, e a previsão para 2020 é que o faturamento chegue a US$ 20 bilhões.  

As áreas que mais devem crescer dentro do setor, segundo os profissionais 

entrevistados, são aquelas pautadas pela tecnologia e produção de conteúdo, mídias sociais e 

gerenciamento da reputação de marca. O Reputation Institute afirma em seu estudo que 70% 

das companhias, segundo os entrevistados, delegam o gerenciamento da reputação para as 

suas áreas ou agências de comunicação corporativa e de relações públicas, porque consideram 

que elas podem, por sua natureza, ser responsáveis por este trabalho.  
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Apesar de não aparecer entre as três primeiras posições no estudo, a atividade de 

relacionamento com a mídia/jornalistas ainda ocupa um espaço importante tanto na agenda 

das agências como na dos líderes do setor, com 55%, mostra o estudo. Quando a questão é 

relativa ao modelo de negócios das empresas de comunicação, o estudo do The Holmes 

Report 2016 aponta novamente a tecnologia como a grande responsável pelas principais 

tendências do mercado. Neste tópico, os entrevistados elegeram como prioritárias a adoção de 

novas tecnologias, a ampliação na demanda por conteúdo e a expansão dos canais de 

comunicação.  

O futuro para a indústria, segundo este estudo, é algo complexo, desafiador, 

estratégico e importante, por conta das mudanças sociais, situações econômicas de alguns 

países e pela busca por talentos. O estudo revela que entre as competências que mais serão 

demandadas durante os próximos anos estão a capacidade de escrever bem (89%), a de traçar 

planejamento estratégico (84%), ter comunicação verbal (80%), conhecimento de análise 

(62%) e domínio de SEO (sistema de busca), com 41%. 

 

 

Figura 19: Global Communications Report 2016: produção de conteúdo lidera crescimento  

 
 

Fonte: Holmes Report. Disponível em: <http://www.holmesreport.com/research/article/global-

communications-report-reveals-scale-of-change-disrupting-pr-industry>. 
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Fonte: Holmes Report. Disponível em: <http://www.holmesreport.com/research/article/global-

communications-report-reveals-scale-of-change-disrupting-pr-industry>. 

 

Na indústria do marketing, as previsões sobre o crescimento do trabalho pautado na e 

pela tecnologia também são contundentes. O relatório da pesquisa do instituto Gartner – 2015 

Multichannel Marketing Survey –, começa a apresentação dos resultados da seguinte forma, 

conforme mostra uma página no website da empresa:  

Sarah, uma cliente da Sephora, marca de produtos de beleza, checa o feed de 

notícias (novidades da página) de seu Facebook no aparelho móvel e vê um 

novo produto com avaliações favoráveis de amigos. Ela o compra, mas, logo 

após a compra, tem problemas com qualidade. Ela tuíta sua insatisfação e o 

problema é rapidamente solucionado por uma mensagem direta do serviço 

de relacionamento ao cliente da Sephora. Como resultado da rapidez, da 

interação positiva, Sarah participa ativamente no The Lounge – um fórum 

on-line da Sephora para dicas de beleza. A experiência de Sarah e o papel 

desempenhado pelo marketing na mídia digital tem se mostrado cada vez 

mais comum, segundo a Pesquisa de Marketing Multicanal 2015 da 

Gartner. 

 

O caso da consumidora descrito acima serve para ilustrar como a interatividade, a 

conectividade, o poder da influência de conhecidos ou não, além da preocupação com o 

relacionamento na comunicação têm impactado na imagem corporativa e nos negócios das 

marcas. Caso a marca não tivesse respondido favoravelmente, prontamente e no mesmo canal, 

a reação da consumidora poderia ter sido negativa e ela poderia deixar seu protesto na mídia 

social.  

O sucesso alcançado pela organização, afirma Ferrari (2016), está diretamente 

relacionado com o conceito de confiança, na medida em que ela cumpra com todos os 

propósitos. 

O estudo do instituto Gartner aponta que profissionais de marketing estão atentos para 

as mídias sociais como cenário de crescimento de negócios, porque é nelas que o consumidor 

está mais presente e ativo. Embora o número de pessoas desconectadas no mundo ainda seja 
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grande, como vimos no capítulo anterior, os consumidores que estão off-line estão apenas 

aguardando o acesso à banda larga para que sejam incluídos digitalmente de forma plena.  

Para que a organização marque presença nesta ambiência em toda a sua complexidade, 

é necessário estar atenta aos multicanais, com ênfase especial nos dispositivos móveis, como 

o telefone celular inteligente. O estudo mostra que 30% dos usuários da rede social Facebook 

o fazem exclusivamente por meio do uso deste tipo de telefone.  

Segundo dados da própria rede social, 45% da população brasileira estão presentes 

nela e 2,1 milhões de pequenas e médias empresas já mantêm anúncios na plataforma.  

 

  

 

 

Figura 21: Números do Facebook 

 
 

Fonte: Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-

brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes>. Acesso em 5.maio.2016. 

 

 

Acompanhar um consumidor ativo requer um trabalho imenso de levantamento e 

cruzamento de dados e informações, originados por sistemas de análise, rastreamento e 

verificação. Afinal, eles permitem que os profissionais de relações públicas e de marketing e 

propaganda sejam mais assertivos em suas conversações, geração de negócios e 

gerenciamento da reputação. 

Segundo Coutinho e Yanaze (2013),  

as tecnologias digitais trazem grande impacto no processo de gestão de 

marketing, pois promovem e otimizam troca de dados entre os vários 
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departamentos de uma organização e também com os diversos stakeholders 

e diversas fontes de informação que fazem parte de seu ambiente de negócio. 

 

Os autores destacam as plataformas de ERP (Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial, SIGE, em português), que compila todas as informações que fluem pelos 

departamentos para formar um banco de dados. Com isso em mãos, é possível traçar 

estratégias e ações com a possibilidade de mínimo impacto negativo. 

Outra ferramenta importante que os autores (2013) citam é o CRM (Gerenciamento de 

Relacionamento com o Cliente), que auxilia muito em ações promocionais, além de favorecer 

a criação de uma comunicação mais customizada, individualizada sobre produtos e serviços. 

Por meio do CRM, as organizações adquirem informações variadas dos consumidores, obtidas 

de diferentes formas – quando o cliente preenche algum cadastro, quando realiza uma compra 

on-line, quando navega por páginas de seu interesse – tudo vira informação que vai moldando 

o perfil do cliente e suas preferências de consumo, educação, políticas, entre outras.  

Por exemplo, muitas vezes o interesse do consumidor não se concretiza em 

ação de compra em virtude do preço, mas se traduz em tempo de 

permanência em uma página de um produto específico e na busca de mais 

informação. Os CRMs digitais podem analisar e registrar esse 

comportamento como indício de interesse para posterior plano de facilitação 

de pagamento. (COUTINHO; YANAZE, apud YANAZE, 2013, p. 478) 

 

A influência, tão determinante nos dias de hoje, pode e deve, segundo os autores 

(2013), ser medida e avaliada. O primeiro passo, sugerem Coutinho e Yanaze (2013), é 

preciso estabelecer um monitoramento que abrigue toda a movimentação e forma de agir do 

internauta no ambiente digital, como visita a sites de relacionamento, blogs e microblogs, 

sites de conteúdo e de compartilhamento de conteúdo audiovisual.  

A partir daí, torna-se possível verificar interações com menção à marca, positivas e 

negativas, frequência.  

É bom sempre ter em mente que a influência positiva que um consumidor pode fazer 

por uma marca ou empresa decorre de um processo prévio de conquista de confiança. O 

estudo Edelman Trust Barometer aponta que “os cidadãos brasileiros recompensam as marcas 

em que confiam, adotando atitudes positivas como compras (79%) e recomendação (78%)”.  

Por este motivo é que Galindo (2012, p. 97) afirma que o desafio das organizações é 

realizar o monitoramento constantemente, uma vez que a pluralidade das ambiências 

proporciona o “surgimento de ‘atores participantes’ [...] que, nessa contemporaneidade, 

apresentam-se como unidades autônomas de comunicação e, portanto, de influência e poder”. 
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Também Terra (2016) defende essa prática ao afirmar que o monitoramento hoje em dia não 

se trata mais de opção, mas de necessidade de qualquer organização. 

Como disse Scott (2013), vivemos num momento especial, com uma grande revolução 

na comunicação em curso e com os paradigmas tradicionais nas disciplinas de relações 

públicas e marketing sofrendo mutações. A história está sendo construída, dia após dia, post a 

post. Segundo Saad Corrêa (2008), citada por Terra (2016, p. 261), vivenciamos claramente 

um processo de construção temática. Por isso, é preciso definir o modelo epistemológico e 

sistematizar os estudos e as pesquisas que descrevam e expliquem os fenômenos 

comunicacionais da realidade, na qualidade de uma disciplina constituída a partir – mas não 

simplesmente transposta – do campo da comunicação.  

Para Wolton (2010, p. 13), “o século XIX caracterizou-se pela revolução da 

informação com a conquista das liberdades essenciais. O século XX foi marcado pela vitória 

da informação e da tecnologia graças ao fenômeno da comunicação ao alcance de todos”. O 

século XXI, afirma o autor, será marcado pela convivência no sentido da geração de 

condições “para a coabitação possível entre os vários pontos de vista diferentes, dentro de um 

mundo cada vez menor e onde os indivíduos sabem tudo e do qual não se pode escapar”. 
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3 UM PLANEJAMENTO RÍGIDO NÃO SE ADEQUA AOS NOVOS TEMPOS 

 

Planos nada valem, mas planejamento é tudo. Há uma grande diferença, porque 

quando você está planejando para uma emergência você deve começar com esta 

reflexão: uma boa definição de ‘emergência’ é aquilo que é inesperado, portanto não 

vai acontecer do jeito que você está planejando. (EISENHOWER, 1957)18 

 

A frase proferida pelo presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower em 1957, 

durante um discurso na conferência da National Executive Reserve, ilustra a importância do 

processo de planejamento e do preparo para situações especiais inesperadas que poderão 

acontecer. General presente nas duas Grandes Guerras e presidente dos Estados Unidos da 

América (EUA) por duas vezes, Eisenhower contextualizou a questão descrita acima, 

obviamente, por conta da sua experiência e participação nas batalhas, mas a frase continua 

atual, aplicável em qualquer contexto e consideramos adequada para balizar o tema deste 

trabalho.   

Neste capítulo, pretendemos apresentar como os estudiosos – nas disciplinas de 

marketing e de relações públicas – definem o processo de planejamento da comunicação e 

como sugerem que os profissionais empreendam essa missão. Abordaremos ainda algumas 

obras das áreas de planejamento e estratégia. A pesquisa está pautada por ampla revisão 

bibliográfica, artigos de escolas de negócios e institutos de pesquisa críveis.  

Para ilustrar o impacto da tecnologia digital e de todas as mudanças na sociedade, 

buscamos fazer uma analogia com os efeitos provocados por dois fenômenos naturais que 

podem atingir grandes proporções – o terremoto e o tsunâmi. O primeiro caracteriza-se por 

tremores de terra originados pela dinâmica interna do planeta e que emanam uma energia tão 

poderosa e capaz de provocar fortes vibrações.  

Segundo Andrade (2011), tsunâmi, por sua vez, é uma sucessão de ondas gigantes 

formadas, geralmente, a partir de um abalo sísmico, podendo chegar a trinta metros de altura, 

ter uma velocidade máxima de 800 km/h, deslocar placas tectônicas, além de liberar grande 

quantidade de energia. O tsunâmi que atingiu o Japão em 2004, por exemplo, liberou uma 

energia que daria para abastecer a cidade norte-americana de Los Angeles por um ano, 

segundo o serviço geológico dos Estados Unidos, afirma Andrade (2011, p. 22).  

Não queremos focar no poder destrutivo dos fenômenos naturais, mas apenas traçar 

uma analogia deles com a tecnologia digital e suas mudanças no âmbito da extensão dos 
                                                      
18 O discurso inteiro pode ser lido no endereço: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=10951 
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impactos causados. Muitas vezes depois da ocorrência dos fenômenos, cidades e agricultura 

se deparam com a necessidade de, sem alternativa, se adaptarem a uma nova realidade. 

Situação semelhante tem acontecido com alguns setores da economia ao serem impactados 

pela digitalização da sociedade, conforme vimos nos capítulos anteriores, e como tem 

acontecido também com a comunicação e seu planejamento. 

Entre efeitos menores e outros de proporções maiores, a sociedade, em toda a sua 

totalidade, tem sido obrigada a se reinventar num processo contínuo. No caso específico da 

comunicação, seu status de disciplina estratégica ganhou um upgrade por conta do 

surgimento do prossumidor e de ela se firmar como um diferencial e vantagem competitiva, 

quando bem empreendida, numa era em que relacionamento, engajamento e confiança 

determinam um convívio profícuo entre consumidor e organizações.  

Na avaliação de Argenti e Barnes (2011, p. 14), “a aplicação de estratégias digitais nas 

comunicações corporativas muda completamente as regras do jogo em todas as áreas desse 

campo. Na última década, tudo o que sabíamos a respeito de comunicação virou de cabeça 

para baixo”.  

Dois pontos chamam a atenção pela mudança de eixo – o fator tempo e o caráter 

estratégico da comunicação organizacional integrada. 

A exemplo do terremoto e do tsunâmi – em que a previsibilidade vai da inexistente 

(caso do primeiro fenômeno) a alguns segundos ou minutos e que a sensação de emergência é 

angustiante –, o planejamento da comunicação também sente a pressão devido à necessidade 

imediata de reconstrução adequada dos processos.  

Segundo Terra (2011, p. 265), a comunicação digital tem sido considerada uma 

alternativa para se comunicar com os mais diferentes públicos de interesse pela pressão por 

agilidade. O tempo de ação e reação a manifestações do prossumidor com relação às 

organizações na rede se tornou, em muitas situações, exíguo. 

Na definição de Vergara e Vieira (2005), o tempo é marcado pela ocorrência contínua 

“dos eventos relacionados com os espaços criados. É uma simbologia humana para registrar 

as sucessões. Dias e noites, anos, séculos e milênios, as eras, a modernidade e a pós-

modernidade, tudo se relaciona com a sucessão, o acontecimento dinâmico, a vida e a morte”. 

Pela ubiquidade proporcionada pela tecnologia digital, por meio do acesso, mobilidade e 

relacionamento nas mídias sociais, o prossumidor ganhou uma nova forma – a imediatista – 

de conviver com a dimensão do tempo. 
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Santaella (2013, p. 1-30) define a questão do tempo e da ubiquidade na vida on-line, 

valendo-se do exemplo do processo da fotografia digital, que permite que o ato de viver e de 

registrar o vivido passem a se sobrepor temporalmente, eliminando o espaço entre a vivência 

de um fato e sua consequente narrativa enquanto ele acontece.  

O lapso, o hiato temporal que separava o objeto fotografado da própria foto 

tornou-se extremamente tênue. Em vez de um duplo, devidamente separado, 

estático, eternizador de um instante que se foi para sempre, as fotos 

imiscuíram-se na continuidade, na vertente da vida que vai passando. O 

instantâneo é ainda um rastro, mas um rastro capaz de acompanhar, quase 

sem defasagem, o mesmo movimento da matéria evanescente do instante que 

o presente engole para devolvê-lo como passado. A vida, portanto, recebe 

um instantâneo visual, seu registro quase na exata temporalidade em que ela 

escoa. (SANTAELLA, 2007, apud SANTAELLA 2013, p.2-30) 

 

Nesta nova era, o curto espaço de tempo que uma resposta por parte da audiência é 

levada de volta a uma informação divulgada por parte de uma empresa pode assemelhar-se ao 

registro de uma emergência no caso de ser negativa. Se for positiva, torna-se uma 

oportunidade relâmpago que ninguém quer perder. Em ambos os casos, é preciso estar 

preparado, e isso tem colaborado para moldar paradigmas na forma atual de planejar, criar 

estratégias e de gerenciar ações de comunicação – assim como em todas as demais áreas da 

sociedade. 

O segundo ponto – o caráter estratégico da comunicação – também pode ser 

evidenciado como um divisor de águas pela importância conquistada pela disciplina dentro da 

sociedade definida como digitalizada por Saad Corrêa (2016). O fato de a comunicação estar 

sempre sintonizada com a dinâmica da sociedade, conforme afirma Kunsch (2016), e de 

exercer um expressivo poder na contemporaneidade, requer que ela seja concebida como um 

poder transversal que permeia o sistema social global, incluindo as organizações. Estas não 

podem se pautar apenas por um planejamento tático se pretendem enfrentar os desafios cada 

vez maiores surgidos numa sociedade complexa, defende a autora (2003, p. 245).  

Criar e preservar uma boa reputação e travar relacionamentos com os stakeholders 

dependem de ações estrategicamente pensadas dentro de modelos de gestão empregados em 

qualquer outra área, certamente com algumas adaptações às disciplinas de marketing e de 

relações públicas – as duas focadas por este trabalho, afirma a autora (2003). 

Na avaliação de Bueno (2003), o planejamento moderno e do século XXI é aquele que 

acaba com a zona de conforto – uma vez que “a atual turbulência não representa mais um 
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estágio transitório, e sim uma realidade permanente” – e estabelece a comunicação como 

inteligência. Por planejamento, o autor define o processo baseado em dados, conhecimentos, 

entre outros elementos, ligados aos objetivos, valores e à missão da organização.  

Vivemos num período que ainda está se delineando, inaugurando modelos diferentes e 

derrubando conceitos até então consolidados de forma muito rápida. A mídia mudou 

completamente com a derrocada do formato papel e pela ascensão de veículos com forma e 

estrutura que respeitam a sociedade marcada pelo digital e os canais tradicionais usados para a 

veiculação de propaganda têm sofrido concorrência das redes sociais e games.  

  

3.1 A GESTÃO DEVE SER MULTIFOCAL 

Além disso, a atenção do consumidor se tornou multifocal, com várias telas, 

simultaneamente ligadas, assistidas, comentadas e que geram reações. O acesso aos dados de 

uma organização impõe a ela a obrigatoriedade da transparência. 

Argenti e Barnes (2011) denominam de evolução corporativa darwinista a necessidade 

do desenvolvimento de estratégias de negócios das empresas para se manterem competitivas e 

com a imagem preservada. Explica que o cenário empresarial enfrentado hoje pelos líderes é 

muito diferente daquele vivenciado no passado.  

Numa sociedade analógica, o grau de previsibilidade e a zona de conforto, referentes 

ao cenário socioeconômico, era bem maior que o da atualidade e, por este motivo, apregoa 

que a liderança precisa reaprender a gerir e a estar atenta constantemente às mudanças. 

Os autores (2011, p. 40) alertam às empresas que é preciso desenvolver suas 

estratégias de negócios e se concentrar na comunicação, uma vez que o controle da reputação 

da empresa e da própria marca saiu das mãos dos executivos para ser controlado pelos 

stakeholders. Torna-se preciso se atentar cada vez mais para os atributos intangíveis. Na visão 

de Yanaze (2013, p. 85): “O conhecimento efetivo dos atributos possibilita à empresa 

maximizá-los, de modo a incrementar a percepção dos seus clientes em relação a esses 

atributos que oferece”.  

Por causa da concorrência crescente, instaurou-se uma batalha feroz pela 

preferência e ação de compra dos consumidores, que, na maioria das vezes, 

são movidos pela percepção diferenciada dos atributos intangíveis de um 

produto. Quanto maior o número de atributos intangíveis agregados ao 

produto e percebidos pelos clientes, maior será seu diferencial em relação ao 

concorrente. Assim, as empresas são cada vez mais obrigadas a adicionar 
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atributos intangíveis aos tangíveis, pois a combinação desses atributos pode 

definir seu sucesso ou insucesso. (YANAZE, 2013, p. 85) 

 

Todas as transformações, aliadas às mudanças socioculturais, tecnológicas e 

econômicas, segundo Galindo (2012, p. 71), “têm alterado os sistemas de gestão das 

organizações, sejam eles nos aspectos administrativos, no plano mercadológico e nas ações 

comunicacionais”. A gestão da imagem de uma organização se torna cada vez mais 

importante. 

Prahalad e Ramaswamy (2004, p. 245) defendem a adoção de uma nova visão de 

estratégia sem distinção entre as funções de pensar e agir, além de uma firme postura de aceite 

e de estímulo ao movimento de cocriação de valor.  

“A gestão não é mais como a regência de uma orquestra com base numa partitura; ao 

contrário, assemelha-se mais a uma improvisação de jazz (como exemplifica nosso estimado 

colega Karl Weick)”. (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004, p. 245). Esta quebra de 

paradigma demanda uma capacidade de agir e de pensar nova por parte dos executivos, 

reforçam os autores. 

Neste contexto, o desafio é criar estratégias e traçar planejamento da comunicação 

levando-se em conta a sucessão de “emergências” que podem surgir e que podem surgir em 

pouco tempo. Saad Corrêa (2016, p. 70) alerta para que as organizações absorvam uma 

“postura diferenciada para a estratégia e o planejamento das atividades da área, e, 

principalmente, sua alocação na estrutura organizativa da empresa e na imbricação com a 

respectiva cultura”. 

A velocidade com que as mudanças acontecem dentro do processo de inovação das 

tecnologias digitais da informação e comunicação, afirma a autora (2016, p. 62), “nos coloca 

diante de um conjunto de referências que cruzam pesquisas de campo com análises realizadas 

por pesquisadores acadêmicos”. 

Com base no resultado dos cruzamentos e com o que denomina de 

“contemporaneidade recente do curto espectro de tempo no mundo digital”, a autora 

determina três grandes frentes que já vêm concentrando estratégias e ações de comunicação. 

São elas mobilidade, geolocalização e big data.  
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Por mobilidade, Saad Corrêa (2016) define a conexão digital por dispositivos sem fio 

(Wi-fi®) e que trazem a possibilidade de conexão aliada ao deslocamento do usuário. Neste 

tópico também estão inseridos o controle de informações e o acesso a elas.  

Na geolocalização estão os aparelhos que permitem traçar a localização 

espaçotemporal do usuário e que permitem uma comunicação personalizada e constante.  

O terceiro tópico, o big data, representa o grande volume de dados em forma de bit 

que conjuga conteúdo massivo e personalização para uma comunicação igualmente 

personalizada.  

Estas três frentes definidas por Saad Corrêa (2016) têm se constituído conduítes 

importantes para o planejamento da comunicação e das ações propostas da nova era, que se 

entrelaçam de forma ubíqua a ponto de se transformarem tão essenciais como qualquer item 

de primeira necessidade. Elas ainda têm imposto novos paradigmas no relacionamento com os 

públicos de interesse: “Uma decorrência desse cenário está no conceito de ubiquidade dos 

indivíduos, impactando todo o modo de comunicação e socialibidade”. 

Um cenário que reúne mobilidade, geolocalização e big data por entre 

indivíduos contextualizados numa lógica ubíqua tem sido analisado e 

discutido por uma sucessão de pesquisadores e estudos analíticos. No cerne 

de todos esses estudos estão a geração, a distribuição, o armazenamento, a 

reconfiguração/personalização e a interação dos públicos com conteúdos 

informativos. Trata-se de conteúdos adequados para um dado usuário, numa 

determinada localização, acessados num dado dispositivo em mobilidade, 

num formato que lhe possibilita participar e compartilhar. (SAAD 

CORRÊA, 2016, p. 43-44) 

 

O grande desafio para quem trabalha com comunicação está na capacidade de se 

manter atento à atualização dinâmica inerente ao universo digital e de investir na resiliência, 

sendo flexível e ágil. É como se isso fosse uma consequência de um terremoto ou de um 

tsunâmi numa área agrícola – a adaptação à nova realidade torna-se imperativa para se manter 

sustentável.  

Não se pode deixar passar boas oportunidades reveladas, muitas vezes, de uma hora 

para outra, e que podem gerar benefícios no relacionamento, aumento na experiência com a 

marca e até evidenciar novos nichos de negócios. No caso de ocorrência negativa, a agilidade 

na identificação do foco que originou a situação e uma pronta resposta terão um papel 

relevante para determinar o desenrolar do fato e manter a boa reputação preservada. 
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 Das três frentes listadas por Saad Corrêa, usaremos o exemplo do big data para 

apresentar seu impacto nos dias de hoje. O sistema de coleta, armazenamento e análise de 

informação não é novidade tampouco surgiu com a tecnologia digital.  

Na antiga Mesopotâmia, os burocratas investiram num instrumento para controlar a 

informação e daí surgiu a escrita; nos tempos bíblicos, foi a vez de os governos reunirem 

dados sobre os cidadãos e no restante da era puramente analógica vários outros tipos de 

registros foram aparecendo ao longo dos anos, conforme Schoenberger e Cukier (2013). O 

que impulsionou o big data e deu grandiosidade a ele foi a digitalização, “que tornou as 

informações analógicas compreensíveis a computadores, o que também facilitou e barateou o 

armazenamento e processamento”, afirmam os autores (2013). 

O sistema proporciona uma riqueza de informações capazes de alimentar todos os 

setores de uma sociedade, proporcionando ações novas, como nas áreas da saúde. Na 

comunicação, permite que uma organização conheça melhor e se relacione com seus 

stakeholders de forma mais profícua, desde que os dados sejam lidos, entendidos e aplicados 

da forma correta e pelos departamentos certos.  

O sistema requer uma nova postura frente à enorme quantidade de dados: “o big data 

tem a ver com “o quê” e não com o “porquê” e é mais que nunca um instrumento fundamental 

para todas as áreas da sociedade – da social, à econômica, política e de saúde, por exemplo – 

reforçam os autores (2013). 

A tecnologia digital possibilita transformar em dados toda a movimentação física e 

virtual das pessoas, suas preferências, suas amizades, suas informações sobre saúde, seus 

posts despretensiosos nas redes sociais e, entre outros, até aquela navegada sem compromisso 

para checar o preço de um item que se deseja comprar um dia qualquer. 

Com as pessoas, as organizações e toda a sociedade conectadas e as ferramentas e as 

mídias sociais digitais mais e mais usadas, o montante de informação captada e armazenada 

cresce quatro vezes mais que a economia mundial, bem como a capacidade de os 

computadores processarem os dados cresce nove vezes mais, de acordo com Schoenberger e 

Cukier (2013, p. 6). 

Segundo o estudo Digital Universe do instituto IDC, publicado pela Computer Week19, 

o montante de dados a serem gerados em todo o planeta até 2020 deverá somar 44 ZB 

                                                      
19 O artigo pode ser lido no endereço: http://www.computerweekly.com/news/2240217788/Data-set-to-grow-10-

fold-by-2020-as-internet-of-things-takes-off 
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(zetabytes), dos quais 10% serão constituídos por informações produzidas pelas máquinas ou 

internet das coisas.  

O mesmo estudo aponta que atualmente 60% do total dos dados são produzidos por 

mercados maduros, como Alemanha, Japão e Estados Unidos, mas, em 2020, a situação se 

inverterá, e Brasil, China, Índia, México e Rússia é que deverão estar à frente no ranking de 

produção e armazenamento de dados. 

O mundo, até então acostumado a usar bytes, megabytes, gigabytes, presenciará em 

breve a ubiquidade do termo zetabyte – uma unidade de informação mais poderosa, com 

capacidade maior de armazenamento. O Cisco Visual Networking Index, um índice produzido 

pela empresa de tecnologia Cisco, aponta que o ano de 2015 marcou a inauguração da era do 

zetabyte.  

O estudo realizado pela Cisco justifica o montante de dados estimado, entre outros 

fatores, pelo número de dispositivos conectados a redes IP ser três vezes maior que a 

população global em 2019, ano em que o tráfego de IP alcançará 22 GB (gigabytes) per 

capita.  

Como forma de compreender a grandeza desse índice de medição, basta nos 

atentarmos para a ordem crescente que identifica a unidade de informação e o volume de 

armazenamento dos dados.  

As nomenclaturas começam em byte e, sucessivamente, se transformam em kilobyte, 

megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e yottabyte. Abaixo, ilustramos a 

quantidade de armazenamento com um infográfico produzido pelo portal Techmundo, 

especializado em tecnologia, para a matéria de autoria de Renan Hamann – Do bit ao 

yottabyte: conheça os tamanhos dos arquivos digitais20 –, postada em 19 de maio de 2011.  

   

 

 

 

 

                                                      
20 O endereço da matéria é: http://www.tecmundo.com.br/infografico/10187-do-bit-ao-yottabyte-conheca-os-

tamanhos-dos-arquivos-digitais-infografico-.htm 
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Figura 22: Infográfico sobre volume de armazenamento de dados 

 

Fonte: Portal Techmundo de 11.maio.2011. Disponível em: 

<http://www.tecmundo.com.br/infografico/10187-do-bit-ao-yottabyte-conheca-os-tamanhos-

dos-arquivos-digitais-infografico-.htm>. 

 

Todo esse volume de dados gerados a partir de situações diversas contribui para 

identificação de potenciais consumidores e nichos de mercado e permite criar estratégias para 

empreender uma comunicação mais adequada. Para Saad Corrêa (2016, p. 67), devem estar 

contempladas neste trabalho “todas as funcionalidades, ferramentas e culturas do mundo 

digital ao cenário de relação comunicativa das empresas com os seus diferentes públicos”.  
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O big data está destinado a reformular a maneira como vivemos, 

trabalhamos e pensamos. A mudança que enfrentamos é, de certo modo, 

maior que as geradas por inovações notáveis que drasticamente expandiram 

o escopo e a escala das informações na sociedade. O big data requer nova 

discussão quanto ao caráter das tomadas de decisões, destino e justiça.  

(SCHOENBERGER; CUKIER, 2013, p. 13) 

 

Na comunicação corporativa, a pesquisa de mercado e de opinião conquistaram 

relevância nos últimos anos por causa de novas ferramentas digitais surgidas especificamente 

para a área. Sua importância acontece por conta da forte contribuição no delineamento mais 

preciso das percepções e também para dar forma à expressão da imagem, “inclusive expressa 

em números, e, ao longo do tempo, da reputação, por meio de indicadores qualitativos e 

quantitativos, fundamentais para garantir a análise ao mesmo tempo diacrônica e sistêmica da 

comunicação”, afirma Panella (2016, p. 178).  

A pesquisa se tornou um investimento e de grande valor nos últimos anos, diz a 

autora, com capacidade de impactar ainda mais assertivamente no processo de concepção de 

diagnóstico e na mensuração de dados, constituídos sob uma perspectiva sistêmica, 

fundamentais para o processo de planejamento da era atual e que são prioritários para a 

tomada de decisão.  

Panella (2016) alerta que, do ponto de vista da comunicação corporativa, a palavra-

chave é mapear, a fim de conseguir lidar com um ambiente externo sobre o qual a organização 

não consegue exercer governabilidade. Segundo ela: “é necessário identificar, qualificar e 

posicionar os influenciadores que participam na discussão [...], mapeando os principais atores 

e coletando os argumentos favoráveis ou desfavoráveis à marca, ao serviço e ao produto”. 

Como exemplo às novas culturas emergidas pela digitalização da sociedade está a 

forma como o consumidor tem consumido entretenimento hoje e que vem alterando as 

relações, demandando inovações da indústria e, consequentemente, impactando a 

comunicação e seu respectivo planejamento. 

Um estudo do instituto GlobalWebIndex de abril de 2016 mostra que seis entre dez 

pessoas acessam seus games nos smartphones, desbancando os tradicionais aparelhos de TV e 

console, que até então respondiam pela quase totalidade do acesso a este tipo de 

entretenimento. No ranking do estudo, os smartphones respondem por 62% da preferência 

dos usuários, seguido pelos computadores pessoais e laptops com 61%, tablets com 32%, 

consoles de games com 29%, entre outros dispositivos. 
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Outro exemplo diz respeito aos aplicativos de mensagens, que também têm se 

configurado uma opção a mais para travar relacionamento tanto com o público externo 

(cliente ou eleitores, por exemplo) como com o interno (colaboradores, fornecedores). Entre 

eles, o WhatsApp, criado em 2009 e bastante popular no Brasil, já tem sido utilizado por 

várias organizações nesse sentido. 

Segundo o artigo The rise of WhatsApp in Brazil is about more than just messaging de 

autoria de Fernanda Saboia e publicado na Harvard Business Review21, em abril de 2016, o 

aplicativo tem, no mercado norte-americano, um custo 55 vezes menor que o sms (short 

message service), o que o torna por si só bastante atraente. Originalmente criado para 

mensagens, passou, segundo a autora, a ser explorado como ferramenta de negócios com 

sucesso em áreas como atendimento a clientes e apoio a campanhas.  

No mundo, o aplicativo tem um bilhão de usuários, com 42 bilhões de mensagens 

trocadas diariamente entre os usuários de forma individual ou por meio do um bilhão de 

grupos criados pelas pessoas dentro dele, segundo dados do Facebook, sua proprietária, na 

matéria WhatsApp supera 1 bilhão de usuários em todo o mundo de autoria de Claudia 

Tozetto, publicada no jornal O Estado de S.Paulo22, em fevereiro de 2016.  

O consumidor, porém, não é o único a ser mapeado como forma de traçar um 

planejamento assertivo. Segundo Yanaze (2013, p. 173), é preciso identificar quais 

concorrentes devem ter seu mapeamento priorizado e as fontes de informação legais e éticas, 

tais como balanços publicados por empresas de capital aberto, livros, internet, mídia 

especializada em negócios ou não, pesquisas de institutos renomados, ações empreendidas 

pelos próprios concorrentes e novas tecnologias, entre outros.  

O desafio, diz o autor (2013, p. 172), é saber usar as informações de forma a gerar 

conhecimento relevante para que contribuam no processo de tomada de decisão. 

Conforme Panella (2016), o mundo corporativo é prioritariamente inclinado a 

favorecer os dados obtidos por pesquisas quantitativas por uma falsa ideia de melhor 

representatividade, mas, na maioria dos casos, percebe-se a necessidade de saber e de 

entender o “porquê” e o “como”, evidenciados pelas técnicas qualitativas de análise.  

                                                      
21 O endereço do artigo é: https://hbr.org/2016/04/the-rise-of-whatsapp-in-brazil-is-about-more-than-just-

messaging 

 
22 A matéria pode ser lida no endereço: http://link.estadao.com.br/noticias/empresas,whatsapp-supera-1-bilhao-

de-usuarios-em-todo-o-mundo,10000028532 
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“Os dados quantitativos”, afirma a autora (2016, p. 183), “constituem o esqueleto do 

que procuramos analisar. Mas os dados qualitativos que fornecem toda a musculatura e 

definem o corpo e o sangue que circula, oxigena e dá vida a nosso objeto de estudo”. 

Na avaliação de Castells (2003, p. 414), a “integração potencial de texto, imagens e 

sons no mesmo sistema – interagindo a partir de pontos múltiplos, no tempo escolhido (real 

ou atrasado) em uma rede global, em condições de acesso aberto e de preço acessível – muda 

de forma fundamental o caráter da comunicação”. 

O planejamento é antes de tudo, para Kunsch (2003), um ato de inteligência, que 

promove reflexões sobre determinadas situações ou realidades, questionamentos, 

diagnósticos, entre outros, e se firma como um processo racional-lógico. 

 

3.2 A CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO 

As idiossincrasias da sociedade atual requerem a criação de uma comunicação 

sinérgica com esta grande quantidade de inovações que pontuam o cenário da 

contemporaneidade e o acompanhamento do timing adequado para a realização de ações. Isso, 

porém, decorrerá se o processo de planejamento for concebido dentro dos tão particulares 

preceitos impostos pela sociedade digitalizada.   

Prahalad e Ramaswamy (2004, p. 247) reforçam que tão importante quanto estar 

comprometido com o aprendizado, os gestores devem ter em mente a necessidade de praticar 

o “desaprendizado de alguns dos velhos pressupostos subjacentes às práticas de negócios 

tradicionais”. É, segundo os autores, um desafio e tanto, porque nunca é fácil superar a velha 

mentalidade da empresa: “O profissional treinado e socializado, como engenheiro, gerente de 

produção, contador, analista de negócios ou representante de serviços, não consegue pensar e 

se sentir de uma hora para outra como consumidor”.  

Para assimilarem e aceitarem os novos paradigmas, os gestores precisam experimentar 

o negócio colocando-se de fato no papel de consumidor, tendo capacidade de viver 

experiências, raciocinar e compartilhar sonhos, desejos e aspirações sob a óptica deles, 

afirmam Prahalad e Ramaswamy (2004, p. 248).  

Desaprender e enterrar de vez um modelo ultrapassado de gestão e abrir a mente para 

aprender um processo novo tem se tornado rotina diante da dinâmica atual, de acordo com a 

avaliação do autor Peter M. Senge (2014). Ele define essa situação com a expressão metanoia 
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– mudança de mentalidade ou “significado profundo de aprendizagem”, uma vez que altera o 

movimento da mente. 

Na visão do autor (2014, p. 50), é por meio da aprendizagem que somos capazes de 

empreender algo que antes éramos incapazes, de perceber o mundo e nossa relação com ele, 

de ampliar a capacidade de criar e fazer parte do processo gerativo da vida. Destaca ainda que 

a sede por aprendizagem já existe dentro dos seres humanos: “Para uma organização que 

aprende, a ‘aprendizagem adaptativa’ deve ser somada à ‘aprendizagem generativa’, a 

aprendizagem que amplia nossa capacidade de criar”.  

A mudança na postura não se aplica apenas ao papel de profissional. Senge (2014) 

acredita que as organizações funcionam do jeito que o fazem em razão da forma como os 

profissionais trabalham, pensam e interagem. Para ele, as mudanças demandadas não devem 

partir das próprias pessoas e não somente das organizações. Trata-se de um processo 

conjunto. 

Se há um ponto em comum entre todos os mercados hoje em dia é o dinamismo. A 

avaliação é do professor de marketing norte-americano David A. Aaker (2012, p. 1), que 

reforça a necessidade de enfrentar o processo de criação de estratégia dentro da complexidade 

e do perfil desafiador que oferece hoje. Isso porque, acredita, uma série de forças diferentes 

impactam a sociedade simultaneamente e fazem com que os mercados fiquem cada vez mais 

arriscados, desordenados e complexos.   

Do crescimento da China, tendências para uma vida mais saudável, às crises de 

energia, instabilidades políticas e tecnologias da internet, tudo contribui para tornar mais 

difícil o desenvolvimento de estratégias.  

Para ele (2012), “uma estratégia vencedora hoje pode prevalecer amanhã. Pode ser até 

mesmo irrelevante amanhã” e é por este motivo que os estrategistas precisam lapidar 

competências em cinco pontos da gestão – análise estratégica, inovação, negócios variados, 

criação de vantagens competitivas sustentáveis e desenvolvimento de plataformas de 

crescimento. 

A mudança está no ar em todos os lugares, e mudanças afetam a estratégia. 

[...] Houve um tempo, não muitas décadas atrás, em que o mundo esperava 

tempo demais para colocar estratégias em prática e refiná-las com paciência 

e disciplina. O plano estratégico anual guiava a empresa. Hoje, as coisas não 

são mais assim. Novos produtos, modificações de produtos, subcategorias, 

tecnologias, aplicações, nichos de mercado, segmentos, mídias canais de 

distribuição e assim por diante, estão surgindo mais rápido do que nunca em 

quase todas as indústrias - de salgadinhos a fast-food, de automóveis e de 

serviços financeiros a software. (AAKER, 2014, p. 1) 
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Na análise estratégica, Aaker (2014) enfatiza o uso de dados sobre clientes, 

concorrência e tendências. É usar e saber ler o big data. No item inovação, ele acredita que o 

foco dos profissionais deve estar na conjugação do desafio estratégico no desenvolvimento do 

produto, com o de sua colocação e manutenção no mercado. Por negócios variados, evidencia 

a necessidade de boa gestão de um negócio descentralizado, com relação a pessoas e custos. 

A criação de vantagens competitivas sustentáveis é, segundo ele, um dos pontos mais 

desafiadores, porque os concorrentes copiam as melhorias de um produto de agrado dos 

consumidores de forma rápida. É preciso se preparar para isso, para evitar ou agir 

rapidamente.  

Já o desenvolvimento de plataformas de negócios é visto pelo autor (2014) como 

essencial, a fim de aproveitar o ambiente dinâmico, expandir a empresa de forma criativa, 

aproveitar as oportunidades e adaptar-se às mudanças que surgem. Ele sugere que pode se dar 

pela revitalização de um negócio principal ou pela criação de plataformas de novos negócios.  

O que se percebe nos cinco pontos levantados por Aaker é a premência de saber 

trabalhar num ambiente volátil, com uma visão estratégica do todo. Isso vale para todos os 

setores da economia, inclusive a comunicação em toda a sua complexidade de disciplinas. 

Neste sentido, a teoria de Senge (2014) sobre as cinco disciplinas de aprendizagem 

organizacional encontra consonância com a necessidade de criação de uma visão periférica 

proposta por Aaker (2014), quando discorre sobre a necessidade de desenvolver competências 

para responder aos desafios da sociedade contemporânea. 

Embora as cinco disciplinas de Senge se completem – domínio pessoal, modelos 

mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico –, é a quinta 

que ele classifica como fundamental num mundo em que as pessoas se sentem desamparadas 

diante de uma complexidade tão grande.  

Segundo o autor, todas elas determinam uma mudança de mentalidade, que parte da 

visão das partes para se chegar ao todo e que passa a considerar as pessoas como participantes 

ativas de sua realidade.  

Porém, o “pensamento sistêmico é a pedra fundamental que determina como as 

organizações que aprendem pensam a seu respeito”, afirma Senge (2014, p. 4-5). Sua essência 

está centrada justamente na mudança de mentalidade: deixar de lado a relação causa-efeito em 

prol do inter-relacionamentos e também se atentar para os processos de mudanças, sem se 

preocupar com a instantaneidade.  

Talvez, pela primeira vez na história, a humanidade tenha a capacidade de 

criar muito mais informações do que o homem pode absorver, de gerar uma 
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interdependência muito maior do que o homem pode administrar e de 

acelerar as mudanças com uma velocidade muito maior do que o homem 

pode acompanhar. (SENGE, 2014, p. 4)  

 

 A disrupção vivida em vários setores da sociedade causa desconforto na esfera das 

organizações. Segundo um artigo de Joshua S. Gans na MIT Sloan Management Review23 – 

Keep calm and manage disruption –, publicado no primeiro trimestre de 2016, basta 

pronunciar a palavra disrupção para causar pânico entre empresários e executivos.  

O autor do artigo, professor da Universidade de Toronto, reforça que enfrentar a 

disrupção não é o mesmo que um piquenique, mas também não se justifica pelo medo 

existencial como muitos ainda a consideram. Gans (2016) destaca três respostas que as 

empresas podem implementar no caso de ocorrer disrupções em seus setores. São elas: 

enfrentá-las (Beat them), juntar-se a elas (Join them) e sobreviver a elas (Wait them out).   

Para ilustrar, apresentaremos a seguir um caso ocorrido no mercado e que se enquadra 

no primeiro tipo de resposta, que é o de enfrentamento ao concorrente e que mostra as 

consequências da chegada da empresa Uber no mercado brasileiro.  

Assim como em outros países, o Uber no Brasil também tem causado e enfrentado 

protestos de motoristas de táxis. Esta categoria profissional é representante de um setor 

criado, instalado e operante numa era pré-disrupção, que deve obedecer uma legislação 

especialmente desenhada para ela no passado, além de arcar com taxações específicas. No 

caso do Uber, trata-se de um modelo de negócios novo, sem precedente, portanto, sem 

taxações ainda previstas e cobradas e sem uma legislação que contemple seu modelo de 

negócio até o momento.  

Dentro da categoria de táxis, mas já criada numa época digital e instalada dentro de 

um modelo de nicho de mercado – acessível por aplicativo –, está a empresa 99táxis. Embora 

seu perfil também tenha se mostrado inovador quando chegou ao mercado, em 2012, ela 

sentiu os efeitos da concorrência, mas não na mesma proporção que o Uber, uma vez que se 

utiliza da mesma mão de obra que o segmento de táxis.  

Em vez de protestar contra o Uber como os motoristas de táxis tradicionais têm feito, a 

99táxis decidiu bater de frente e enfrentar, criando um nicho 99TOP – uma frota de carros 

pretos, a cor tradicional do Uber –, com tarifa pouco maior que a comum para atender quem 

prefere mais conforto – um dos apelos do concorrente. Na época de seu lançamento, o serviço 

99TOP chegou a oferecer desconto para atrair a clientela. 

                                                      
23 O endereço do artigo é: http://sloanreview.mit.edu/article/keep-calm-and-manage-disruption/ 
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Figura 23: Campanha da 99táxis para o serviço 99TOP 

 

 

 

 

 

Fonte: 99Taxis. Disponível em: <http://www.99taxis.com/15-off/>. 

 

O que podemos perceber no exemplo descrito é que a disrupção atingiu o setor, mas 

que alguns concorrentes mostraram saber administrar a nova situação. Em todos os casos, 

temos organizações que prezam por um trabalho de comunicação com uma gama abrangente 

de públicos de interesse, de várias formas diferenciadas, em vários meios. O planejamento e a 

criação de estratégias de comunicação têm contemplado ações específicas.  

Aprender novos paradigmas e desaprender os velhos não minimiza a relevância do 

planejamento num contexto socioeconômico de intensas mutações. É um processo contínuo 

que, segundo Oliveira (2013), abriga o ato de pensar, com questionamentos sobre o que fazer, 

como, quando, quanto, para quem, por que, por quem e onde. Pelo fato de se caracterizar 

como um processo, é compreendido por etapas que visam criar condições para que os 

questionamentos fluam a ponto de terem seu encaminhamento definido.  

Para o autor, trata-se de um processo não linear, sujeito a pressões externas e internas e 

“não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes” 

(DRUCKER apud OLIVEIRA, 2013, p. 6). Para Mintzberg (2008, p. 326), um crítico ao 

conceito de planejamento estratégico, o “planejamento tem um importante papel a 

desempenhar nas organizações, da mesma forma que os planos e os planejadores, quando 

combinados com os contextos apropriados”. Em demasia, afirma (2008, p. 326), pode levar ao 

caos, “mas o mesmo aconteceria com o planejamento de menos, e mais diretamente”. 

Planejar significa estabelecer objetivos e metas, bem como traçar as estratégias para 

alcançá-los, conforme Yanaze (2013). Embora seja a principal entre as funções 

administrativas de uma empresa, Yanaze (2013, p. 68) reforça que planejar adequadamente 

não é garantia para alcançar o sucesso organizacional. É necessário criar condições que 

possibilitem a realização efetiva do planejamento, com a implantação de outras funções 
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administrativas que lhe servirão de suporte – organização, direção/coordenação, controle e 

avaliação da viabilidade econômico-financeira. 

O planejamento em si impõe a determinação de objetivos – gerais e específicos –, 

metas e estratégias, conforme Yanaze (2013). Por objetivo, o autor descreve a especificação 

dos resultados que se quer atingir ou a definição de onde se quer chegar e o que se espera 

alcançar. Acredita que é preciso se estabelecer um objetivo geral, que poderá ser 

desmembrado – de forma sinérgica e realizando conexões – em objetivos específicos para 

cada uma das áreas da empresa, como produção, compras, vendas, relações públicas, 

comércio exterior, entre outras. 

A partir dos objetivos estabelecidos, o próximo passo inclui a constituição das metas – 

a quantificação dos objetivos ou daquilo que se pretende conquistar em termos de volume, 

valor e tempo. O autor (2013, p. 67) reforça que a definição quantitativa é importante para 

“permitir a aferição periódica dos resultados parciais obtidos”. 

Yanaze (2013, p. 68) enfatiza que objetivos e metas não se constituem num tema 

exclusivo à alta direção. A companhia como um todo deve participar, contribuindo para o 

levantamento, a organização e a análise de todas as informações requeridas e importantes para 

dar forma a um amplo sistema de informação do planejamento.  

Por informação, o autor (2013, p. 270) define como um dos inputs mais importantes 

para toda uma organização que pretende se manter no mercado, uma vez que funciona como 

matéria-prima para a tomada de decisões:  

Esse precioso insumo, devidamente selecionado, priorizado e 

disponibilizado, será analisado à luz da competência e do bom senso de seus 

dirigentes, e então energizado e transformado nas estratégias, táticas e planos 

de ação adequados ao melhor desempenho do negócio no mercado.  

 

Especificamente para o marketing, o sistema de informação deverá ser formatado 

tendo como objetivos a operação rotineira, a solução de problemas e para alimentar o 

planejamento, afirma o autor.  

As estratégias complementam esse processo e são configuradas (YANAZE, 2013, p. 

68) como as recomendações para a realização das ações “fundamentadas na avaliação 

sistêmica do cenário mercadológico, amplas e envolventes, que visam nortear o percurso da 

empresa nos quatro grandes caminhos constituídos pelos outputs: produtos/serviços, 

preço/remuneração, distribuição/vendas e comunicação”.  
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Assim como os objetivos, também devem sofrer desdobramentos por ações 

específicas, consequentemente executadas pelos diferentes setores da organização e por seus 

respectivos prestadores de serviço.  

Na avaliação de Oliveira (2013), alguns princípios gerais e específicos norteiam o 

processo de planejamento, a fim de se alcançar os resultados previstos e seus impactos são 

diretamente sentidos em pessoas, tecnologia e sistemas. Entre os princípios gerais destacam-

se por contribuição de objetivos, o da precedência, o das maiores influências e abrangência, e 

o das maiores eficiência, eficácia e efetividade. 

Por eficiência, entende-se, de uma forma genérica, fazer as coisas de forma adequada. 

Por eficácia: fazer as coisas certas, o que precisa ser feito, enquanto por efetividade refere-se a 

uma medida de rendimento, como a manutenção de uma empresa no mercado, com resultados 

globais de forma permanente, conforme Oliveira (2013).  

Para os autores Kotler e Keller (2011), o planejamento consiste em analisar 

oportunidades de marketing, selecionar mercados-alvo, projetar estratégias, desenvolver 

programas e gerenciar as ações. O sistema de 3 Puts, na visão de Yanaze, caracteriza-se como 

uma grande ferramenta: 

[...] O marketing, longe de ser uma simples ferramenta estratégica, é uma 

função gerencial que abrange os inputs e throughputs das organizações para 

produzir outputs adequados à manutenção do equilíbrio desejado entre seus 

potenciais, suas necessidades e expectativas e os potenciais dos segmentos 

de mercado almejados. (YANAZE, 2013, p. 66) 

 

Figura 24: Fluxograma sistêmico de uma empresa 

 

Fonte: Yanaze (2013, p. 55). 

 

 

A “batalha mercadológica” que as organizações enfrentam na busca da diferenciação, 

conforme o autor (2013), não se detém apenas nos outputs ou naquilo que elas entregam ao 

http://www.implantandomarketing.com/wp-content/uploads/2013/05/fluxograma-sistemico1.jpg
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mercado em termos de qualidade. Na sua avaliação (2013, p. 58), o conceito contemporâneo 

para planejamento de marketing requer que este esteja baseado na administração sistêmica 

dos inputs, throughputs e outputs, assim como na busca contínua de objetivos e metas que 

sejam factíveis.  

O autor alerta ainda para uma implementação de estratégias que proporcionem uma 

atuação equilibrada da empresa com a definição dos segmentos de mercado. Toda a ação 

deverá estar fundamentada no pleno conhecimento das potencialidades, expectativas e 

necessidades da organização, conforme Yanaze (2013, p. 58). 

A força do prossumidor, de sua percepção, reação e influência tem evidenciado a 

relevância do input e do throughput igualmente. O marketing da contemporaneidade, diz 

Yanaze (2013, p. 56), “exige das empresas uma atenção efetiva na criação, na manutenção e 

na comunicação dos inputs e throughputs diferenciados, apropriados e que se constituam em 

fatos comunicáveis, contribuindo para a formação de imagem e de reputação positivas”.  

 Figueira Neto (2016, p. 366) chama a atenção para uma mudança que vem 

acontecendo no cenário do planejamento publicitário, resultado da convergência das 

disciplinas de comunicação mercadológica – a cada vez mais forte integração e 

interdependência das funções de planejamento, de criação e de mídia. Segundo ele, inclui-se 

“nesse mix ainda as atividades de pesquisa que se desenvolvem para melhor embasar a 

comunicação”.  

O autor (2016, p. 366-367) aponta que: 

Uma dupla convergência, portanto, de disciplinas e atividades, que situa a 

comunicação mercadológica num cenário tridimensional, onde se sucedem 

movimentos centrípetos e centrífugos que provocam influxos conjugados e 

promovem interdependência e complementariedade inéditas, que deveriam, 

na prática, eliminar as compartimentações e os sectarismos na comunicação 

organizacional.  

 

 Em sua observação, Figueira Neto (2016, p. 367) apresenta por meio de uma figura em 

forma de esfera a representação de como estariam situadas as diversas disciplinas da 

comunicação mercadológica e, internamente, as atividades de pesquisa, planejamento, criação 

e mídias. Elas, diz, deixam de ter uma dinâmica sequencial e linear para influenciarem e 

serem influenciadas umas pelas outras (movimentos centrípetos), ao mesmo tempo que 

originam inputs em várias disciplinas (movimentos centrífugos).  
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Figura 25: A comunicação num ambiente tridimensional 

 

Fonte: Figueira Neto (2016, p. 367). 

 

Segundo o autor (2016, p. 367), especificamente na área da propaganda: “um 

fluxograma normal de ações obedecia a elaboração de um planejamento, seguida das 

atividades de criação e produção de campanha paralelamente à estruturação da mídia e 

finalizando com a veiculação propriamente dita”.  

A relevância da mídia neste formato se traduz na escolha correta dos canais (meios e 

veículos) para realizar o movimento de entrega de mensagem do emissor para o receptor, ou 

público de interesse.  

Com a mudança do ambiente midiático pelos avanços da tecnologia, afirma Figueira 

Neto (2016, p. 368-369), assistimos à multiplicação dos meios e dos veículos de comunicação 
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e um aumento exponencial de alternativas que proporcionam conteúdos customizados nos 

momentos preferidos dos consumidores.  

Tudo isso, segundo ele, vem impactando no modelo de mídia push – “nome genérico 

dado aos meios tradicionais de comunicação cujos veículos distribuem os conteúdos 

linearmente e de forma igual a todos os seus consumidores, como, por exemplo, a tevê aberta 

e seus canais”. 

Na disciplina de relações públicas, a digitalização da sociedade e a nova postura do 

consumidor também têm trazido novos paradigmas, como apresentamos no capítulo anterior, 

por meio de observações traçadas pelos autores Scott (2013) e Solis e Breakenridge (2010).  

Na avaliação de Kunsch (2003), o planejamento de relações públicas se divide em 

global estratégico, com a obrigatória necessidade de estar alinhado com o da organização, e 

um outro mais específico, voltado a projetos, programas e campanhas pontuais.  

O plano de comunicação decorre do planejamento e traz (KUNSCH, 2003) em si “as 

grandes diretrizes, orientações e estratégias para a prática da comunicação integrada nas 

organizações”. É construído com base em pesquisa e construção de diagnóstico estratégico da 

empresa; planejamento da comunicação organizacional e, por fim, pela sua gestão estratégica.  

Na avaliação de Mintzberg (2008, p. 278), os planos carregam informações, como 

tabelas e programas, e se tornam meios importantíssimos para circular por toda a organização 

as intenções estratégicas, contendo o responsável por cada uma delas:  

Se o planejamento é programação, então os planos são evidentemente úteis 

em duas capacidades ou papéis. Eles são meios de comunicação e 

instrumentos de controle. (Esses ‘papéis’ dos planos são, é claro, “razões” 

para planejar). Os dois papéis se valem do caráter analítico dos planos, isto 

é, sua representação de estratégias de forma decomposta e articulada, a qual 

se não quantificada, pelo menos é quantificável. [...] 

 

 

3.3 O PLANEJAMENTO CONSTRUÍDO DENTRO DE UM AMBIENTE DESAFIADOR 

 

 O autor Chris Outram, colaborador do Insead Knowledge, ligado à escola de negócios 

Insead, lançou no primeiro trimestre de 2016 a obra Digital Stractics: How strategy met 

tactics and killed the strategic plan, na qual discute porque, na sua opinião, a estratégia 

tradicional não funciona mais.  

Segundo ele (2016, p. 10-11), os desafios trazidos pelas rápidas e frequentes mudanças 

do mundo digital incapacitaram as companhias de terem tempo para refletir e executar a 

estratégia tradicional. A partir desta reflexão, o autor criou o termo e o conceito de Stractics – 
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onde a tática e a estratégia se fundem para que as empresas reexaminem como vencer. Para 

ele (2016, p. 9),  

A estratégia no mundo digital é um conceito complexo que evolui de forma 

muito dinâmica. Entretanto, parece haver algumas estruturas nas quais pure 

plays e hybrid plays poderiam pensar a respeito de suas estratégias e 

modelos de negócios. O colapso do cronograma, provocou uma fusão da 

Estratégia com a Tática. De fato, nós acreditamos que a Estratégia se tornou 

mais empírica no negócio com o componente digital altamente focado no 

cliente. Com frequência, Estratégia e Tática se fundem, e daí o mundo da 

Stractics vem à tona. 

 

 Outram (2016) divide as companhias em pure play – genuinamente nascidas na era 

digital – e em hybrid players – aquelas que nasceram analógicas e precisaram se adaptar à 

digitalização. O primeiro grupo, segundo o autor (2016, p. 13), tem vantagens para ingressar 

no mercado atual, uma vez que necessitam de baixo investimento, atingem a base de clientes 

mais facilmente, além de serem ágeis o suficiente para atenderem os clientes a um custo 

efetivamente mais baixo, com um nível de atendimento maior. Já nascem tendo a 

compreensão plena da dinâmica da sociedade marcada pela digitalização. 

Por outro lado, Outram (2016, p. 14) afirma que os hybrid players devem se mover 

rapidamente e de forma incisiva e precisam pensar em como se blindar dos feedbacks dados 

pelos consumidores da sociedade atual, traduzi-los em gols para a companhia, 

experimentando e fazendo os ajustes necessários.  

 Para atingir o sucesso no processo de Stractics, Outram propõem dez princípios a 

serem seguidos por qualquer das duas categorias em que se enquadram as organizações. São 

eles (2016, p. 78):  

1. Comece com visão e missão. 

2. Seja obcecado pelos clientes e consumidores e por seu comportamento. 

3. Defina o planejamento no horizonte, no longo prazo. 

4. Entenda e invista em vantagens e diferenciações competitivas – inove, inove, inove! 

5. Aproveite da tecnologia de forma eficaz. 

6. Construa um modelo de negócios robusto que englobe o ecossistema de staff, 

fornecedores, consumidores etc. 

7. Não tolere mediocridade. 

8. Reinvente-se frequentemente. 

9. Desenhe um novo modelo de governança. 

10. Construa uma organização que se encaixe ao seu propósito, com uma cultura focada 

na agilidade. 
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 O empresário brasileiro David Feffer, em artigo no jornal Folha de S.Paulo, sob o 

título de Líder empresarial 4.0, em fevereiro de 2016, afirmou que a liderança do futuro 

deverá ser mais flexível, “ter causas e advogar por elas, sonhar e construir sonhos, mas nunca 

sozinhos”.  

Entre os desafios levantados por ele: saber atuar numa sociedade em que as máquinas 

farão praticamente tudo o que os humanos são capazes de executar e conduzir organizações 

guiadas por ideias, tirando proveito do espírito de colaboração, proporcionado pelas 

tecnologias digitais.  

Feffer (2016, p. A3) afirma ainda que os líderes 4.0 deverão apresentar várias 

habilidades, ser empreendedores, romancistas, um pouco de advogados e até cientistas. 

 

3.4 PENSAR O ENGAJAMENTO EM TODOS OS CANAIS 

 

Saad Corrêa (2016, p. 74-75) faz uma proposta de planejamento de comunicação que 

contempla a digitalização. O modelo busca organizar as variáveis surgidas dentro de um 

processo que reflita o comprometimento de uma organização com o que define por sociedade 

contemporânea digitalizada – Modelo 3D de gestão da comunicação na sociedade digital.  

Este modelo parte de três grandes posturas Disrupt, Design e Develop. A primeira 

delas refere-se à ruptura dos modelos tradicionais de relacionamento comunicativo de uma 

organização. A Design está relacionada à reorganização das atividades e processos que visam 

à sociabilidade digital, enquanto a Develop contempla a implementação das mudanças 

propostas pelas outras duas posturas.  

 O modelo 3D, propõe (2016, p. 75), é então aplicado a quatro grupos de gestão, com o 

objetivo de promover o diálogo com os diferentes públicos de interesse da organização. O 

primeiro é a gestão de pessoas, uma vez que o time de profissionais deve ser capaz de 

monitorar, travar diálogos e influenciar os públicos de interesse. O segundo grupo é o de 

gestão de estratégias e da estrutura da organização para garantir a amplitude de todo o 

processo de comunicação pela empresa toda, sua manutenção e a introdução de inovações 

continuamente, diz a autora. 

 O terceiro grupo é a gestão do conteúdo, com foco nos formatos narrativos de texto, 

imagens e audiovisuais que a organização pode produzir para a promoção de diálogos. O 

quarto e último grupo é a gestão da tecnologia, que depende diretamente da adequação das 

plataformas sociais, da gestão do banco de dados atualizado, do uso de tecnologias da 

mobilidade, entre outras variáveis, segundo Saad Corrêa (2016, p. 75). 
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Figura 26: Modelo 3D de gestão da comunicação na sociedade digital 

 

Fonte: Saad Corrêa (2016, p. 74). 
 

 

  

A sociedade contemporânea vive um processo dinâmico, com paradigmas sendo 

aprendidos e desaprendidos de maneira frenética. Por este motivo, organizações e 

profissionais da área da comunicação estão desenvolvendo novas formas de traçar 

planejamento e estratégia, pressionados não apenas pela postura ativa do prossumidor, como 

também pelo novo movimento do fator tempo, diferente do que vivemos até agora. Nuances 

antes deixadas de lado se transformaram em fatores importantes.   

 O portal PropMark, especializado em propaganda e marketing, divulgou, em 16 de 

maio de 2016, uma entrevista com Nick Law, vice-chairman da agência R/GA NY, em que as 

deveriam repensar o modelo de publicidade tradicional, porque o momento é de apostar numa 

interação com o consumidor que seja mais eficaz e adaptada aos novos tempos: “Histórias são 

mais atraentes do que a publicidade convencional”.  

Para Joerg Niessing, professor de marketing da escola de negócios Insead, os três 

pontos principais que levam as marcas a terem sucesso no relacionamento com o consumidor 
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são: a orientação para o consumidor, a segmentação e o branding integrado a cada ação 

voltada para este público.  

 A reflexão de Niessing está no artigo What brands neet to survive in a digital world, 

publicado em maio de 2016 pelo Insead Knowledge24, da escola Insead. Por orientação ao 

consumidor, o professor dá como exemplo de boas práticas o trabalho realizado pela Harley-

Davidson e pela Gillette, marcas que exercem forte empatia. Com relação à segmentação, 

Niessing alerta para o fato de que este ponto nunca se mostrou tão complexo e mutável como 

no mundo digital e por este motivo os profissionais devem canalizar atenção extrema a ele. O 

mercado de nichos oferece uma gama extensa de segmentos. 

 No terceiro ponto, há uma regra inflexível que chama a atenção: “O que uma marca 

promete, tem que entregar”. Além disso, é imperativo entender que “alinhado” é 

completamente diferente de “idêntico” e o branding digital deve combinar consistência com 

agilidade.  

A revolução digital tem transformado o marketing e está tornando obsoletas 

muitas das estratégias e estruturas tradicionais. Entretanto, o ponto-chave de 

o consumidor estar no centro não mudou. Não cometa erros, investir 

pesadamente no digital é inevitável. Faça isso somente depois de voltar às 

bases com os três princípios listados acima. (NIESSING, 2016)  
 

 

 Os autores Solis e Li divulgaram recentemente a edição 2016 do estudo Top Digital, 

realizado pela empresa Altimeter, que reúne ponderações de vários analistas especializados na 

área de comunicação. Todas as tendências listadas para este ano estão ligadas às áreas que 

dedicam foco especial ao consumidor.  

Uma delas está centrada no uso ético das informações e atenção à privacidade que 

começam a despontar como um issue para as organizações. Outra tendência apontada diz 

respeito à profunda integração da ferramenta CRM com a área de produção de conteúdo e 

plataformas de engajamento. Consideramos como um bom exemplo para explicar as 

tendências ligadas à necessidade de engajamento do consumidor e produção de conteúdo uma 

ação de marketing realizada pela companhia aérea norte-americana JetBlue.  

Sua última campanha para promover adesões ao seu cartão de crédito JetBlue Card, 

lançada em maio de 2016, integrou conteúdo em canais diferentes, com linguagem apropriada 

a cada um deles para empreender um forte processo de engajamento. O trabalho conjugou os 

                                                      
24 O endereço do artigo é: http://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/what-brands-need-to-survive-in-a-

digital-world-4050 
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ambientes físico e virtual ao usar a rede social Twitter, outdoor em praça pública e envolver 

consumidores nas duas ambiências, para participar da promoção proposta.  

O vídeo postado pela empresa na mídia YouTube mostra um outdoor na Times Square 

Garden, um dos lugares mais famosos da cidade de Nova Iorque e do mundo e com um dos 

maiores números de pessoas circulando. Nele, eram mostrados em real time o tempo de 

percurso de alguns voos e sua localização pela ferramenta Google Maps. Depois disso, a 

promoção era então apresentada, oferecendo passagens grátis para os primeiros consumidores 

a enviarem um determinado código para a marca por meio da rede social Twitter.  

O vídeo mostra vários consumidores participando, por meio de postagens feitas no 

Twitter pelos seus smartphones.  

Nossa proposta com este exemplo é de ilustrar um trabalho que conjugou as 

ambiências física e digital e, por este motivo, não apresentamos detalhes sobre o desenrolar e 

resultado da campanha empreendida pela JetBlue.  

  

Figura 27: Imagem no outdoor da Times Square, campanha JetBlue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nHR2uB2zrfU>. 

 

Figura 28: Imagem no outdoor da Times Square, campanha JetBlue 
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Fonte: YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nHR2uB2zrfU>. 

 

Como pudemos observar, várias questões relevantes e que demandam reflexões 

legítimas impactam o processo de planejamento da comunicação, uma vez que a dinâmica da 

sociedade tem mudado dia após dia, post após post. 

Argenti e Barnes (2011, p. 294) afirmam que a influência crescente de grupos dos 

mais variados stakeholders e o surgimento de plataformas digitais de comunicação 

transformam quase que diariamente o cenário empresarial e os líderes precisam desenvolver 

uma mentalidade “muito evoluída em termos de acatar as incertezas que cercam esse 

ambiente mutante”. Seja a reclamação de um cliente num determinado blog, um comercial 

que gere qualquer desconforto às pessoas e daí desenvolve “uma espiral incontrolável no 

Twitter” ou até mesmo uma pegadinha de mal gosto podem impactar no mercado acionário 

dos Estados Unidos (o autor usou este país como exemplo, por ser norte-americano e por ter 

dado exemplos referentes a uma pesquisa realizada por ele naquele mercado). 

“Para transformar perigo em oportunidade”, afirmam os autores (2011, p. 294), “é 

essencial que os líderes empresariais estejam dispostos a segurar – e não a morder – a mão 

que os alimenta. Os stakeholders já estão on-line e estão iniciando – e apagando – incêndios 

para organizações de todos os setores”. A decisão de aceitar o poder das comunicações 

digitais, diz, é dos próprios executivos. “A sorte”, afirmam Argenti e Barnes (2011, p. 294), 

“favorece os mais audaciosos”.  

Yanaze (2013, p. 75) é enfático ao afirmar que o planejamento não deve estabelecer 

um conjunto de procedimentos e de ações rigidamente definidos, mas representar, aos olhos 

da organização, um roteiro sistêmico, capaz de prever a maneira e os meios de “materializar 

valores, a cultura, o estilo gerencial e as políticas organizacionais, em determinadas situações 
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de mercado”. Também deve possibilitar a “redefiniçao rápida do objetivo e das metas e 

estratégias, quando as variações das condições mercadológicas assim o exigirem”.  

O dinamismo do mercado obriga as empresas a acelerar cada vez mais o 

processo de planejamento e a adotar uma postura de administração 

estratégica para responder imediatamente às demandas e aos desafios 

mercadológicos. (YANAZE, 2013, p. 75) 

 

Os profissionais da área da comunicação já têm trabalhado sob a pressão desse 

contexto, como poderemos ver nos depoimentos dos entrevistados desta pesquisa no próximo 

capítulo. 

 

  

 

 

 

 

 

4 A FLEXIBILIDADE COMO COMPONENTE IMPORTANTE NO 

PLANEJAMENTO 

 

 

O capítulo que se segue irá apresentar o resultado das entrevistas realizadas com os 

profissionais selecionados para darem seu depoimento. Esta etapa contribui para a 

complementação da fase exploratória baseada em amplo referencial teórico e de artigos 

diversos, com a finalidade de traçar uma contextualização do cenário que envolve o exercício 

da comunicação nos dias atuais e apresentada nos capítulos anteriores.  

A pesquisa empreendida foi a qualitativa com entrevistas em profundidade, 

semiestruturada, que nos permite identificar as percepções mais profundas e chegar 

plenamente ao que se pretende esclarecer dentro de um tópico complexo, avaliam Malhotra et 

al. (2005, p. 120). Além disso, como afirmam os autores, a troca livre das informações 

durante uma entrevista em profundidade possibilita que a pesquisa exploratória seja 

amplamente compreendida e evidencie visões.  

Recorremos à natureza de entrevista em profundidade semiestruturada para obtermos 

uma delimitação com relação ao foco sobre a questão do prazo dentro do tema planejamento, 
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mas tivemos o cuidado de não inibir ponderações e considerações dos entrevistados em outras 

questões surgidas durante a entrevista. Segundo Bauer e Gaskell (2015, p. 85), o entrevistador 

deve sempre procurar por temas com conteúdo comum. 

Todos os profissionais têm seu trabalho profundamente impactado pela 

movimentação, hábitos e comportamento das audiências, pelas novas mídias e ferramentas da 

tecnologia digital, entre outros aspectos. Optamos por uma amostragem por cotas, que, 

conforme Aaker et al. (2004, p. 393), se caracteriza por ser intencional e por estabelecer um 

número mínimo de cada um dos grupos criados para analisar o trabalho empreendido na 

pesquisa. 

No nosso caso, selecionamos intencionalmente 13 executivos que exercem a função de 

gestores e que trabalham com planejamento da comunicação, seja na disciplina das relações 

públicas – aqui denominada comunicação corporativa ou assuntos corporativos, por causa da 

definição de negócio das próprias empresas –, ou nas disciplinas de propaganda e de 

marketing digital. Dentro deste universo, dividimos em dois grupos – Fornecedor (este 

subdividido em RP e propaganda e marketing) e Cliente –, com uma cota previamente 

estabelecida de três executivos no mínimo para cada um deles. No grupo Fornecedores, 

ultrapassamos esse número e entrevistamos cinco profissionais que atuam em agências de 

comunicação corporativa (relações públicas) e cinco em agências de propaganda ou marketing 

digital. No grupo Cliente, foram entrevistados três profissionais – sendo dois de propaganda e 

marketing digital e um de assuntos corporativos.  

A divisão pelas categorias Fornecedor e Cliente se deu para que tivéssemos a 

possibilidade de evidenciar as particularidades inerentes do universo de agência e de empresa 

com relação ao escopo da pesquisa. A entrevista objetivou descrever o trabalho do executivo 

dentro do contexto de uma comunicação exercida a partir da prevalência da tecnologia digital 

e novidades que advêm dela, sob, prioritariamente, a óptica do profissional.  

Consideramos adequado manter no anonimato os nomes dos profissionais e das 

respectivas empresas onde e para as quais trabalham.  

Na opinião de Duarte (2015, p. 68), “nos estudos qualitativos, são preferíveis poucas 

fontes, mas de qualidade, a muitas sem relevo. Desse modo, e no limite, uma única entrevista 

pode ser mais adequada para esclarecer determinada questão do que um censo nacional”. A 

contribuição para alcançar os objetivos da pesquisa é o que determina, segundo o autor, a 

relevância da fonte selecionada. 
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Os critérios estabelecidos para a seleção dos 13 executivos basearam-se em: 

 Proximidade com e tempo de experiência em planejamento: Consideramos um 

mínimo de três anos de atuação na área adequado, uma vez que com isso é 

possível traçar um comparativo do trabalho empreendido entre os ambientes 

analógico e digital. 

  Estar atuando numa empresa já consolidada no mercado, com uma carteira de 

clientes que demonstram demandar um trabalho de comunicação estruturado. 

Também neste critério, selecionamos profissionais em empresas baseadas em 

São Paulo e na Grande São Paulo.  

 Ser um profissional com visão holística da sociedade, do mercado da 

comunicação e da comunicação em si, além de bem informado. A seleção dos 

entrevistados aconteceu após um trabalho de pesquisa sobre suas experiências 

no mercado e escopo de suas responsabilidades na função atual. 

 

A partir da definição desses critérios, selecionamos os profissionais abaixo, 

identificados cada um por um número, a partir de 1. 

 

Quadro 1: Profissionais selecionados 

PROFISSIONAL FUNÇÃO ÁREA DE 

TRABALHO 

NO 

MERCADO 

HÁ 

 

FORMAÇÃO 

 

IDADE 

1  CEO Agência de 

comunicação 

corporativa 

32 anos  Jornalista 55 

2  CEO Agência de 

comunicação 

corporativa  

30 anos Relações Públicas 55 

3  CEO Agência de 

comunicação 

corporativa 

30 anos Jornalista 54 

4 Diretor Agência de 

comunicação 

corporativa 

20 anos Jornalista 42 

5  Sócio-diretor Agência de análise, 

relatórios setoriais e 

reputação [ligada à 

agência de 

comunicação 

corporativa] 

35 anos Jornalista, 

Economista, 

Psicanalista 

58 

6  VP de 

planejamento 

Agência de 

propaganda 

19 anos Publicitária 39 

7  Head de Agência de digital 15 anos Publicitário 36 
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mídia 

8  Gerente de 

planejamento 

estratégico, 

publicidade e 

propaganda 

Agência de digital 11 anos Publicitário 31 

9  CEO Agência de 

marketing digital 

20 anos Designer de 

produto 

42 

10  Assistente de 

planejamento 

Agência de 

marketing digital 

3 anos Publicitário 24 

11  Diretor de 

assuntos 

corporativos 

Indústria da área 

automobilística 

31 anos Jornalista 54 

12  Gerente de 

marketing 

digital e 

CRM 

Indústria da área 

automobilística 

15 anos Economista 35 

13  Gerente de 

digital 

engagement 

Empresa da área de 

varejo alimentício 

7 anos Publicitário 28 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com relação à apresentação do resultado e análise das entrevistas e com o intuito de 

corroborar os principais tópicos levantados ao longo dos capítulos anteriores, consideramos 

adequado estabelecer cinco pontos para nortear os achados desta pesquisa: 

 Importância do planejamento de comunicação de longo prazo: antes de 

analisar o prazo com que os profissionais têm trabalhado a visão mais 

estratégica deste processo, consideramos fundamental conhecer suas 

ponderações sobre o próprio planejamento. 

 Prazo e novos paradigmas: este ponto refere-se diretamente ao objeto de 

estudo da pesquisa, e buscamos analisar como tem se dado o exercício do 

planejamento tanto na visão estratégica, de longo prazo, como na tática, de 

curto prazo. 

 Monitoramento, revisão de ações, reputação: a comunicação a partir da 

prevalência do digital carrega em seu DNA um universo de dados e 

informações, empregados para nortear o trabalho, conforme apresentado no 

Capítulo 3 e corroborado pelos 13 entrevistados. A reputação, por sua vez, 

ganhou relevância e tem imposto, cada vez mais, a percepção de que impacta 

no negócio.  

 Remuneração: este ponto se configurou relevante pelos novos contornos que 

surgiram a partir do digital. 
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 Competências: consideramos relevante este ponto, uma vez que as profundas 

mudanças ocorridas na sociedade (Capítulo 1), na comunicação e no seu 

planejamento (Capítulos 2 e 3) obrigaram os profissionais do setor a reverem 

postura, conhecimento, competências técnicas e emocionais, estejam eles no 

papel de Fornecedor ou de Cliente. 

 

Acreditamos que os tópicos sobre a importância do planejamento, de seu prazo e dos 

novos paradigmas surgidos demonstram que o objetivo geral da pesquisa tenha sido 

alcançado. Do mesmo modo, por meio de nossa análise com base nos resultados das 

entrevistas, consideramos que os objetivos específicos podem ser considerados atingidos 

pelos tópicos que abordam os paradigmas, o monitoramento e ferramentas afins, com 

reputação, o que retrata as formas de remuneração e sobre competências necessárias para o 

contexto atual. Consideramos que todos os achados colaboram a solução da problemática da 

pesquisa. 

 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA AS ORGANIZAÇÕES 

 

O mundo está mais dinâmico e com situações novas surgindo numa velocidade sem 

precedentes. Com a disseminação e consolidação da internet e de todas as ferramentas, 

plataformas e consequências socioeconômicas que advêm dela, assistimos a transformações 

profundas na sociedade. No âmbito humano, vimos surgir prossumidores, influenciadores, 

multiplicadores, entre tantas outras denominações. Também presenciamos novos paradigmas 

nas organizações e, por conseguinte, na comunicação. O planejamento de longo prazo da 

comunicação não poderia deixar de sentir todos esses impactos. O ato de planejar ganhou 

novas particularidades tanto na visão estratégica, de longo prazo, como na tática, de curto 

prazo.  

As mudanças ocorridas, no entanto, como podemos observar ao longo dos capítulos 

anteriores e das entrevistas com os 13 executivos, não abalaram a importância de se traçar um 

planejamento de longo prazo, que se mantém fundamental como sempre foi para qualquer 

organização.  

As entrevistas com os profissionais revelam que o dinamismo e a velocidade inédita 

chegaram a provocar alterações importantes, ao mesmo tempo em que conferiram ao processo 
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de planejamento uma relevância maior pela possibilidade de ser conduzido a partir de 

ferramentas capazes de fornecer indicadores, dados e diagnóstico mais precisos. 

Na opinião do profissional 2 – CEO de uma agência de comunicação corporativa – não 

importa o prazo de antecedência com que é feito, o processo de planejamento de comunicação 

de longo prazo alinhado à visão estratégica do negócio deve sempre existir: 

Eu preciso do planejamento pra aproximar a comunicação da estratégia da 

empresa, por quê? Porque a comunicação pra mim ela só tem sentido, ela só 

merece recursos, ela só merece verba se ela tiver aliada a essa estratégia 

maior do negócio. Então, para mim, planejamento é entender realmente onde 

a empresa quer chegar, o que ela quer, como ela quer se posicionar em curto 

e médio e longo prazo – e isso as empresas continuam fazendo, os seus 

planejamentos de negócios em curto, médio e longo prazo. 

(PROFISSIONAL 2) 

 

 Para o entrevistado 5, é inquestionável a necessidade da realização desse processo de 

visão de longo prazo, estratégica, pelo fato de o planejamento se constituir na coluna vertebral 

de qualquer organização. A empresa que não investe nisso, afirma, não tem como se comparar 

no mercado diante da concorrência, de outras marcas líderes, e ficará sem visão de futuro. O 

profissional – que trabalha numa agência especializada em análises setoriais, relatórios 

mensais e reputação – reforça que, mesmo inserida num contexto frenético como o atual, e 

com propósitos firmes, a organização não pode manter seu planejamento inflexível. Ele se 

refere ao planejamento da empresa como da área da comunicação. É preciso estar 

absolutamente atento a essa ampla mobilidade que passou a existir e não só das novas mídias, 

mas do reposicionamento de públicos e dos mercados, afirma. 

[...] Por que os públicos são móveis, o pensamento dos públicos é móvel, a 

noção de geografia ela é relativa, a de espaço é relativo, de gênero virou 

relativo – não de sexo, de gênero então é sexo continua sendo feminino e 

masculino –, então tudo isso ta mudando. Agora, isso tá em relação a algo, 

algo é identidade e natureza. É nisso que o planejamento se fixa, ele tem que 

se fixar em algo para não ter desorientação. (PROFISSIONAL 5) 

 

Posição semelhante tem o profissional 12, responsável pela disciplina de marketing 

digital e CRM de uma grande indústria: “É fundamental ter um planejamento (de longo 

prazo), só que se você se travar nesse planejamento vai ser engolido pela onda, né, e aí é que a 

gente tem sempre essa dinâmica que eu te diria que é um organismo vivo, diferente da mídia 

tradicional e da propaganda tradicional”. Se a comunicação não se atentar para a “onda”, o 

profissional afirma que a empresa deixa passar uma oportunidade de negócio. O profissional 

7, cujo cargo é head de mídia de uma agência de propaganda digital, tem posição semelhante: 
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Tem ações que dá para você planejar com antecedência, mas tem coisas que 

você tem que viver do calor do momento, que a gente percebe com os 

últimos acontecimentos como o digital cresce. Tem ondas que você pode 

surfar. E é bem isso. Você está no mar, surfando na internet. Nunca fez tanto 

sentido. Você está no mar e vem aquela onda. Você pode pegar ou não. No 

Oscar, a gente viu os comentários e os memes da Glória Pires. Então, uma 

marca não se planejou para isso. Ela pode ter se planejado para estar no 

Oscar e pegar essa onda. Mas tô no mar naquele dia e se a onda vier eu 

surfo. Tem gente que se prepara, tem gente que não. [...] Quando você olha 

para o consumidor, não consegue se planejar tanto. É isso. Você tem que 

saber os momentos que talvez vá estar no mar pra pegar essa onda ou não, 

mas nem sempre vai saber. Às vezes você vai estar passando na areia e a 

onda vem te pegar .... e você vai ter que sair surfando.  

 

O planejamento da comunicação reflete a pressão causada pela instabilidade 

econômica dos mercados e natural pragmatismo das organizações por resultados, afirma o 

profissional 9, recentemente promovido ao cargo de CEO de uma agência de marketing 

digital vindo da direção de planejamento.  

A variedade e a quantidade de ferramentas digitais que oferecem indicadores e dados 

compensam a complexidade e o desafio de traçar planejamento, comparativamente ao 

realizado dentro de uma sociedade essencialmente analógica, lembra ele.  

Pelo resultado das entrevistas realizadas, observamos que muitas agências começam a 

se valer do planejamento de comunicação com visão de longo prazo como uma vantagem 

competitiva perante os clientes. O profissional 2, CEO de agência de comunicação 

corporativa, afirma que toda vez que se reúne com um cliente para conhecer o briefing do 

trabalho pergunta se este está alinhado com o planejamento de longo prazo da própria 

empresa e à sua missão. 

“A comunicação tem que obrigatoriamente”, diz, “olhar pela estratégia de negócio 

para depois definir o seu papel e aí definir seu objetivo”. O próprio cliente, afirma o CEO, 

nem sempre se atenta ao alinhamento logo de início, mas assim que a questão é lançada, o 

entrevistado sente que ganha pontos com ele. O fornecedor diz que reforça ainda ao cliente 

que esta postura poderá lhe trazer “pontos” junto à alta gestão e daí o entusiasmo pelo 

alinhamento ganha mais relevância. 

O profissional 1, CEO de uma agência de comunicação corporativa, foi outro 

entrevistado a afirmar que tem se preocupado mais em criar nos clientes a percepção de que a 

empresa é capaz de executar um planejamento com foco na estratégia e não apenas na tática.  
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Em janeiro de 2016, a agência, afirmou, ampliou o número de planners, passando de 

dois para quatro com a finalidade de dar suporte ao time de atendimento. A figura de planner 

dentro do setor de comunicação corporativa não é comum. Segundo ele:  

Qual que foi o nosso racional em ter mais planejamento que o convencional 

numa agência de comunicação? Uma agência de comunicação tradicional é 

muito tática e se preocupa muito mais com execução, então queremos 

mudar isso e sermos cada vez mais vitais e importantes pro negócio dos 

nossos clientes. Nós queremos nos envolver com o C-Level da companhia e 

atuar em problemas de negócios e pra fazermos isso precisamos muito da 

figura do planner, que vai conseguir junto com a equipe desenvolver 

soluções que de fato auxiliem o cliente a se posicionar de forma adequada. 

[...] Antes éramos fazedores de releases e hoje ajudamos os clientes a 

pensarem o futuro do negócio. 

 

 

A iniciativa, afirma ele, segue a mesma linha do trabalho internacional empreendido 

pela agência, que pertence a um grupo estrangeiro: 

Os profissionais atendem todos os clientes, mas é claro que a necessidade 

deles se tornou mais latente a partir da dinâmica que as mídias sociais 

trouxeram. A necessidade inicial de ter planner foi a de servir melhor os 

clientes no plano analógico mesmo. Mas com o advento do digital, 

detectamos que deveríamos ter mais planners para trabalhar na agência 

como um todo, de forma holística, porque o nosso posicionamento tem sido 

mais de consultoria. Então, o planejamento por si só se tornou relevante em 

todas as fases do nosso trabalho e endereçar as necessidades digitais, entre 

todas as outras. O ciclo do digital é muito rápido, influencia e é influenciado 

pelo mercado e tudo o que você pensa tem que ser aferido e corrigido 

imediatamente, em caso de necessidade. O digital na nossa agência é não 

negociável – todo mundo tem que ser digital na agência, pensar digital e 

conhecer digital. Daí a relevância de um planner que tenha todo esse 

conhecimento e visão holísticos. 

 
 

4.2 NOVOS PRAZOS E PARADIGMAS IMPOSTOS AO PLANEJAMENTO PELA 

SOCIEDADE DIGITALIZADA  

 

 Como resultado das entrevistas realizadas com os profissionais de comunicação, 

podemos observar que o planejamento de longo prazo – até então habitualmente concebido 

com 12 meses de antecedência dentro de uma sociedade essencialmente analógica –, sofreu 

mudanças com relação ao prazo e ganhou a obrigatoriedade de ser flexível, atemporal e 

transversal, como afirmaram alguns dos entrevistados. Independentemente de estarem 

agregados no grupo Fornecedor ou no Cliente ou de atuarem em comunicação corporativa ou 
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propaganda e marketing, os profissionais expressaram uma avaliação muito similar um do 

outro. 

 Alguns profissionais dizem que o prazo de 12 meses de antecedência para a concepção 

do planejamento com visão estratégica pode ser mantido, mas o que vai determinar sua 

sobrevivência é uma revisão periódica de tudo o que foi planejado. Outros estabelecem o 

prazo de três meses para um planejamento de longo prazo e dizem que, a partir do momento 

em que se aproxima a data de uma ação para entrar no ar, o planejamento de curto prazo deve 

ser constante – semanal, diário.  

O que as entrevistas nos permitiram identificar foi que o planejamento tático ganhou 

relevância por conta do dinamismo da sociedade e muitas vezes ele mesmo impacta o 

estratégico, forçando sua revisão. Entre os fatores que podem provocar mudanças, de uma 

forma geral, de acordo com os executivos, destacam-se a postura do consumidor atual e o 

surgimento de novos perfis importantes de influenciadores, a repercussão de fatos nas mídias 

sociais digitais, a diversidade de ferramentas e plataformas lançadas frequentemente pelas 

empresas de mídia, como Google e Facebook, além da cada vez maior interação entre as 

ambiências analógica e digital.   

O profissional 5, sócio-diretor de uma agência de análise, relatórios setoriais e 

reputação, reforça que o fato de o planejamento estratégico ser sistêmico deve resultar da 

“conversa” de todas as áreas – incluindo aqui Cliente e Fornecedores –, e ter a área da 

comunicação como articuladora. Isso, na sua visão, permitiria à empresa exercer um controle 

maior no gerenciamento das informações que lhe dizem respeito, ampliando a possibilidade 

de evitar situações de crise, que, num ambiente digital, ganham grandes proporções e podem 

atingir rapidamente a reputação. Ela dá um exemplo – sofrido por um cliente – de um impacto 

provocado por uma ação ocorrida no ambiente digital: 

Você tem reuniões em que o neguinho passa de dentro da reunião de 

acionistas [uma informação] para o jornalista e muda a reunião na qual ele 

está participando, porque [a notícia] entrou na Bloomberg, entendeu? Então, 

se o planejamento estratégico não estiver articulado com todos é brincadeira. 

 

Outro ponto que pudemos observar pelas entrevistas foi que a questão do tempo de 

antecedência com que um planejamento de longo prazo é concebido não é mais um prazo 

comum estabelecido no mercado – como os 12 meses habituais de “antigamente”. Há desde 

quem defina a antecedência de 12 meses, como há quem defenda apenas três meses. 
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Observamos que quem optou por definir o prazo maior hesitou antes de responder e se 

apressou em dizer que o planejamento tem que ser revisado constantemente. Por sua vez, 

quem definiu o prazo em três meses foi mais convicto, mas igualmente se apressou em 

reforçar a necessidade de uma revisão constante. “O que mudou no tático é que o espectro é 

maior”, explica o profissional 5, da agência de análise, relatórios e reputação. 

O ponto comum levantado pelos 13 profissionais é que, independentemente do prazo 

com que um planejamento é concebido, seja ele longo prazo/estratégico, seja ele curto 

prazo/tático, não se pode abrir mão do que chamam de atualização, revisão e correção de 

rotas, ancorados e provocados por um processo complexo de monitoramento de números e de 

pessoas. Qualquer planejamento estará sujeito a revisões. Como disse o profissional 12, 

gerente de marketing digital e CRM, essa é a “beleza do digital”. 

Como forma de apresentar de maneira mais clara a forma como os profissionais 

trabalham a questão do prazo, consideramos melhor destacar abaixo a posição de cada um dos 

13 entrevistados com relação a isso:   

O planejamento de longo prazo para as ações on-line é de três meses. Você 

tem que revisitar para ver como ele foi impactado por notícias, 

comportamentos, outras coisas que aconteceram no mundo on-line, da 

internet, na sociedade. [...] Quinze dias antes de a ação entrar no ar, você 

revisita e faz planejamentos quase que diários. [...] (PROFISSIONAL 1) 

Acho que é tudo curto prazo mesmo. [...] É tática! A gente (agência) é que 

tem o vício de olhar pro posicionamento de longo prazo, entendeu, mas a 

maior parte das ações são táticas. (PROFISSIONAL 2) 

O planejamento estratégico é elaborado no prazo máximo de três meses. 

Todo o planejamento é revisto a cada 30 dias e pode mudar de acordo com 

as movimentações das redes sociais e das notícias veiculadas nos sites e 

blogs de notícias on-line. (PROFISSIONAL 3) 

Muitas empresas pedem com três meses de antecedência ou muitas empresas 

fazem assim: elas te dão as táticas, o plano de ações e daí pedem pra você 

fazer o planejamento estratégico. [...] Fizeram assim: deram as ações pra 

gente pensar no guarda-chuva. [...] Chegaram assim: ‘Olha, eu tenho esses 

três segmentos com quem eu quero conversar, estes três tipos de 

consumidor. Aí eu tenho isso, isso, isso no calendário pra fazer. Agora você 

vai lá e faz o planejamento’. (PROFISSIONAL 4) 

Pode continuar sendo feito com um ano antes, desde que mensalmente se 

mantenha uma reunião de resultados dos seus indicadores, de você olhando 

pra ver se está tudo em ordem, né. [...] O planejamento estratégico está mais 

estratégico que nunca. O tático precisa do estratégico mais que nunca, 

porque senão o tático virará uma grande desorientação. (PROFISSIONAL 5) 

Eu acho que acabou. Hoje o único planejamento de longo prazo que eu faço 

é pra clientes de varejo que eu sei que vai ter um dia das mães, dia dos 



 

 118 

namorados, eu sei que vai ter um dia dos pais, um Natal. [...] A gente tem 

que constantemente, quase que fazer em real time, como a comunicação, a 

campanha, o projeto, enfim, tá performando e ajustá-lo imediatamente. Não 

tem essa de tempo de gestação gigantesco, né. Por isso te falei que é um 

funcionamento muito mais de start up que de indústria como era antes. 

(PROFISSIONAL 6) 

Tem ações que dá para você planejar com antecedência, mas tem coisas que 

você tem que viver do calor do momento. (PROFISSIONAL 7) 

O trabalho de reposicionamento de uma marca demanda longo prazo, mais 

tempo para fazer, tem que ter elasticidade, durar por um tempo. Demora um 

pouco. Quando uma marca está estabelecida e vai se focar em ações 

específicas, como o dia das mães, o prazo é mais curto, eu diria que é curto 

prazo, porque é uma ação que é pontual, tem data específica. 

(PROFISSIONAL 8) 

O que é mais estratégico está cada vez mais macro, cada vez mais ligado à 

marca e quando a gente traz mais pro plano tático é quase em tempo real. É 

impressionante a coisa. Antes da execução é impossível você prever o que 

vai acontecer antes dos seis meses, as ferramentas mudam, o jeito de 

mensurar muda, então é só pensar que dois anos atrás ninguém estava nem 

imaginando o que seria mídia programática. Dois anos atrás, o Snapchat mal 

existia, então essas ferramentas vão e voltam numa velocidade absurda. [...] 

Eu acho que um plano de trimestre é uma boa medida, tentando encontrar 

uma referência de tempo para você. Trimestral é algo real pra você pensar 

num plano de mix de comunicação e como atuar. Mais que isso eu acho 

bobagem. (PROFISSIONAL 9)  

Quando o cliente entra, estimo quanto pretendo vender, qual receita pretendo 

trazer, qual o ROI que quero trazer. A gente já identifica os momentos de 

alto pico e baixo pico e qual conceito de campanha vou usar para estes 

períodos. Por exemplo, a gente tem um cliente que é uma universidade, e no 

planejamento anual deles identificamos que os banners só falarão de 

vestibular na época de vestibular. Não adianta captar aluno fora desse 

período. Então, fora desse período, a gente coloca outros tipos de 

informações, para ir fidelizando os jovens para criar presença deles no site e 

tempo certo para realizar a conversão. [...] A gente vê o que vai ser feito no 

ano, com um ano de antecedência, mas a cada mês, ou sempre que for 

necessário, a gente entrega uma revisão daquele planejamento, atualizada. 

Muita coisa pensada no começo do ano acaba tendo que ser revista ao longo 

do processo, por isso é importante a revisão. Podemos tirar como 

acrescentar. (PROFISSIONAL 10) 

Eu acho que não mudou tanto a intenção de planejar. O que muda é a 

dificuldade de implementar aquilo que você planejou, porque você sofre 

muito mais impactos que antes. [...] O que era verdade há seis meses não é 

mais, porque surge uma nova leitura. Então, por exemplo, precisamos de 

tratar de uma forma diferente sites que cobrem o automotivo. Aí você 

começa, se estrutura e planeja e organiza e vão ter eventos dedicados pra 

esses sites etc. Ótimo. Funciona e tem uma boa reação, mas de repente, 

daqui um tempo, você percebe que você tem que analisar também o 

YouTube, que tipo de influência que ele pode causar. Aí você tem que trazer 

um cara que nunca você imaginou para um lançamento de automóvel, e ele 

passa a ter um papel central no lançamento pela capacidade de influenciar 

pessoas que vão te ajudar, porque o próprio automóvel passa a ser um meio 
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de conexão também. As pessoas querem um instrumento ‘sobre rodas’, onde 

elas possam instalar seu celular, então o carro tem que ter conectividade. 

Então, de repente o cara que vai poder explicar isso para o seu público não é 

mais um jornalista automotivo. É um cara relacionado à tecnologia, 

relacionado a outra forma de compreender as coisas, que vai melhor te 

ajudar a te explicar esse carro novo, digamos assim. [..] É uma disrupção 

total. (PROFISSIONAL 11) 

Já revi o estratégico várias vezes, e normalmente pela parte do digital. [...] 

Imagine que você comece um ano. É uma constante, não é que zerei em 

janeiro. Eu venho num ciclo, vem que vem, quando entrou em janeiro eu já 

sei o que funcionou e o que não funcionou. Todo o aprendizado do passado. 

Só que ao mesmo tempo a gente está se renovando. Você analisa e parte de 

um ponto que está certinho. A diferença é que, pelos dados, a gente vai se 

reinventando. ‘Isso aqui tá dando certo, vamos continuar nessa linha’. ‘Olha, 

isso aqui não tá dando certo’ ... E isso é a beleza do digital. 

(PROFISSIONAL 12) 

O meio digital permite sentir o pulso do consumidor, o que ele pensa, 

analisar seus sentimentos, a interação e tudo isso no real time. Tudo isso tem 

sido e precisa ser levado a sério no planejamento – também permite uma 

correção de rota, que passou a ter a necessidade de existir. [...] O 

planejamento de longo prazo da área está ligado ao planejamento da 

companhia – de três a cinco anos, mas o nosso acompanhamento é constante. 

(PROFISSIONAL 13) 

 

No quadro abaixo, podemos observar o prazo de antecedência de planejamento de 

comunicação on-line, digital, que cada profissional entrevistado estimou. O dado se refere ao 

planejamento de longo prazo, o estratégico. O planejamento tático apresentou unanimidade 

nas respostas, com relação à necessidade de ser realizado semanalmente ou diariamente, 

dependendo da data em que uma ação está para entrar no ar. 

Quadro 2: Prazo de antecedência de planejamento estratégico 

PROFISSIONAL FUNÇÃO ÁREA DE TRABALHO PRAZO 

 

1  CEO Agência de comunicação 

corporativa 

3 meses e contínuo 

  

2  CEO Agência de comunicação 

corporativa 

3 meses e contínuo 

3  CEO Agência de comunicação 

corporativa 

3 meses e contínuo 

4 Diretor Agência de comunicação 

corporativa 

3 meses e contínuo 

5  Sócio-diretor Agência de análise, relatórios 

setoriais e reputação [ligada à 

agência de comunicação 

corporativa] 

12 meses com revisão 

mensal 

6  VP de 

planejamento 

Agência de propaganda 3 a 4 meses e contínuo. Para 

branding, 12 meses 

7  Head de mídia Agência de digital Não soube precisar, mas 
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contínuo 

8  Gerente de 

planejamento 

estratégico, 

publicidade e 

propaganda 

Agência de digital Não soube precisar 

9  CEO Agência de marketing digital 3 a 4 meses e contínuo. Para 

branding, 12 meses 

10  Assistente de 

planejamento 

Agência de marketing digital 12 meses com revisão 

mensal ou semanal 

11  Diretor de 

assuntos 

corporativos 

Indústria da área automobilística 12 meses com revisão 

contínua 

12  Gerente de 

marketing 

digital e CRM 

Indústria da área automobilística 12 meses com revisão 

contínua 

13  Gerente de 

digital 

engagement 

Empresa da área de varejo 

alimentício 

12 meses com revisão 

contínua 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.3 AS FERRAMENTAS DIGITAIS DE MONITORAMENTO E ANÁLISES 

 

O protagonismo do digital obrigou a comunicação a gerenciar o fracasso de uma ação 

de maneira nova: com rapidez e desapego. Afirma o profissional 9, CEO de uma agência de 

marketing digital: 

Hoje dá para saber com exatidão o que está funcionando dentro de uma 

campanha, qual parte da história, qual parte do filme as pessoas param de 

assistir e qual parte do que você está contando é que está funcionando bem e 

qual parte não é tão interessante. Então, essa inteligência toda precisa ser 

utilizada.  

E continua: 

Quando vai mal [a campanha], tem que descobrir logo e abandonar logo. 

Não pode ser teimoso, tem que ter desapego. Assim erra e dá uma guinada 

depressa. Não adianta insistir em algo que não está funcionando. Às vezes, a 

tecnologia também está dando muito poder para o usuário, para o 

consumidor. Então, se você comete um erro na tua expressão de valores, 

você é massacrado em tempo real. Também daí você precisa corrigir uma 

estratégia e responder. Como é que a marca vai se posicionar diante da 

polêmica que gerou. (PROFISSIONAL 9) 

O processo de monitoramento tem sido usado para construir a comunicação de forma 

customizada a perfis diferentes de consumidor, o que se configura um processo extremamente 

complexo, segundo o profissional 12, gerente de marketing digital e CRM:  

O que acontece é que meus pais assistem a mais TV do que veem internet, 

mas meu pai tem 70 e poucos anos e está lá conectado, me manda e-mail, 

WhatsApp, olha vê isso. Como é que eu complemento aquilo que ele viu na 
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televisão? Isso para o meu pai. Para o meu irmão mais novo, eu já preciso 

entregar mais para as mídias tradicionais e o resto para cá [referindo-se ao 

digital], porque ele está superconectado. Para o meu sobrinho que é 

pequenininho já é diferente, ele vê menos televisão e se vê, vê mais cabo. 

Como eu trago para ele essa realidade?   

 

Na avaliação da profissional 5, da agência de análise, relatórios e reputação, é preciso, 

no entanto, saber ler os indicadores em todos os seus aspectos, principalmente quando diz 

respeito ao comportamento do consumidor.  

A gente analisou uma marca de bebida na página de uma influenciadora.... 

ela estava segurando a marca da bebida e nós analisamos o comportamento 

e vimos que as pessoas, as seguidoras dela, estavam analisando a marca do 

esmalte e não da bebida, entendeu? O que o robô vai te dizer? Que a 

fulaninha tem ‘bababababababababa’ [referindo-se ao poder de influência e 

número de seguidoras], entendeu? Então tem que analisar de verdade, com 

indicadores confiáveis e não de robô. O robô, os algoritmos, eles analisam, 

classificam, mas eles não analisam conteúdo. Eu tenho visto cada gracinha, 

que é uma coisa impressionante. Tem uma parte da análise que pode ser 

mecanizada, mas não toda. (PROFISSIONAL 5) 

 

O digital, com suas ferramentas de monitoramento, instrumentalizou o processo de 

planejamento. Segundo o profissional 6, vice-presidente de planejamento de uma agência de 

propaganda, a internet e o acesso à informação empoderaram muito as pessoas e também 

proporcionou ganhos ao planejamento. Pouco antes dos anos 2000, lembra, as pesquisas de 

mercado eram o centro das informações; depois, no final dos anos 2000, “a gente já ia ao 

Google, chupiscava umas coisas”, mas tinha mais análise a partir do cruzamento de 

informações e de raciocínio. Com o digital, o planejamento passou a ter acesso à informação 

de forma mais abundante, rápida, e meios de usar tudo isso a seu favor, afirma o executivo. 

A construção e o gerenciamento da reputação também ganharam novos contornos e 

relevância na sociedade digitalizada. O profissional 5, sócio-diretor de uma agência de 

análise, relatórios setoriais e reputação, afirma que o efeito multiplicador do público com 

perfil multifacetado de hoje requer que a reputação seja realmente vista e trabalhada como a 

alma do negócio.  

Além disso, reforça a importância de se trabalhá-la também no âmbito interno da 

organização. “Cada área tem a reputação da empresa na mão. Não é público interno, ele 

também é externo, porque”, diz a executiva,  
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ele tem um veículo na mão. Ele é Facebook, ele é Insta [Instagram], ele é 

Twitter. [...] O sujeito não mora na empresa, ele fala em todas as mídias; 

aquilo que impacta fora, impacta nele, impacta dentro. Cada pessoa que 

posta é um veículo. Essa é uma das características da modernidade. Tem 

amigos, tem grupos.  

 

4.4 O MODELO DE REMUNERAÇÃO PASSOU A SER IMPACTADO E APRESENTA 

VÁRIAS ALTERNATIVAS 

 

Por meio do relato dos entrevistados, pudemos observar que o modelo de remuneração 

da comunicação para a ambiência digital tem ganhado novos contornos, principalmente 

dentro do grupo Fornecedores de agências de propaganda e marketing digital. Em agências de 

comunicação corporativa, o cenário não parece ter se alterado de uma forma geral.  

Não existe ainda o que se pode definir como padrão, uma vez que o modelo tradicional 

de verba anual e bonificação se mantêm. O que detectamos foi o surgimento de remunerações 

por projetos e até por desempenho, já que as ferramentas de monitoramento e aferição de 

eficácia de uma campanha possibilitam avaliar o desempenho comercial de uma ação. 

O profissional 12, gerente de marketing digital e CRM de uma indústria, que se 

enquadra dentro do grupo Cliente, afirma ter uma verba anual, mas reforça que a distribuição 

do seu budget é extremamente gerenciável, bem como o seu plano de mídia. Ele explica:  

Eu tenho 10 dinheiros e os 10 vão se manter. Então eu vou ter que 

remanejar, eu vou ter que rebolar para falar ‘Olha, não dá mais pra fazer 

aqui’, então o que eu tinha pra fazer aqui, eu tenho que tirar pra por nesse 

outro, porque eu acho que entrega mais. E a maravilha da mídia digital é que 

ela é absolutamente mensurável.  

 

No caso da revista, exemplifica o profissional 12, não é possível saber com exatidão 

quantas pessoas de fato a leram, assim como não há como saber com exatidão quantos 

assistiram mesmo a um comercial de televisão ou viram um banner da empresa num site de 

algum portal de notícias ou buscador, por exemplo. O executivo afirma, por outro lado, ter 

capacidade de saber quantas pessoas clicaram no banner da empresaa e quantas delas que 

clicaram realmente foram visitar o site da empresa.  

Segundo ele, em janeiro, a empresa “bate o martelo do plano de mídia do ano”, que 

vem sendo discutido em novembro e dezembro. “Você tem um valor, um comprometimento, 
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você tem um contrato. No digital, é mais ou menos igual, só que a diferença é que como o 

digital é muito dinâmico, você tem um orçamento predefinido para o ano e que vai ser aquele 

e ponto final, ninguém muda”, afirma. A novidade no orçamento para a comunicação digital, 

afirma, é a flexibilidade obrigatória na gestão do budget: “o ‘como’ eu vou fazer é que tem 

que ter flexibilidade. O que eu vou entregar está definido em pedra”. 

O profissional 6, vice-presidente de planejamento de uma agência de propaganda e, 

portanto, dentro do grupo Fornecedor, afirma que os investimentos na comunicação digital 

vêm crescendo por parte dos clientes. Como a performance da agência pode ser medida a 

todos os momentos, a remuneração muitas vezes acaba se dando por projetos, embora a 

executiva reforce que isso não acontece ainda em 100% dos casos. 

O profissional 10, analista de uma agência de marketing digital – grupo Fornecedor – 

corrobora, afirmando que cada caso é diferente do outro. Há contratos fechados que preveem 

a remuneração fixa, bem como aqueles em que ela é variável de acordo com a performance 

contratada da agência, isto é, sobre o comparativo entre o resultado que ela se comprometeu a 

entregar para o cliente, firmado em contrato, e o que ela de fato obteve. O executivo explica: 

“Então, se estou vendendo um milhão pra esse cliente mensalmente, mas no mês que vem o 

resultado cai e só vendo 200 mil, o cliente desconta isso do fee. Se vende mais também tem 

bônus... tipo um gatilho pra cima e pra baixo”. 

 

 

4.5 AS COMPETÊNCIAS DEMANDADAS PARA O PROFISSIONAL DE 

COMUNICAÇÃO  

 

Observamos que os profissionais, de uma forma geral, evidenciaram a necessidade de 

saber trabalhar com flexibilidade. Dois deles – os entrevistados 4 e 7 –, no entanto, 

destacaram a dificuldade de trabalhar com a Geração Y, que, segundo eles, não se mostra 

hábil em lidar com situações de eventuais fracassos e com o comprometimento de longo 

prazo. O profissional 4 explica da seguinte forma: “Ninguém ensinou pra eles fracasso. Tá 

ruim? Muda de canal. Tá ruim? Começa o jogo novamente”. Na avaliação do profissional 7, o 

ponto que mais tem dificultado sua gestão refere-se à manutenção de talentos na empresa e 

comprometimento do colaborador com os projetos assumidos.  
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Segundo ele: “[...] Esses jovens veem isso e ficam seis meses, um ano no lugar e 

acham que já aprendeu (sic) tudo, que ta manjando que pode virar um diretor de um lugar”. 

As agências, diz, acabam sofrendo com essa inquietação da juventude.  

Consideramos adequado listar abaixo as competências que os 13 executivos afirmaram 

ser necessárias para um profissional que trabalha com comunicação nos dias de hoje. Elas 

estarão apresentadas em tópicos, a fim de evidenciar, de uma forma geral, a angústia que os 

entrevistados transmitiram para a entrevistadora no momento em que procuravam a melhor 

forma possível de expressar a competência que julgam ser a requerida para os dias de hoje: 

 Ter flexibilidade. 

 Ser resiliente. 

 Ser capaz de trabalhar dentro do espírito de colaborativismo. 

 Ser capaz de trabalhar dentro de um “ritmo de start up”. 

 Atualizar-se sempre a respeito de todos os assuntos. “Se atualizar, se atualizar, 

se atualizar, se atualizar”. 

 Conhecer e saber, estar presente nas mídias sociais digitais. “Estar e ser 

sensível a elas”. 

 Ser um pouco generalista. “É preciso entender qual é a mudança do mundo”. 

 Ter capacidade de observação e saber observar o surgimento de tensões 

sociais. 

 Conhecer todas as ferramentas técnicas, de mensuração. 

 “O mídia tem que ser um pouco de planner. O planner tem que ser um pouco 

de mídia e de criativo. O criativo tem que ser um pouco de mídia”. 

 “Ter formação em RP, jornalismo, marketing, publicidade e propaganda. 

Noções de economia é aconselhável, e de psicanálise é fundamental”. 

 Não dividir o mundo, a cabeça e o trabalho em off-line e on-line. 

 Saber planejar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A área da comunicação tem sido extremamente impactada pelas transformações 

impostas desde que a internet se consolidou na sociedade, juntamente com suas mídias, 

ferramentas, plataformas, e mudou a forma de pessoas e organizações se relacionarem. Com 

um consumidor que, ao longo dos últimos anos, tem se transformado em “várias mídias” com 

poder de reverberação inédito, o ato de planejar a comunicação ficou mais complexo e 

desafiador. O aprendizado de exercer uma comunicação dentro de um contexto dinâmico 

como o da sociedade em que vivemos tem se evidenciado uma necessidade contínua e 

indispensável. 

A pesquisa lançou como problema a questão de como os profissionais de comunicação 

têm trabalhado o processo de planejamento on-line com relação ao fator tempo, a partir da 

velocidade no fluxo das informações. Para tanto, empregamos um amplo referencial baseado 

em obras literárias, artigos e pesquisas e pesquisa qualitativa com entrevistas em profundidade 

com profissionais do setor.  

Dentro do escopo da comunicação, elegemos as disciplinas de relações públicas, 

também denominada pelas agências como comunicação corporativa, e a de propaganda e 

marketing, por conta da homogeneidade do trabalho com relação ao comportamento do 

consumidor e de atuar como interface entre a organização com seus públicos de interesse. 

Ao longo dos quatro capítulos que integram a pesquisa, consideramos fundamental 

analisar tópicos que proporcionassem sustentação ao tema central. Abordamos alguns dos 

principais fenômenos responsáveis pelas mudanças na dinâmica da sociedade, como 

ubiquidade, acesso, conectividade e mobilidade. Analisamos também a relevância do papel do 

consumidor, hoje prossumidor, e como ele tem transitado e explorado o universo digital em 

toda a sua magnitude, com forte presença nas mídias, uso das ferramentas disponíveis e a 

tendência de, como num passe de mágica, colocar e tirar o mundo de seu aparelho de telefone 

celular inteligente cada vez mais, a qualquer momento. 

A comunicação foi analisada a partir dos diversos conceitos, com ênfase no de 

comunicação organizacional integrada. Discutimos ainda a influência da postura do novo 

consumidor na concepção da comunicação empreendida por marcas e empresas, que se valem 

de ferramentas de métricas emergidas do desenvolvimento da tecnologia digital para 



 

 126 

acompanhar os acontecimentos e as movimentações na rede, por exemplo. A relevância da 

reputação e do alinhamento do discurso entre os públicos interno e externo também foi 

evidenciada.  

O tema planejamento foi abordado a partir de conceitos de alguns dos principais 

autores de marketing, comunicação e administração. Nosso propósito foi apresentar o 

processo de concepção de planejamento como um dos fatores determinantes para a 

comunicação e os componentes que têm sido empregados para que este processo seja cada 

vez mais assertivo, como as ferramentas de monitoramento e métricas. Consideramos explorar 

um pouco mais o planejamento de longo prazo, uma vez que é ele que se contrasta com o a 

percepção de imediatismo existente na sociedade conectada.  

A pesquisa apresenta ainda os achados de nossas entrevistas em profundidade com 13 

executivos do mercado, norteados a descrever suas experiências com relação ao prazo de 

planejamento para a comunicação on-line diante da velocidade no fluxo da informação, 

provocada pelo consumidor e pela internet e suas mídias digitais. 

A realização das entrevistas possibilitou analisar alguns dos paradigmas surgidos que 

têm contribuído para desenhar novos contornos na comunicação e na forma como os 

profissionais trabalham. O primeiro deles diz respeito ao tema central de nossa pesquisa. 

Pudemos observar o fim de um ciclo em que o prazo de planejamento de longo prazo era 

obrigatoriamente realizado com 12 meses de antecedência. Embora boa parte dos 

profissionais entrevistados tenha dito que ele se mantém – depende do perfil do cliente e do 

contrato firmado entre as partes – eles não demonstraram convicção de que este é o período 

mais adequado para o planejamento ser pensado na ambiência digital. Houve quem optasse 

por três meses e também por 12 meses. Todos, praticamente, concordaram com a necessidade 

de uma revisão contínua do planejamento para a comunicação nesta ambiência. O 

planejamento tático, por outro lado, é o cenário que reproduz com mais fidedignidade o 

frenesi da sociedade atual e da intensa movimentação do consumidor, segundo observamos 

pelos resultados da pesquisa. O prazo de três meses é o estabelecido como mais adequado 

para boa parte dos profissionais, apenas para a definição da ação e preparativos gerais dela.  

As ferramentas de monitoramento e métricas instrumentalizaram o planejamento, 

conferindo-lhe mais assertividade sobre o diagnóstico e movimentação em real time dos 

consumidores nos ambientes digitais, do mercado e da concorrência, por exemplo. Todos os 

profissionais unanimemente afirmaram trabalhar sob a leitura dos dados.  
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A pesquisa ainda identificou a quebra de dois outros paradigmas em razão da dinâmica 

da comunicação on-line e de suas consequências, conforme pudemos identificar durante as 

entrevistas com os executivos. Um deles diz respeito à remuneração das agências de 

propaganda e marketing digital – as agências de comunicação corporativa mantiveram o seu. 

Novamente aqui, cada caso é diferente do outro, mas já há clientes que preferem remunerar o 

fornecedor por projetos ou por performance. 

O outro está relacionado ao exercício da comunicação dentro das agências de 

propaganda e de marketing digital. O papel do planner, para alguns profissionais 

entrevistados, passa por um momento de “crise de identidade”, por conta da maior expoência 

do mídia no processo de planejamento. Também pesa nesse cenário o fato de o acesso da 

informação ser tão fácil que o mídia nem sempre fica esperando o planner para começar a 

trabalhar. No entanto, observamos também que há agências em que o planner desempenha 

cada vez mais o papel de articulador entre mídia e criação.  

Pelos resultados obtidos, ainda, constatamos a preocupação das agências de 

comunicação corporativa em investirem na imagem de que são estratégicas e não apenas 

táticas. Pelos achados da pesquisa junto aos profissionais ouvidos, destaca-se uma agência 

que contratou planners para dar suporte tanto ao atendimento na comunicação digital como 

para a analógica. Outras agências ouvidas demonstraram reforço na postura estratégica de 

seus executivos junto a clientes.  

O tema reputação teve sua relevância acentuada no cenário digital, uma vez que as 

crises de imagem nas mídias digitais têm um poder com impacto destruidor, inclusive na área 

financeira. Além de observamos a importância crescente dada para o tema por parte das 

agências de comunicação corporativa, observamos pelos nossos achados que também tem se 

intensificado o cuidado com a imagem da organização dentro das empresas.  

Todas as mudanças têm contribuído para lapidar um profissional com habilidades e 

competências que o capacitem a trabalhar num ambiente volátil, orientado cada vez mais a 

resultados, bem informado sobre tudo, com visão holística do mercado, da comunicação, além 

de ter a preocupação de se atualizar constantemente, conforme revelaram os profissionais 

ouvidos na pesquisa.  

O planejamento, segundo os entrevistados, é um organismo vivo, o que lhe confere 

automaticamente o caráter de um processo flexível. A julgar pela hesitação dos profissionais 
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ouvidos em nossa pesquisa quanto ao prazo ideal para o estabelecimento de uma visão de 

longo prazo somado à velocidade no fluxo da informação, o fator tempo poderá trazer ainda 

muitos outros novos paradigmas para a comunicação nos próximos anos.    
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APÊNDICE A – Entrevistas com os 13 profissionais 

 

Entrevista com o profissional 1 

PROFISSIONAL FUNÇÃO ÁREA DE 

TRABALHO 

NO 

MERCADO 

HÁ 

 

FORMAÇÃO 

 

IDADE 

1  CEO Agência de 

comunicação 

corporativa 

32 anos  Jornalista 55 

 

A entrevista com este profissional aconteceu em duas etapas. A última foi realizada em 2016 para a dissertação 

e trata-se de uma complementação da primeira, ocorrida um pouco antes da Qualificação, com o objetivo de 

pré-teste. 

O motivo de a entrevista com este profissional ter sido complementada deve-se ao fato de ele ter informado a 

pesquisadora – em 2015 - que teria novidades relacionadas ao objeto da pesquisa no começo de 2016 e que seria 

interessante voltarmos a conversar. 

Como o profissional é bastante experiente e dirige uma importante agência de comunicação corporativa – está 

entre as dez maiores do país, segundo o Anuário da Comunicação Corporativa 2016, editado pela Mega Brasil -, 

consideramos pertinente a complementação. Juntamente com a segunda parte, a primeira se mantém 

enriquecedora ao tema central da pesquisa. 

Seguem abaixo as duas fases discriminadas pelos períodos em que foram realizadas. 

 

 

 2016 

Como você sabe, meu trabalho é sobre o prazo de planejamento com ênfase no digital e estamos 

conversando novamente para ver se houve novidades na sua agência com relação a este tema, já que da 

última vez que falamos você disse que era um tema muito relevante para vocês e que provavelmente 

teriam novidades no futuro. Houve novidades? 

Essa é uma preocupação importante dentro da nossa agência, nós ampliamos o número de vagas pra planners. 

Nossa agência tem cerca de 240 funcionários e 6 atuam na área de planejamento. Qual que foi o nosso racional 

em ter mais planejamento que o convencional numa agência de comunicação? Uma agência de comunicação 

tradicional é muito tática e se preocupa muito mais com execução, então queremos mudar isso e sermos cada 

vez mais vitais e importantes pro negócio dos nossos clientes. Nós queremos nos envolver com o C-Level da 

companhia e atuar em problemas de negócios e pra fazermos isso precisamos muito da figura do planner, que 

vai conseguir junto com a equipe desenvolver soluções que de fato auxiliem o cliente a se posicionar de forma 

adequada o mudar eventualmente um posicionamento. Então, um cliente mudou seu logotipo e era 

simplesmente era apenas uma comunicação sobre essa mudança, mas na verdade representava um novo 

posicionamento de mercado, conseguimos estimular o cliente a nos deixar pensar junto com ele e de posse disso 

conseguimos fazer com que o que seria apenas a comunicação de uma nova marca fosse a comunicação da 

nova empresa, com novo posicionamento de mercado. Antes éramos fazedores de releases e hoje ajudamos os 

clientes a pensarem o futuro do negócio. 

 

A equipe de planners foi contratada quando? São para todos os trabalhos da agência ou apenas para a 

área digital? Ou chegaram porque a agência sentiu a necessidade desse perfil de funcionário a partir da 

sociedade conectada, internet, mídias sociais digitais? 

Nós já tínhamos dois planners desde dois anos atrás e neste início de ano, em janeiro, contratamos mais 

quatro, até também estimulados por uma linha de trabalho internacional de nossa agência. Os profissionais 

atendem todos os clientes, mas é claro que a necessidade deles se tornou mais latente a partir da dinâmica que 

as mídias sociais trouxeram. A necessidade inicial de ter planner foi a de servir melhor os clientes no plano 
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analógico mesmo. Mas com o advento do digital, detectamos que deveríamos ter mais planners para trabalhar 

na agência como um todo, de forma holística, porque o nosso posicionamento tem sido mais de consultoria. 

Então, o planejamento por si só se tornou relevante em todas as fases do nosso trabalho e endereçar as 

necessidades digitais, entre todas as outras. O ciclo do digital é muito rápido, influencia e é influenciado pelo 

mercado e tudo o que você pensa tem que ser aferido e corrigido imediatamente, em caso de necessidade. O 

digital na nossa agência é não negociável – todo mundo tem que ser digital na agência, pensar digital e 

conhecer digital. Daí a relevância de um planner que tenha todo esse conhecimento e visão holísticos. 

 

 

 2015 

 

Qual a diferença do planejamento para as ações off-line e on-line, levando-se em consideração o fator 

tempo? 

O fator..., o fator tempo é fundamental para quem trabalha com planejamento de ações on-line; você tem uma 

resposta e uma interação do público que é verdadeiramente real. Então quando você planeja comunicação, 

você planeja e haverá um certo, haverá, um, você pensa num planejamento e a reação do público ao resultado 

que você, do que você produz, ela é muito lenta, você tem que fazer pesquisas de campo, você tem que 

acompanhar vendas, pra ver como que está a ..... a adesão dos consumidores ao planejamento, quer dizer, às 

campanhas que você fez apoiadas num determinado planejamento. No mundo online, o planejamento se 

abastece e se nutre de informações dos consumidores muito rapidamente e, muitas vezes, é ... você precisa 

desenvolver vários cenários de campanha. 

Por exemplo, já ficou famoso aqui no Brasil, o caso do medicamento25 que fazia hum .., apresentava hum... 

apresentava um produto pra diminuir o impacto à dor e diminuir as sensações ruins de cólicas menstruais, e 

todo o planejamento foi feito em cima de uma campanha, dizendo, “olha isso é só um mimimi”, no sentido de 

dizer “isso é uma coisa menor, tão valorizando demais o incomodo da mulher todo o mês por conta do período 

menstrual”.  

Então você imagina que o planejamento deve ter reunido ações de focus groups, conversas com consumidores, 

conversas com médicos, a agência fez um planejamento enorme, mas a partir do momento que a campanha foi 

colocada no ar, como ela recebeu uma rejeição muito grande e vários grupos de pressão começaram a 

responder, ela teve que ser retirada. Então o planejamento, a questão do tempo, o planejamento de online e off-

line. No online, se exige um planejamento muito mais cuidadoso, é muito mais imediato, inclusive muitas 

agências fazem assim, você faz um planejamento, mas antes e muito mais antes, imediatamente antes você 

revisita o seu planejamento porque o seu planejamento pode ser alterado em 180 graus a partir da reação dos 

consumidores. É realmente uma plataforma interativa. 

 

Quais paradigmas novos a ambiência digital trouxe para o processo de planejamento?  

A meu ver, o grande diferencial do planejamento para ambientes digitais está relacionado com a possibilidade 

de se testar teses e verificações de como a audiência reage. Enquanto o planejamento off-line parte de 

suposições, o mundo digital gera evidências concretas com relação à eficácia de cada ação. No digital, também 

é possível extrair resultados concretos, estratificados de diversas formas. 

 

Quais as dificuldades impostas pela ambiência digital para se estabelecer o prazo [antecedência] das 

campanhas ou ações? 

A principal característica que observo é que o digital é totalmente influenciado pelo tempo e também pelo 

humor da rede. Se uma determinada ação ou campanha foi rejeitada pelos internautas, ela acaba influenciando 

o planejamento de outras campanhas. O planejamento off-line é “mais tradicional”, enquanto o planejamento 

digital leva em conta as emoções e o clima daqueles que irão interagir com as campanhas. Aliás, apenas no 

digital é possível a interação imediata. Portanto, se trata de uma dinâmica totalmente diferente. 

 

Você faz um planejamento de quanto tempo – você diria que o seu longo prazo é de quanto tempo para as 

ações on-line? 

O planejamento de longo prazo para as ações on-line é de três meses. 

 

E daí o longo prazo é de três meses, mas quando vai chegando perto.... 

                                                      
25 #SemMiMiMi! Foi o mote da campanha de relançamento do medicamento Novalfem, do laboratório Sanofi, 

com a agência de propaganda Publicis, no Brasil, estrelado pela cantora Preta Gil, em junho de 2015. O 

comercial recebeu manifestações negativas de consumidoras, consumidores e grupos de discussão sobre 

endometriose. 
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Você tem que revisitar para ver como ele foi impactado por notícias, comportamentos, outras coisas que 

aconteceram no mundo on-line, na internet, na sociedade.... 

 

E esses três meses são longo prazo? Você revisita com que prazo antes de a ação entrar... 

Quinze dias antes de a ação entrar no ar você revisita e faz planejamentos quase que diários a partir do 

momento em que você colocou a campanha na rua. Então vou dar um outro exemplo: nossa agência, é...., num 

projeto da nossa agência contratamos o jornalista Marcelo Resende para fazer um lançamento de um 

videogame da Electronic Arts. É um videogame que simula uma luta nas ruas entre policiais e carteis de 

drogas, e era como se fosse um programa de televisão. Aliás, se você olhasse, você diria que é um dos 

programas que ele faz, na rede. A gente postou no Youtube, é muito parecido com um dos programas que ele 

faz numa emissora de televisão, ele falava “jovens estão desarticulando quadrilhas de drogas fazendo isso” e 

mostra um joystick de videogame, daí ele fala “bota na tela e solta o vídeo”, do filme do jogo, é, quando 

lançamos um planejamento grande, filmagem, locação de estúdio, direção, o resultado do vídeo, quando nós 

lançamos a gente não estava planejado para que as pessoas fizessem brincadeiras da maneira como o Marcelo 

Resende menciona as plataformas para os quais o joystick, para os quais o game tava disponível. 

Ele falava, por exemplo, “exci boxci” .. ao invés de Xbox, ele carregava no “x”. Aí nós percebemos que isso 

tinha um potencial de meme26 muito grande e falamos “Pô, vamos pegar um pedaço do vídeo e colocar esse 

outro vídeo pedaço no a. Ele não é ruim contra o Marcelo Resende, mas ele acaba brincando com a própria 

situação”, que é uma coisa que a gente não tinha planejado e que a gente falou que valia a pena. E, e deu um 

resultado bacana, de uma reverberação muito grande na internet 

Então planejamento é uma coisa extremamente viva num mundo on-line. 

 

E, neste caso, como é que é convencer o cliente a ter um planejamento diário, em que tudo é mutável, e 

que de acordo com a reverberação negativa ou positiva, o cliente se sente pressionado. Ele dá carta 

branca para a agência resolver o que tem que fazer? 

Um bom trabalho de comunicação é realizado em parceria com o cliente. Então você tem que ter o cliente, você 

tem que ter uma sala que nós chamamos de sala de guerra, em que você vai tomando decisões, vai executando 

ações, obviamente você tem que ter preparado antes alguns cenários. Nós até temos na nossa agência uma 

ferramenta chamada Firebell, que é para treinamento de crise e antecipação e treinamento de equipes, então 

você tem que estar preparado para vários cenários e, sem o seu cliente ao seu lado, você não consegue tomar 

decisões e responder ou se posicionar ou aproveitar que a onda está positiva rapidamente. Então, ou você tem 

de ter a autorização do seu cliente, e alguns dão isso mesmo, a autorização para ir mudando da repercussão 

nas mídias sociais, ou você tem que ter um canal muito rápido com seu cliente, porque tudo o que você faz no 

mundo online é ... muda rapidamente. Por exemplo, você pega os Trend Topics27 do Twitter, a cada dia muda 

rapidamente aquilo que as pessoas estão gostando de de ver na web então isso muda muito. 

 

Você precisou reaprender, por conta da dinâmica dessa questão on-line, desse planejamento intermitente, 

você precisou a reaprender a trabalhar toda essa questão?  

A gente começa a prestar atenção em um monte de inputs que a gente antes não dava muita importância. É uma 

das maiores dificuldades de quem trabalha com planejamento de comunicação, é o tempo de acesso a 

manifestação das pessoas. Não é, antes da internet as pessoas não tinham como se manifestar, como dar a sua 

opinião, não era tão simples, você não tinha acesso tão simples, tão rápido a canais de resposta. Você não 

tinha sites de avaliação, de responsabilidade de corporativa, sites de avaliação de tratamento ao consumidor, 

então a gente tinha vários canais, mas eles eram extremamente lentos. Hoje a gente percebe que a resposta do 

consumidor é extremamente rápida e é quase que imediata, ou seja, nós tivemos que mudar toda a forma como 

a gente planeja. Nós tivemos que incorporar profissionais com uma visão mais holística, cientistas sociais, 

historiadores e outros tipos de profissionais ajudam hoje no planejamento, porque você precisa ter um 

conhecimento muito mais 360 pra fazer uma ação de comunicação. Mudou sim, mudou radicalmente a forma 

como a agência se organiza. 

 

Tirando o foco da agência, colocando o foco no profissional, você mudou o seu jeito de trabalhar? 

Totalmente né. Eu hoje não consigo atuar na plenitude, sem acompanhar o que o noticiário tá dando, sem 

acompanhar o que as redes sociais, sem acompanhar o que determinados blogueiros falam sobre determinados 

                                                      
26 O termo meme está ligado à difusão da informação, segundo Recuero (2006), e foi cunhado pelo escritor 

Richard Dawkins, em 1976, no livro The Selfish Gene.  

Recuero, Raquel da Cunha. Memes e dinâmicas sociais em weblogs: informação, capital social e interação em 

redes sociais na internet. Disponível em: file:///C:/Users/Etiboarini/Downloads/4265-21981-1-PB.pdf. 
Acesso em 22.set.2015. 
27 Trend Topics são os assuntos mais comentados do Twitter. 

file:///C:/Users/Etiboarini/Downloads/4265-21981-1-PB.pdf
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assuntos, então, eu, que sempre fui um profissional que sempre necessitava ler muito pela manhã, hoje tenho 

que ficar acompanhando os desdobramentos das notícias ao longo de um dia, ééé, e, com certeza, à noite eu 

tenho que revisitar determinados sites para ver o que que as pessoas comentaram a respeito dos posts feitos, é, 

ao longo do dia. Eu acabo me posicionando de uma maneira mais holística e você tem um trabalho até, até 

trabalha-se mais horas que até anteriormente. Ta bom? 

 

Como que a equipe é formada, por nativo digital, gente com a experiência de mais longo prazo, como 

consegue se mixar para compor o planejamento? 

A gente procura fazer um mix de culturas, mix de formação, mix de idade, porque justamente a gente acredita 

que esse grupo junto consegue atingir melhores resultados. Então cada profissional colabora. A ideia é que a 

gente sempre forme grupos multidisciplinares com diversas características, diversos conhecimentos, foco 

também. Eu tenho diversos de especialização, então tem profissionais que são experientes, porém jovens. 

 

Desculpe, muito experientes em que área? 

Muito experientes na área de vídeo de insights do consumidor, na, em como você articular respostas, e eles são 

profissionais jovens, eles já nasceram digitais, e existem alguns profissionais que como eu são profissionais 

analógicos que se adaptaram ao mundo digital, então a gente, ah, agrega experiências passadas, agrega 

experiências de muita leitura de jornal, de muito conhecimento, de muitos livros, muito estudo, de 

conhecimento de comportamento de consumidor ao longo dos anos e a gente se nutre também de muitos dados. 

Eu acho que uma das coisas bacanas do mundo digital, hoje, além de você ter feedback imediato daquilo que 

você faz você, pode acompanhar como que tá repercutindo numa determinada amostra. Então como homens, na 

idade de 35 a 45, no mundo off-line é muito difícil você dizer que sua campanha foi muito bem recebida por 

esse ou por aquele tipo de consumidor ou de cidadão, você precisa ter muito dado para chegar numa conclusão 

mais definida. No mundo on-line não, é claro imediato, como impactou, homens, mulheres, classe a, classe b, 

classe c, 18 a 25 anos, 25 a 40, mais do que 40, você sabe disso imediatamente, porque a rede é rica de passar 

informações a respeito do perfil daqueles que estão ou elogiando ou criticando uma determinada ação. 

 

Quais estratégias você passou a usar no processo de planejamento para contornar os desafios impostos 

pela ambiência digital? 

A principal delas é a que chamamos de real marketing opportunity. Exemplo, Silvio Santos faz um elogio à 

programação da Netflix e brinca, afirmando que deveria receber uma assinatura gratuita. A agência [de RP] 

identifica essa oportunidade, apresenta ao cliente, que consegue se articular com a matriz, que grava um 

depoimento do CEO, dirigido ao apresentador. 

Os planejadores do ambiente digital têm de ter uma percepção mais abrangente e um senso de resposta mais 

imediato. Outro exemplo adotado por nossa agência, no plano internacional, foi o de criar uma campanha 

online a partir da constatação da falta de energia elétrica durante a final do SuperBowl, nos Estados Unidos, 

para a marca de biscoitos Oreo28. 

 

Você acha importante discutir a questão do planejamento no seu dia a dia, a questão do planejamento on-

line, as diferenças dele para o do off-line. Você diria que isso é importante? 

Muito, fundamental, eu acho que é fundamental, porque você não consegue lançar uma nova ideia, um novo 

produto, um novo serviço, sem saber para quem ele tá voltado, para ele tá voltado, para qual público e como 

esse público tá reagindo ao e às primeiras iniciativas do lançamento. Então é fundamental você ter 

planejamento. Planejamento é uma das áreas que está mais crescendo dentro da agência. Eu vejo assim que há 

espaço para profissionais de planejamento muito grande, porque cada vez mais você tem que fazer ações 

planejadas e com resposta rápida. Então você precisa ter times de resposta rápida por causa da repercussão 

que determinadas ações tem na mídia. 

 

Planejamento de longo prazo continua então existindo e sendo importante? 

Ele continua. Ele é muito importante, porque ele traça caminhos, destinos. Só que você precisa fazer ajustes 

rapidamente ao longo do, da sua jornada, muito mais rapidamente do que fazia no, se fazia no planejamento 

off-line. 

 

O processo de adaptação – do totalmente analógico para o digital e híbrido – foi difícil? 

                                                      
28 SuperBowl é um jogo do campeonato da NFL (National Football League), nos Estados Unidos, que decide o 

campeão da temporada. O referido caso envolvendo a marca Oreo aconteceu durante a partida, quando teve um 

apagão de 34 minutos. A marca tuitou uma mensagem dizendo que, mesmo no escuro, dava para molhar o 

biscoito no leite, segundo o executivo.  
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Sim e ainda não considero que esse problema tenha sido totalmente resolvido na nossa agência. Pensar de 

forma integrada continua sendo um grande desafio. Do lado dos clientes, inclusive, pois existe uma disputa a 

respeito da responsabilidade sobre o digital: comunicação ou marketing. 

 

 

Obrigada! 
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O planejamento de comunicação, em épocas de mídias digitais, é feito como no mundo analógico, com um 

ano de antecedência? 

Você tá falando e eu to pensando aqui, organizando o pensamento, tá. Eu tenho mais de 30 anos de mercado, 

então eu vim realmente da era analógica. Eu comecei, eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a organizar o meu 

pensamento pra cliente pra trabalhar com planejamento. Então, o que é que é o planejamento pra mim, quer 

dizer – tudo bem, tem toda aquela conceituação da pesquisa, que vai embasar, ok, mas pra que que eu preciso 

do planejamento. Eu preciso do planejamento pra aproximar a comunicação da estratégia da empresa, por 

quê? Porque a comunicação pra mim ela só tem sentido, ela só merece recursos, ela só merece verba se ela 

tiver aliada a essa estratégia maior do negócio. Então, para mim, planejamento é entender realmente onde a 

empresa quer chegar, o que ela quer, como ela quer se posicionar a curto e médio e longo prazo - e isso as 

empresas continuam fazendo, os seus planejamentos de negócios a curto, médio e longo prazo[falando 

pausadamente para reforçar os prazos].  

Mesmo que o longo prazo hoje não seja mais cinco, dez anos, como já foi - o longo prazo hoje às vezes é 3 anos 

-, mas hoje as empresas continuam com as estratégias de negócios. Então a comunicação tem que 

obrigatoriamente olhar pela estratégia de negócio pra depois definir o seu papel e aí é que ela vai definir o seu 

objetivo - aonde ela quer chegar, quer chegar junto com a empresa e que discurso, que narrativas ela precisa 

dar, que são as key messages dela. E isso vale tanto pra uma ação do planejamento analógico como pro 

planejamento digital [Reforçando o tom de voz para expressa muita convicção], porque o digital não está 

descolado da estratégia global do negócio. Ele só vale se ele realmente tiver uma noção de ser, e a razão de 

ser. É o negócio. Então ahh, o planejamento, ele continua sendo essencial pra isso, pra dar ahh a espinha 

dorsal de pra onde eu vou conduzir as ações, a narrativa do digital .. ou do analógico [com reforço nas duas 

expressões]. 

Então o planejamento acho que continua tão presente no digital como ele teve no analógico. Eu sinto que um 

profissional mais jovem não sente tanto essa necessidade. 

 

Do quê? Do planejamento? 

Do planejamento. [Pausa]... eu sou TOTALMENTE FOCADA em planejamento. Eu ainda tenho muito claro 

que a comunicação tem que estar aliada no negócio pra conhecer a estratégia do negócio e se vincular a ele. 

Então eu sinto que é uma maneira de eu trabalhar e a agência acaba pensando muito assim, acaba se 

orientando muito para que o pensamento, a lógica seja essa. Mas pra mim o planejamento é essência. 

 

Quando você fala que sente que o jovem não sente a necessidade do planejamento é porque ele tende a se 

levar pela pressão do imediatismo ou porque ele desconhece a importância do planejamento? 

Ele é muito imediatista. Ele é muito a ação pela ação e isso vem da empresa muitas vezes. O cliente hoje é 

muito imediatista, então é difícil você --- será que é difícil a palavra certa? [Pausa para pensar] é difícil? 

Hannn hoje você não vê tantos executivos de comunicação com essa visão tão clara de planejamento. Então, 

muitas vezes, é a agência que tem que dizer “Pera, vamos dar uma analisada estratégica nessa ação”. “Vamos 

dar uma roupagem estratégica nessa ação pra entender onde a gente quer colocar essa mensagem, palavras 

que venham a agregar alguma coisa?” Então essa consultoria – porque pra mim isso é uma consultoria, você 

faz – “Pera, Para [Com ênfase!] Vamo lá, vamo rever isso, vamo reorientar essa ação”, hannn se você não 
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tiver essa senioridade pra você fazer isso, vai na ação, porque ele é imediatista, ele quer ação, ele não ta muito 

vinculado ao resultado daqui pra comprovar engajamento com a estratégia, é muito do que sinto hoje no 

mercado. 

 

O cliente então ele está pulando a fase do planejamento ou isso acontece por que a interface é mais 

jovem? 

A interface é mais jovem e o cliente hoje é menos preparado. Eu to lembrando dos meus clientes aqui han, de 

imediato, me vem uma cliente que é totalmente ligada no planejamento, que tá sempre discutindo conceito, a 

estratégia. Os outros clientes que eu tenho são ou jovens ou despreparados, vieram de outras áreas e tão 

naquela de entrega e aí assim: entregar o quê? Entregar volume ou entregar resultado? Que é uma bela 

diferença. 

 

Sim. Agora, essa pressão que eles têm do imediatismo é por quê? Pelo que se fala da empresa no mercado, 

pela reação do consumidor, quer gerar um engajamento rápido?  

[Gagueja] Quer gerar alguma coisa rápida, não que necessariamente gere [risos] engajamento. Uma coisa 

rápida, um buzz que seja. Um buzz não é engajamento. Ah, tem números ne. Teve não sei quantas curtidas e 

compartilhamentos, tá, mas, sabe, ooooh aah a reputação mesmo você vai criar ao longo prazo, quer dizer, 

você vai ter que ter um planejamento pra isso, com métricas da ação, mas visando o todo. 

 

Isso é perfil da geração mais jovem que levam para a função de executivos? 

É, eu acho, e viram executores. 

 

Não é estratégia? É tática? 

Tática, é tática [com tom de firmeza] e se busca tática. 

 

E quando você chega com essa proposta de vamos estabelecer uma estratégia. Você encontra eco? 

Você encontra eco quando você mostra que aquilo vai ser bom pra ele enquanto executivo, inclusive. [fingindo 

falar com o cliente] “Não, vamo dar um upgrade na área de comunicação, aproximar ela mais das áreas de 

negócio, vamos conversar mais com as áreas de negócio e ver como a gente pode alinhar isso? ” E aí ele 

começa a achar mais interessante, porque pode melhorar meu [Risos] bônus [referindo-se ao executivo]. Tem 

muito isso. É legítimo pensar no bônus, mas tem isso. É meio coach esse trabalho que você tem que fazer. 

 

É empresa de qualquer setor? 

Qualquer setor. A b2c pensa mais [querendo referir-se à frequência] na ação imediata, então a agência 

reforça: “Não tem uma outra ação voltada também para este objetivo? E se a gente agregasse? ” “Ah, é!, diz o 

cliente. Daí você questiona: E o posicionamento? ” Então você vai ensinando a pensar. Eu acho hoje que o que 

a gente faz muito é essa catequese. 

 

Agora, isso você condiciona ao surgimento das novas mídias, da sociedade conectada que vive tudo mais 

rápido, a essa transição. A que você atribui esse comportamento? 

Eu acho que as mídias sociais ... [pensativa] elas são consequências, não? Elas não são culpadas, ne? Não 

foram elas que mudaram o mundo. Elas surgiram porque o mundo mudou, porque o mundo começou a ter 

outras necessidades, não sei, não sei se você concorda com isso? [indagando e dando pausa para a resposta da 

entrevistadora]. 

 

Não sei, acho que é meio “tostines”, ne [a pesquisadora tenta não apresentar sua posição] 

Não sei, porque eu sempre via as mídias sociais como ... elas só deram certo porque existia uma necessidade 

represada do ser humano de ... falar [enfatizando o verbo falar], de ter palco, de ter pódium. Até então ele era 

passivo e aí que ele começa a interagir, ele começa a falar, a curtir, a comentar, a compartilhar, a ter posições, 

então [pausadamente para pensar nas palavras] se não fosse essa necessidade, elas não teriam dado certo, elas 

não teriam vingado, né. Não foi um movimento. Ele não veio nem de cima pra baixo nem de baixo pra cima. 

Coisa meio louca ne, meio “tostines”. Então surgem elas, mas daí porque, porque alguém percebeu que seria 

legal dar voz, dar instrumentos às pessoas. Então eu acho que o mundo mudou e as mídias sociais vieram em 

função disso, elas estão aí. Não é modismo, nem tem mais o que falar sobre isso, mas é uma necessidade. Então 

essa mudança do mundo foi muuuiiito rápida e aí você pode ... mudou o mundo. Eu sei lá, eu .... eu não sei se é 

quando eu começo a ter lucidez na vida também, mas eu acho que quando cai o muro de Berlim significa 

muuuiiita coisa. Significa quedas de muros, significa um mundo mais unificado, uma coisa mais única e aí 

começa essa velocidade das coisas ne. A globalização. Então é muita coisa que [gaguejando para pensar nos 

fatos] que aconteceu de 90 pra cá. De 89 eu acho, que a queda do muro é 89, se não me engano [tirando a 

dúvida com a entrevistadora]. 
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A queda do muro foi em 89. 

Ahannnn! Então esse mundo mudou muito e muito rápido e é claro, ninguém tava preparado pra essa 

velocidade de mudança. Você tava andando nessa velocidade e o mundo veio te atropelando éé e e quando 

surgem as mídias sociais aí foi o ajuste final ne [com ênfase nessa frase]. Aí a coisa virou, aí acho que é a 

GLOBALIZAÇÃO né. Aí é quando eu acho que o mundo vira global e pequenininho. É com mídia social que 

você consegue com tecnologia. Não, com internet, e não mídia social. Foi com a internet que você encolheu o 

mundo loucamente ne. Quem que falava isso né? Peter Drucker?29 [tentando lembrar onde leu isso]. Ele tem 

um artigo muito legal que ele fala das revoluções [falando pausadamente para lembrar]. Ele fala que a 

primeira revolução – se não me engano. Você dá uma busca; vou ver se eu acho e eu te passo [falando com a 

entrevistadora sobre o artigo]. A primeira revolução, a revolução industrial, pra ele se dá com a ferrovia, que é 

quando descobriu-se que você podia ir de um ponto ao outro e aquilo encurtou distâncias e trouxe mais 

proximidade entre as pessoas. Então ele fala que os Estados Unidos ficaram pequenos quando criaram os tri.... 

as estradas de ferro, que você podia ir de um lugar pro outro. E depois a outra grande revolução que teve o 

outro grande encolhimento do mundo foi a internet. Então ele conta que ele lançou um livro e colocou à venda 

na Amazon e que o primeiro exemplar que ele vendeu foi no Japão. Ponto! E ele falou: “Isso só é possível com 

a internet. E o mundo ficou pequenininho”. Então a internet que fez esse grande encolhimento do mundo, e as 

mídias sociais então começaram como um pouco de modismo, ne. Eu tenho que estar no mundo digital, eu 

tenho que, tenho que. Não! Mas você tem que estar como...? Primeiro que você já ta .... Quer queira ou quer 

não, você já tá, passivamente você já tá. Se você fizer uma busca, você vai se encontrar lá digitalmente. Ta! 

Então, esquece que você precisa estar. Você já ta. A decisão é: “você precisa estar proativamente ou 

reativamente? Você precisa só estar monitorando como você tem aparecido ou você precisa ter uma ação 

proativa?  

Ah, precisa ser proativo [como se fosse um cliente falando]. Por que você precisa ser proativo? Você tá pronto 

pro diálogo? Porque mídia social é relacionamento! Então você vai dizer lá e alguém vai discordar de você 

[com entonação de alerta]. Vai bater na tua marca! Vai dizer: “Não é nada disso! Ah, aqui vocês são 

bonitinhos, mas lá no ponto de venda vocês são um diabo!” Você tá pronto pra isso? [perguntando 

enfaticamente] Como você se relaciona internamente com seus empregados? Você tem diálogo?”  

 

Não tem essa preocupação com o alinhamento ou tem? 

Num primeiro momento, não, não tem coerência. Até na semana passada, eu passei pra um amigo um artigo 

sobre esta questão de propósito [aqui, a entrevistada usou a palavra “propósito” como objetivo], que cada vez 

mais as empresas têm que definir seus propósitos e seus valores e tudo tem que ta alinhado com isso, ne. Então, 

o Banco do Brasil fez uma postagem no face [referindo-se ao Facebook] hannn dizendo queee “somos 

inclusivos”, algo assim, numa coisa mais na linha da homoafetividade. Então, que aceitamos, que 

concordamos. O que veio embaixo de cometário era, é, era E X A T A M E N T E o oposto disso. Não 

exatamente pegando a questão da homoafetividade, mas – “Inclusão??? Inclusão é não ter uma cadeira na 

agência enquanto eu espero” [com entonação de como se fosse cliente falando, ao reproduzir os posts]. 

“Inclusão é de fato não ter atendimento preferencial prum idoso! Pra um deficiente físico! ” Blablablabla e aí 

foi tudo na contramão daquele lindo post, fofinho, que tinha sido feito, então o que é que é isso? É falta de 

coerência! Né, ela foi só pro discurso mas não tinha ação. 

Né, então acho que isso ainda acontece hoje. Mas menos. Mas no começo era uma febre, eu tenho que ta, eu 

tenho que ta, de qualquer jeito, então hoje esse alinhamento é muito mais necessário, essa coerência. 

 

Pelo seu pensamento, a agência hoje em dia está muito mais estratégica que o cliente? 

Está, está. 

 

A agência é que está mais preocupada em traçar um planejamento de longo prazo, mais que o cliente? 

Com certeza, é. Agora, não acho que isso seja uma vantagem, é obrigação. 

A partir do momento em que você é um serviço terceirizado, você tem que vender a especialização e tua 

especialização eu acho que é de estratégia. O cliente te chama pra ajudar a resolver uma ação, uma problema, 

uma necessidade, então essa é a tua missão, é realmente cuidar do cliente. Acho que a estratégia é básica.  

 

Essa postura do cliente te faz alertar mais para a estratégia do que antes? 

                                                      
29 O autor Peter Drucker escreveu o artigo Beyond the information revolution, publicado pela revista The 

Atlantic, em outubro de 1999. Acessível em http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/10/beyond-the-

information-revolution/304658/ 
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Antes você tinha muito mais troca com clientes. Tinha cliente muito mais bem preparado e que dava uma troca 

muito legal. Você trabalhava junto, tinha uma discussão de altíssimo nível. Hoje você chega e fala “Ta, peraí, 

entendi, mas deixa eu entender a estratégia do negócio, deixa eu alinhavar isso com a estratégia, porque você 

ta me pedindo isso, o que a empresa vai ganhar com isso? ” Resposta do cliente: “Essa é uma necessidade. Foi 

o diretor que pediu”. “Ok, nós vamos fazer, mas vamos fazer de uma maneira que esteja mais alinhado ao 

negócio e que isso possa virar até um programa, porque de certa forma isso tá ligado a um valor da empresa”. 

Daí o cliente fica te olhando, concordando. Mas porque isso? Porque ele tem a demanda, ele recebeu e tem que 

cumprir. A política nas empresas está cada vez mais forte, a pressão está cada vez mais forte, por resultados, e 

por políticas, né, porque, desculpa, tem muita, muita, muita pressão por nada. Forma, manutenção do emprego, 

você tem que entrar no cliente, ouve, limpa tudo o que é ego, o que é política e vai entender o que é aquilo 

dentro do universo da empresa e depois você vai levar pra esse diretor, lembrando que ele tem que cuidar da 

sobrevivência dele também. Então você olha primeiro pra coisa. Depois volta pra ele e sugere “Olha, vamos 

empacotar dessa forma que é melhor? ” 

 

Você tem que alertar para a questão do prazo? 

Também. É preciso empacotar a coisa de maneira estratégica pra que ele também ganhe pontos. Cada vez mais 

o papel da agência é lembrar pro cliente – eu adoro essa frase – que quando eu saio da empresa eu deixo meu 

crachá lá na portaria, sabe. Ele não. Ele entra e sai com o mesmo crachá todo dia. Eu não posso ter o mesmo 

vício dele, que entra e sai. 

 

Você ainda é chamada para fazer um planejamento anual para o cliente? No molde como era no mundo 

só analógico? 

Eu era! Hoje já não é mais. Hoje não é mais. A gente é quem provoca “Vamos fazer um planejamento? ” E o 

cliente diz “Não, esse planejamento a gente vai fazer aqui com a área” ... daí a gente fala “Tá, então vou te 

trazer alguns inputs, se você quiser que eu esteja junto, conte comigo”. E aí a gente proativamente é que vai 

dar esses inputs de posicionamento, de mensagens, onde queremos chegar. Mas eu não tenho participado dos 

planejamentos mais não, a agência não tem sido mais tão chamada. 

 

Você diz que a agência é chamada para a execução de ações dentro de algum prazo, longo, médio, curto. 

Você consegue definir qual o prazo de cada um? Seis meses, três meses, mais, menos? 

Acho que é tudo curto prazo mesmo... [pensativa, balança a cabeça e reforça a expressão curto prazo]. 

 

É tática? 

É tática! [afirma com certeza]. A gente [agência] é que tem o vício de olhar pro posicionamento de longo 

prazo, entendeu, mas a maior parte das ações são táticas, da visão é tática. 

 

Você vê alguma tendência com relação ao planejamento na comunicação? Você acha que ele vai ser visto 

como importante sempre? Estratégico? Ou você acha que a tendência é as pessoas adotarem a tática 

como prioritária? 

Acho que esse cenário recessivo é muito favorável ao planejamento, porque você faz ações muito mais em foco 

em resultado, porque não tem dinheiro sobrando. Então você tem que gerar resultado, e você só consegue fazer 

isso com um trabalho estruturado. Então eu acho que o cenário recessivo ele pode ser mais favorável a mostrar 

a importância do planejamento, né. O recurso é menor, então você tem que ser mais efetivo na condução 

também. E aí é planejar. É uma delícia fazer um planejamento.  

 

Você disse que o planejamento é igual para a mídia analógica e a digital. Não vai mudar algo? 

Eu uso ...  a mesma bagagem que eu tinha lá nos anos 80 eu uso hoje pra fazer um planejamento. O que é que 

muda? A lógica não mudou. O que mudaram foram as ações, a tática. Antes eu fazia um planejamento pra 

ações de relacionamento de uma empresa com seus públicos, e, agora, eu [risos] faço o quê? [risos]: 

Planejamento de ações de relacionamento da empresa com seus públicos [risos], que hoje são chamados de 

stakeholders [risos]. 

 

Obrigada! 
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Como era feito o planejamento de comunicação de seus clientes quando a sociedade era apenas analógica 

e com quanto tempo era realizado o planejamento de longo prazo? 

Antes da influência das redes sociais, o planejamento macro de comunicação era feito no primeiro mês do ano, 

em janeiro, e estabelecia um norte para o decorrer do ano, o ano todo. Todas as datas sazonais eram 

contempladas e os assuntos factuais entravam nas brechas desse planejamento. A antecedência era assim: O 

plano era anual, mas normalmente os três primeiros meses do ano seguinte já estavam no planejamento do ano 

anterior para não ter interrupção. No mês de janeiro, de qualquer forma, era elaborado o planejamento anual. 

 

Quais áreas você contemplava dentro do planejamento? 

O nosso trabalho contemplava ações para a imprensa, responsabilidade da assessoria de imprensa, para o 

marketing, para a área comercial e as diretorias. 

 

Quem participava deste processo de concepção do planejamento? 

A diretoria, a gerência, eu e a minha equipe de coordenadores e atendimentos da minha agência de 

comunicação e o time da área de marketing das empresas clientes. 

 

E como ele era implantado? 

O planejamento era feito seguindo um cronograma que já estipulava as datas das ações, das distribuições dos 

press releases, do período em que a gente tinha que fazer o follow-up de todos eles e por aí ia.  

 

Esse trabalho era monitorado e mensurado? 

Sim, era sim. A gente contratava uma clipagem dos veículos impressos – o mailing variava conforme a 

necessidade do cliente, e depois também clipagem eletrônica de rádio e TV apenas quando era preciso. A 

análise era feita a partir dos impactos das notícias sobre a empresa, concorrência, nos meios de comunicação. 

 

O planejamento feito em janeiro chegava a ser revisto em algum momento do ano? 

Sim, normalmente no meio do ano, os times faziam uma revisão dele, em reuniões de adequação das ações.  

 

Mas quando isso acontecia?  

Normalmente, no meio do ano de acordo com a necessidade de cada cliente. 

  

Como era o envolvimento do cliente durante o processo de planejamento e no pós-processo, quer dizer, 

durante a execução? 

Era levado em conta a disponibilidade e a maneira como cada cliente fazia esse processo dentro das suas 

empresas. Muitos clientes se envolviam nesse planejamento desde o início, mas outros recebiam o nosso 

planejamento, feito por nós mesmos, e faziam alguns ajustes ou não. A agência é que implementava do início ao 

fim. 

 

Como se dá o processo de planejamento a partir da sociedade conectada, internet e mídias sociais? Como 

é feito o planejamento mais estratégico, de longo prazo, e o de curto? Quais são os prazos? 

O planejamento estratégico é elaborado no prazo máximo de 3 meses. Todo o planejamento é revisto a cada 30 

dias e pode mudar de acordo com as movimentações das redes sociais e das notícias veiculadas nos sites e 

blogs de notícias online. Se alguma manifestação de consumidor ganhar repercussão, temos que pensar em 

algo. 

 

Então a antecedência com que o planejamento de longo prazo é realizado é 

[Interrompendo] No máximo três meses… 

 

E que áreas esse planejamento contempla hoje em dia? 

Imprensa, atendimentos digitais, marketing, comercial e as diretorias. 

 

Ele é dividido por tipos de mídia?  
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Sim. O planejamento contempla hoje a mídia impressa convencional, que é jornais e revistas, as eletrônicas 

também tradicionais, os rádios e as TVs e claro, a mídia online, incluindo aqui as mídias sociais. 

 

Quem participa da concepção do planejamento?  

A diretoria, a gerência, coordenadores e atendimentos da agência e mais o time de marketing dos clientes, 

claro.  

 

E como o plano é implantado? 

Quando a gente trabalha uma ação de forma integrada, pra todas as mídias, a gente obedece a data de 

fechamento da edições dos jornais, revistas, rádios e TVs, as mídias convencionais. Já pras redes sociais e 

mídias online, a gente segue um cronograma semanal, mas com revisão diária. 

 

Como é monitorado e mensurado? 

O monitoramento é diário e fazemos por assinaturas de ferramentas online. A mensurarão é feita sobre o 

número de pessoas impactadas com a notícia/ação, o número de likes, engajamento percebido e 

compartilhamentos da notícia. 

 

É revisto?  

Sim! Sempre que necessário e com uma frequência muito grande. 

 

De que forma?  

Dependendo do resultado do monitoramento ou muda-se totalmente ou adequa-se às 

necessidades momentâneas do mercado e do próprio cliente. 

 

Quando acontece essa revisão?  

Semanalmente. 

 

Como você define a atuação do cliente hoje em dia no processo de planejamento e no período em que ele 

está sendo colocado em prática?  
Olha, como esse processo tem que ser ágil, muito ágil, define-se uma linha de ação com o cliente, com 

antecedência, e as mudanças acontecem dentro do que foi combinado. O contato com o cliente de qualquer 

forma tem que ser constante. 

 

Na sua opinião, quais competências um profissional tem que ter para tocar um planejamento de 

comunicação? 
Ser antenado, ler, se atualizar diariamente com informações gerais, notícias, deve buscar ideias que possam 

melhorar as ações dos clientes. Também tem que ser organizado e conhecer todas as mídias disponíveis no 

mercado, as convencionais e as novas. 

 

 

Obrigada! 
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Gostaria que você falasse um pouco do que já fez e o que faz agora. Como é a questão do planejamento, 

de pensar o cliente como um todo ou não. 

Olha, eu hoje sou diretor, sou responsável por um escritório e também por algumas contas ne, por enquanto 

mais voltada a consumo, mas já atendendo também outros segmentos ah, tipo, higiene, ah educação, enfim. Eu 
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tenho umas 20 pessoas ligadas a mim e aí eu vejo desde a questão administrativa até a questão ser um 

atendimento de conta ne. 

 

Trabalha há quanto tempo na área da comunicação corporativa? 

Nossa mãe [com sentido de muito tempo na área]! 92, desde 92 que eu comecei na faculdade, em 91, e aí era 

muito engraçado porque no século passado, é assim que pode se dizer [risos], as pessoas falavam “Ah, eu 

quero trabalhar no Globo, eu quero no JB, ah eu quero fazer vídeo, ah eu quero fazer assessoria...” Hoje é 

impensável você dizer isso né ... e aí eu trabalhei um pouquinho em veículo, trabalhei em terceiro setor e daí fui 

trabalhar na agência que eu to até hoje ne eee [pensando]. O que posso dizer é o seguinte: hoje a neCESSIdade 

é que você seja um Parceiro de negócio. Eu vejo uma transição da mesma forma que eu já vi da máquina de 

escrever pro computador e tal, vejo essa transição, que a gente era muito mais um receptor de demanda e hoje 

a gente está muito mais convidado a ser um gerador, ne um propositor, a ser um provocador.  O cliente tá nos 

provocando mais, ééé´, mas a gente ainda não tem esse DNA o tempo todo. Primeiro porque nem todos os 

clientes têm esse perfil, então eu vou ter sim aquele cliente que quer que você faça um release e ponto. Eu vou 

ter sim aquele cara que vai ficar indignado porque a matéria não saiu do jeito que ele esperava, eu vou ter um 

cara que só quer o trade e que não quer sair dali. Então eu tenho que saber que também vou atender aquele 

cara. Eu não posso pensar “Ah, eu vou te dar um trabalho de engajamento, de estratégia de você conversar 

com todos os seus stakeholders”, porque não é isso que ele precisa. 

Então, primeira coisa é assim, você tem que ter a cabeça de parceiro de negócio e olhar o que que esse cara 

precisa, se o cara precisa de uma ação, esse cara precisa da imprensa, esse cara precisa do quê? Entendeu? E 

assim, só que do lado de dentro da agência você ainda não tem um “OK eu vou ser estratégico desde o 

primeiro momento até.. desde o começo”, é muito mais às vezes um processo. 

 

E você pega a conta, faz um diagnóstico, faz um planejamento? 

Isso. 

 

Isso é uma tarefa tradicional? 

Tradicional, mas o que mudou é que você se sente muito mais desafiado todos os dias a pensar numa coisa 

nova pro seu cliente, que não tá no arroz feijão, não tá as vezes nem no planejamento do que antes, entendeu. 

Então hoje quando você vai pensar um planejamento você é muito mais convidado a revisitar o escopo do 

negócio desse cliente e a pensar até fora do que você mesmo é capaz de entregar, o que é que é bom pra ele, 

entendeu. 

 

Quer dizer que é chamado a revisitar o próprio planejamento? 

Isso mesmo. 

 

Isso tem a ver com a sociedade atual, conectada, as mídias digitais? Com o mundo digital? 

Tem. Você vê na própria agência. A área de digital, ela começou, sei lá, duas pessoas e hoje é praticamente 

30% da agência, só que o grande desafio interno que não se conseguiu ainda é que eles ainda são vistos, muitas 

vezes, entre os diretores mesmo, como uma área independente. Não se fez ainda essa migração, então vai muito 

do perfil do diretor de dizer “Não, eu vou chamar essa área desde já”. “Não, tudo bem que o meu contrato é de 

PR, mas eu quero dar uma inovação, então eu vou chamar esses caras”. Ou cai-se no erro de – até na hora que 

o diretor chama também tem aquele cara de visão – há desde aquele que fala – “Vamos fazer o planejamento 

juntos” – ou aquele – “Olha, eu to precisando deste, to precisando de uma política de uso de mídias sociais, faz 

aí pra mim - mas eu não te conto o todo”, tratando a área como a minha agência interna, faz aí. Não tem ainda 

o todos fazem. 

 

Um momento de transição geral? 

É, é! Um cliente me chamou pra fazer o planejamento, daí envolvi a área de digital e falei – “Gente, vamos 

fazer esse planejamento juntos e melhor ainda vamos fazer um momento de design thinking pro cliente”. Então 

a gente fez um trabalho conjunto e aí juntos a gente falou – “Olha, a gente ta pensando que essas são as 

necessidades do cliente, essas são as verdades que a gente encontrou no desigh thinking e esses são os 

desafios”. Foi uma construção em conjunto. Às vezes o cliente não te permite isso, às vezes o cliente te dá uma 

encomenda e aí você tem que trabalhar junto pra ver dessa encomenda eu vou transformar em qual 

oportunidade. Mas muitas vezes é da cabeça do diretor. Aí ainda não tem uma cultura e aí você tem o choque 

que é assim: você tem profissionais no meio da estrutura que enxergam isso – “Não, planejamento integrado é 

bom”, e tem outros que se sentem distantes, como se fosse uma área independente e tem outros que – não, eu 

tenho que fazer um release...  Por isso é que eu falei que às vezes é do mais novo que vem uma surpresa que 

você não espera, uma resistência pra pensar fora, e você pensa – “Mas você que deveria pensar fora, você é o 

cara que tá me instigando a pensar fora da caixa e não o cara que tá resistindo, entendeu?” E isso também te 
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estimula muito como profissional. Até a gente que vem de décadas passadas, a gente se sente instigado porque 

não é mais do mesmo jeito. Então o que eu comecei a fazer foi começar a conversar com colegas de dentro da 

agência que sabem mais dessa área, tipo assim, “Olha, eu ouvi isso aqui e você acha que é legal?, “Por que 

assim....”. Você tem que se qualificar também, entendeu, e isso eu falei numa palestra que eu dei – “Olha, 

gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês que sei que vai frustrar .. não vai acabar em quatro anos tá .. a gente 

tem que buscar sempre, porque hoje se a gente tá falando disso, daqui a cinco ou dez anos a gente vai estar 

falando de outra forma”. Cada vez mais eu vejo que a gente ta caminhando pra uma comunicação de 

marketing, entendeu, nem todo mundo tem essa cabeça. Qual que é a nossa vantagem tá, a de uma agência de 

PR, a gente sabe fazer PR, o pessoal do outro lado, de marketing, não sabe, entendeu. 

 

Então a vantagem é que vocês sendo uma agência de RP tem uma facilidade para tocar o marketing, é 

isso? 

É, é, a gente sente que eles têm mais dificuldade de entender o RP. 

 

 

 

O marketing que se pede hoje? Do digital? Ou não? 

É, envolve tudo, inclusive o digital. Entendeu? Que é aquilo que falei, a agência de publicidade ela vê uma 

simples assessoria de imprensa de um jeito completamente diferente – tá falando lá com o trade dela, só 

falando de coisa boa, não tá olhando tudo... – a agência de comunicação tem mais facilidade de olhar o todo, 

só que na agência onde eu to não tem essa cultura interna ainda não. Já melhorou muito, mas ainda é visto 

como uma área independente. Eu não enxergo assim, é a mesma área, gente. 

 

Com o impacto do digital no trabalho ....  Você já falou de certa forma na questão do dia a dia, mas na 

questão do planejamento, como fica o de longo prazo, estratégico, e o tático? 

Aham aham você tem que pensar muito mais no real time, porque é assim. Não adianta você fazer um 

planejamento lindo e maravilho se não tá conectado com o que tá acontencedo, entendeu. E se acontece alguma 

coisa fora da curva naquele momento pode ser uma oportunidade, sim, pra você fazer. Ás vezes não perpassa 

só pelo digital, éé passa muito por ativação. Sabe uma coisa que cada vez mais eu tenho visto, que dá certo no 

planejamento? Você como parceiro de negócio: você não vende o produto que o cliente quer que venda, você 

promove uma discussão que faz com que o teu público queira comprar aquele produto. Dá muito mais efeito – 

vou falar uma coisa idiota – dá muito mais efeito fazer uma ativação de relacionamento, por exemplo. Vou dar 

um exemplo porque fica mais fácil. A gente fez um trabalho em 2014 que eu poderia optar entre vender um 

release, que é um produto tradicional, mas a gente optou por vender um conceito de hospitalidade que é eu não 

to te vendendo a informação do cliente, não to te vendendo produto, eu to te proporcionando experiência. Daí 

você vai conhecer as coisas que eu quero que conheça do cliente através dessa experiência. O advento do 

digital, das mídias sociais – é até esquizofrênico o que eu vou falar – mas apesar de ser um mundo digital ele 

favoreceu um relacionamento muito mais próximo do que antes. Então você fala com um influenciador que vai 

impactar as pessoas com quem você quer conversar. Porque hoje teu público não quer que você diga mais 

“Olha que legal isso aqui”. Ele quer que alguém que ele confia diga “Olha que legal isso aqui”. Entendeu? 

Você precisa de muito mais endosso, as pessoas olham muito mais as referências do que o produto 

propriamente dito, entendeu? E aí entra uma coisa que às vezes me chateia muito é – e eu passei por isso – tem 

cliente que só gosta de buzz, a palavra da moda, quero gerar buzz, muito buzz, mas isso não significa que gerar 

buzz você ta construindo aquilo que você julga importante. O buzz é importante, mas não pode ser só buzz. 

 

O planejamento de longo prazo está muito perto do dia a dia? Ele está toda hora sendo revisto? Ele sofre 

correção de rota? Ele está tático, o tático substitui o estratégico, como é que tem sido? 

O problema é que han o que mais a gente ouve do cliente é assim – seu planejamento é muito tático. Então, sim, 

é um desafio, pelo menos na experiência que eu tive, ele não muda tanto quando você acerta esse planejamento. 

Mas muitas vezes você vê planos emergenciais que viram correção de rota. Coisas que o cliente não tá 

esperando e que você que é uma agência também não previu ou que tá acima de qualquer previsibilidade. Aí 

tem que fazer e uma outra coisa que a gente tá notando também é que muitos – tem clientes e clientes, tá – tem 

muito cliente que pede a estratégia depois de uma crise. Nesse momento de crise em si, que se tem uma crise 

política e econômica, muitas vezes a estratégia tá entrando por crise. O cara tem problema, você tem que 

gerenciar o problema e por meio desse problema vê, pera aí, você tem uma estratégia maior pra fazer. Vou te 

dar um exemplo. Esse cliente [referindo-se a uma grande empresa] falou “Preciso de uma política de rede social 

porque os funcionários estão ingerenciáveis”. Pera: vou entregar um tijolo ou posso entregar um muro todo? 

Você vai enfiar goela abaixo essa política? Como é que eu crio essa cultura. Então, às vezes, o fato de um 

negocinho aqui ou de uma situação de problema gera uma estratégia. E até eu acho que casa bem porque crise é 
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entender profundamente o negócio. Se não entende profundamente o negócio, não consegue visualizar. Acaba 

que eles andam meio juntos ne.  

 

Você acha que o planejamento de longo prazo, mais estratégico, é importante? 

Porra !!!! Eu acho que é fundamental porque é assim, o que eu entendo de planejamento e estratégia é assim, pra 

você fazer esse planejamento tem que despir a marca e quando despe a marca fica muito mais simples de fazer. 

Eu tenho isso aqui e preciso chegar aqui. A estratégia tá aqui. No momento em que alimenta isso 

continuamente, começa a prever tendência a acompanhar outros influenciadores. Começa a se organizar pra 

poder olhar mais pra frente. No momento em que não tem planejamento, aí vai ficar, sei lá, como se tivesse um 

planejamento por dia, não vai dar muita eficácia. Que é aquilo que eu falo, às vezes o cara só quer barulho, você 

faz o barulho e não dá continuidade só vai ficar no barulho. Tem muito cliente assim.  

 

E no nível digital, com as redes sociais nervosas, dá pra fazer? 

[Interrompendo] Dá pra fazer. O teu planejamento não pode virar refém da mídia digital, ele tem que estar 

muito mais integrado com a raiz da empresa. O que vai diferenciar é o timing disso. Se acontece alguma coisa 

extremamente importante naquele momento e que não vai conversar com a estratégia que você propôs pra 

marca, se essas duas coisas não se conversam, vai ter que mudar ou vai ter que recuar e ver o melhor momento. 

Então a mídia digital te obriga a uma flexibilidade, mas isso não quer dizer que seja uma baderna, por quê? 

Porque você não pode desrespeitar a raiz e também não pode fazer uma coisa que vai agradar só a mídia 

digital, mas que não tem nada a ver com a cultura da marca, não vai dar certo. Eu ampliaria – às vezes a 

necessidade de uma marca, a praia da marca, está muito mais fora da mídia digital – cada vez mais a mídia 

digital vai dominar, não tenho a menor dúvida – mas às vezes ela tem uma necessidade tão mais próxima, 

fisicamente, que talvez nem passe por ela, então você [pausa para pensar] tem que estar muito atento, e tem 

mais, a gente não ta ainda no passo mais atualizado de mídia digital. 

 

O que seria... 

Se comparar com outros países, é hoje muito mais o que o mercado está procurando, entender o que é a mídia 

digital, poucas empresas começaram a entender, de verdade, tem muito buzz, tá muito erro e acerto [pausa]. 

 

E com quanto tempo de antecedência um planejamento? O de longo prazo, mais estratégico, consegue ser 

feito com um ano de antecedência? 

Deveria ser. Muitas empresas pedem com 3 meses de antecedência ou muitas empresas fazem assim: elas te dão 

as táticas, o plano de ações e daí pedem pra você fazer o planejamento estratégico. Já aconteceu comigo, eu vi. 

Fizeram assim: deram as ações pra gente pensar no guarda-chuva. Chegaram assim: “Olha, eu tenho esses 3 

segmentos com quem eu quero conversar, estes 3 tipos de consumidor. Aí eu tenho isso, isso, isso no calendário 

pra fazer. Agora vai lá e faz o planejamento”.  

 

Que competências técnicas e emocionais as pessoas têm que ter? 

Planejamento, com certeza, e outra coisa, que tem a ver com extra planejamento, é a forma de gerir equipes. O 

cara que tá chegando pra trabalhar ele tá vindo dessa formação caixinha, e segundo, ele é de uma geração que 

não vai ligar muito pra você, ele não vai ligar muito pra sua experiência, pras suas rugas, ele não vai ligar 

muito pra hierarquia, ele é um cara raciocínio muito videogame. “Ah, errou? Eu recomeço a mesma fase! ” 

Ninguém ensinou pra eles fracasso. Tá ruim? Muda de canal. Tá ruim? Começa o jogo novamente. 

Então erro pra ele não é uma coisa como se via antes, esse cara é um eterno insatisfeito, e como ele é 

imediatista, conectado, tecnológico lalalalala ele não entende porque ele começou hoje e não é o presidente da 

empresa, entendeu? Ele fica frustrado. Então tá eternamente chateado, é um eternamente insatisfeito, e aí você 

vai ter que falar pra ele “Olha, tem dress code e acho melhor você não vir trabalhar com esse short rasgado”... 

Não, você vai ter que usar uma referência que ele respeita pra falar isso e isso é a mesma coisa que você faz 

com o seu cliente, porque o seu cliente também fala com esses consumidores, entendeu? Então é muito mais 

uma gestão de pessoas... saber fazer planejamento é uma competência técnica essencial e vou falar assim, uma 

coisa que me espanta muito, mas falta o básico... pausa.... o cara não sabe falar uma frase. O cara não sabe a 

diferença do A sem H e com H. Então eu falei isso na palestra – você sabe o que diferencia um candidato do 

outro? Não é porque ele fez a pós na ESPM ou na... é porque ele sabe colocar a crase, numa boa.... pausa... os 

caras não tão lendo, não têm conhecimento geral, tá difícil. É todo mundo? Não, tem muita gente que não. Do 

mesmo modo que eles conhecem youtubers, gente que você nunca ouviu falar e que tem um impacto gigantesco. 

Tem que saber transitar. E daí entra a competência emocional – duas coisas: flexibilidade e resiliência.  

 

 

Obrigada!  
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Como era o planejamento do seu trabalho numa sociedade completamente analógica e como ele é a partir 

da chegada da internet, sociedade conectada, mídias sociais. Você poderia dar um overview de como é e 

era seu trabalho? 

O meu trabalho de análise começa em 95, de análise da imprensa e para fazer um trabalho de análise da e na 

imprensa eu tive um trabalho na imprensa, em todas as mídias – rádio, televisão, revista, jornal e sites. Então 

pra analisar as mídias, tem TEM que ter trabalhado nas mídias, porque você precisa saber os recursos que são 

utilizados e qual a técnica que é utilizada para projetar imagens, para projetar conceitos, projetar mensagens. 

Eu também trabalhei nisso e criei e sistematizei um trabalho de análise para que possa ser chamado de análise. 

Uma coisa é opinião, a outra coisa é análise. Para se fazer uma análise, tem que isolar dados, compreender 

esses dados pra que depois possa ter uma noção de conjunto e de partes, que se desdobram, ne, pra que você 

possa fazer uma síntese. Então nesse período foi possível criar um sistema de análise – inclusive, dada a 

experiência nos veículos, foi possível criar um sistema de pesos, para ponderar o que tinha mais ou menos 

peso, já associado ao consumo das mídias, que é as audiências. E já associado à credibilidade dessas mídias – 

mídias, veículos e jornalistas, os produtores desses conteúdos ou reprodutores de conteúdos também – 

jornalistas-colunistas produzem seus próprios conteúdos e os outros reproduzem os conteúdos, né, então nisso 

eu trabalhei 18 anos. Nesse meio do caminho, fui fazer uma formação em psicanálise que me deu uma formação 

necessária, porque quando se analisa imagem, você analisa o discurso organizado, mas existe sempre o 

discurso latente, que ele não aparece. É muito importante também analisar esse discurso latente, que hoje me 

ajuda bastante a analisar discursos nas redes sociais, porque ele não é organizado é muito mais emocional. Em 

muitos momentos, o discurso da fala e da escrita, que é organizado, a imprensa tem um processo de maturação, 

o da rede social nem sempre, então é muito fácil supervalorizar alguns discursos de rede social ou subvalorizar 

alguns se você não tem uma análise de discurso, um manifesto latente, então eu faço essa composição. 

Bom, durante estes 18 anos eu me formei como psicanalista e na imprensa, que comecei em 1979, eu tinha uma 

formação na área da economia e isso me facilitou a ter uma relação muito boa com economistas e tem uma 

pessoa que eu trabalho em conjunto há muitos anos, que é um professor, um grande especialista em avaliação 

de resultados, mas antes dele já trabalhava com outros economistas de avaliação de resultados na Fipe, em 

1980, quando comecei a ter uma relação com o pessoal da Fipe. Então, quando eu saio da análise de mídia e 

amplio isso, juntamente com o professor, e hoje a gente faz, além de análise de mídia a imagem. Eu analiso 

imagem, reputação, que é o que os outros falam, e combino isso com dados de mercado, porque a reputação de 
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uma marca afeta os mercados, que é onde entra o marketing. Analiso hoje imagem, reputação e mercados 

porque não só combino isso como trago os dados socioeconômicos e cruzo esses dados. Isso me permite fazer, 

pensar em perspectivas e compor séries históricas para antecedentes e tentar buscar análise de antecedência. 

Então, se eu pudesse usar uma metáfora do trabalho que nós fazemos hoje para uma empresa, para uma 

personalidade, para um cenário de crise, é o equivalente a uma avaliação para uma empresa que vai abrir 

capital na bolsa, eu avalio o ativo dela, projeto o futuro que é quanto ela vai valer lá na frente e trago ao valor 

presente pra que essa projeção ela só vai ocorrer se eu tiver ações aqui tá. 

Então, o meu planejamento é o diagnóstico agora, faço uma tendência lá na frente, mas trago a valor presente 

pra que esse diagnóstico e aonde eu quero chegar, eu possa trazer a valor presente e eu faça ações. Então o 

sistema é integrado em imagem, reputação e mercado. Dentro dessas dimensões do passado, do futuro e do 

presente. Não existe uma colisão entre planejamento e ação, não existe mais o atemporal, é transversal. 

 

Isso é agora? Você sente isso agora? 

Sim, eu sinto isso nos últimos cinco anos. Não existe planejamento que não se atualiza constantemente, o que 

não quer dizer que a coluna vertebral dele não se mantenha. O cara não muda de atividade, o discurso não 

pode ser antagônico à prática. Tem algumas questões que são centrais, outras é que você pode adaptar.  

 

Quer dizer que existe um planejamento estratégico ... 

[Interrompendo com ênfase] TEM que existir, porque ele tem uma coluna vertebral, ele tem uma natureza, uma 

individualidade, e se ele não tiver uma natureza e uma individualidade, ele não se compara com o seu mercado, 

com os concorrentes, com outras marcas líderes que não o seu mercado e ele não terá uma visão de futuro, por 

que? Só tem visão de futuro quem se apropria do que é, e isso precisa ter autenticidade entre a sua natureza e a 

sua identidade. A identidade é aquilo que eu projeto. A natureza é aquilo que eu sou. Então o planejamento hoje 

ele tem uma identidade e uma natureza que é firme, fixa, o que não quer dizer que ele tem que estar 

absolutamente atento a essa ampla mobilidade e não é só das novas mídias, é do reposicionamento de públicos e 

do reposicionamento dos mercados, porque os públicos são móveis. O PENSAMENTO dos públicos é móvel, a 

noção de geografia ela é relativa, a de espaço é relativo, de GÊNEro virou relativo – não de SExo, de GÊnero, 

então éé sexo continua sendo feminino e masculino -, então tudo isso tá mudando. Agora, isso tá em relação a 

algo, algo é identidade e natureza. É nisso que o planejamento se fixa, ele tem que se fixar em algo para não 

desorientação. 

 

Mas de cinco anos pra cá, quando as mudanças começaram a ficar mais intensas, o que mudou no seu 

planejamento? 

O que muda? É que hoje eu não olho só imprensa, eu olho mídias, veículos, públicos e mercados e tendências 

das mídias, dos públicos e dos mercados. Quando eu faço diagnóstico ou relatórios mensais – hoje os meus 

relatórios mensais, eu vendo mais tendência que o relatório ..... de resultados. Relatório de resultado, o nosso é 

melhor, enfim, porque ele multipúblico, multimídia, multiplataforma, e conteúdo estratégico. Então é, ahan,  ele 

tem quatro pernas sobre o qual uma mesa se fixa – multimídia, multiplataforma, multipúblico e conteúdo 

estratégico, por quê? Porque informação é commodity, tudo é commodity ..... [pausa para pensar] ...... o 

conteúdo estratégico é o que dá a personalidade e a natureza da pessoa pública, de uma situação, de uma 

marca, do mercado [falando pausadamente, lentamente]. Então é isso. O que é que mudou no meu trabalho? 

Eu vejo a coisa toda inteira. Acabei de ver uma proposta de treinamento pruns analistas de banco, feito de 

forma, eu diria, tradicional, onde tem um caaapítulo pra você preeepararr [com voz de ironia] o fulano 

paaaara a redes sociais, não cabe isso! Porque se você dá uma declaração, você tá na rede, no portal, do site, 

do jornal, é multi, tudo é multi, não existe mais essa fronteira. Você parece moderno quando propõe esse 

treinamento, mas tá sendo quase ARCAICO. 

 

O planejamento era menos abrangente, mais focado, menos holístico ... 

[Interrompendo] SIM, porque essa era a forma como se via o mundo, agora o mundo é outro, com a rede 

social, mas mais do que com a rede social, com a internet, com o acesso à internet e sobretudo com a 

plataforma que é o smartphone. Não adianta ter só internet e só poucos tinham o acesso, porque o computador 

é muito caro AINDA, o IPad, o Smartphone não, mesmo a lan house tá em extinção mas o smartphone todo 

mundo tem. É a mesma coisa, você vai no Nordeste, ninguém tem carro, mas tem moto, entendeu? Você tem um 

veículo, o cara tem moto e tem smartphone. O cara é anaaalfabeto, mas ele tem as duas coisas – ele tem a 

locomoção e tem a informação, e ele se comunica, tá feito.  

Com o carro, uma roupa não é meio de vida, mas agora, com computador, internet, é um meio de vida, você faz 

o seu dinheiro, faz o seu trabalho. 

 

Então o planejamento teve que se adaptar? 
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[Completando] às mídias, às plataformas, às outras dimensões. E NUUUUNCAAAAA ele foi tãããããõ 

estratéééégico, porque se não é DE SO RIENTAÇÃO. Você não sabe onde está e nem para onde vai. O 

planejamento, a demanda que eu tenho é – e agora pra onde eu vou? Por que? Não faltam informações, não 

faltam dados. Só que esses dados e informações são empilhadas. Você está emparedado com informação sem 

curadoria e sem raciocínio e sem direção, supondo que todo ser tem acesso à informação sabe aonde ir, mas 

não necessariamente porque precisa alguém de fora pra analisar, porque eu comigo mesmo não dá. 

Experimenta fazer um exercício – quanto mais próximo, menos nítido, porque tem que ver o conjunto. 

O que é que o waze faz? 

O planejamento estratégico está mais próximo do tático? 

Ele tem que .... O planejamento estratégico está mais estratégico que nunca. O tático preeecisa do estratégico 

mais que nunca, porque se não o tático virará uma grande de-so-ri-em-tação. A tática pela tática não vai te 

levar a nada. Ele vai.. o planejamento estratégico te dá direção, que tem que combinar com teu objetivo. 

Alinhaaaado ao teeu negóóóócio, à tua missão, e aquelas bobagens lá [risos], entendeu? O estratégico tem que 

ser estratégico e pra ele ser estratégico ele tem que estar calcado em indicadores ... atualizados, porque não 

está baseado nas ideias, ele está assentado em indicadores verificáveis, que conversem com as ações. 

 

 

 

A diferença de cinco anos pra cá então é o quê? O tático é o que muda mais? 

Muda, muda, muda. O que mudou no tático é que o espectro é maior. O planejamento estratégico é sistêmico, 

ele tem que estar conversando com todas as áreas, a comunicação tem que ser articuladora, porque imagem e 

reputação fazem o negócio também. Sabe aquele negócio “Manda lá pra comunicação! ” A comunicação é 

uma coisa, marketing é outra, vendas é outra. Não é isso! Numa situação de crise, a comunicação pode gerir, 

mas se não tá toda a diretoria aqui…. Um planejamento estratégico de comunicação só pode dar certo, se todo 

mundo estiver envolvido… porque cada diretoria.... Cada área tem a reputação da empresa na mão. Não é 

público interno, ele é também externo, porque ele tem um veículo na mão. Ele é Facebook, é Insta [Instagram], 

ele é Twitter. Cada pessoa que posta é um veículo. Essa é uma das características da modernidade. Tem 

amigos, tem grupos. Eu tenho um índice de avaliação de resultados que tem comunicação interna, cujo peso 

é.... o índice é comunicação interna e você tem de zero a dez ... comunicação interna pesa seis. Quatro é 

externa. Por que? O sujeito não mora na empresa, ele fala em todas as mídias; aquilo que impacta fora, 

impacta nele, impacta dentro. 

 

Ainda mais com o smartphone.... 

Uai!!! Você tem reuniões que o neguinho passa [uma informação] de dentro da reunião de acionistas para o 

jornalista e muda a reunião que ele está participando porque [a notícia] entrou na Bloomberg, entendeu? 

[pausa] Então se o planejamento estratégico não estiver articulado com todos é brincadeira. É eu garanto que, 

que ... parte dessas empresas que estiveram metidas no escândalo, comunicação não sabia. 

 

Você acha que no geral as empresas estão sabendo tratar essa questão do planejamento estratégico? 

Não, não de forma articulada. Não, as empresas ainda dividem a comunicação, a imprensa do marketing e da 

publicidade, as empresas têm nichos internos, rivalidades internas e isso é ineficiência, queda de produtividade. 

O Brasil é bom nisso, pouca produtividade. A comunicação é um instrumento de grande produtividade, de 

grande sinergia, mas a comunicação também tem os seus problemas de nichos, ne, a assessoria de imprensa 

externa, com o pessoal interno, com tantantantantan e isso é ineficiência do sistema. Então essas vaidades 

corporativas e profissionais somam ineficiências. 

 

A reputação de cinco anos para cá vira um fator determinante de sucesso e de investimento? 

Sim, sim, a reputação é a reputação para o negócio. Se tem muita reputação pode melhorar o seu negócio, só 

que, assim como a palavra análise virou carne de vaca, a palavra estratégia também, e é uma palavrinha chata 

porque todo mundo acha que basta pronunciar estratégia para a coisa virar estratégica.... Não é bem assim ... 

análise não é igual a opinião e palpite .... E reputação, toda vez que alguém diz, eu peço pra pessoa definir pra 

saber se estamos falando da mesma coisa …. Então, reputação, que é o que o outro pensa de mim, do meu 

produto, da minha marca, do não sei que, é negócio.... Os negócios vivem hoje em função da reputação e isso é 

de grande relevância e ganhou relevância adicional por conta das redes sociais. Se você mente na rede, se .... 

Numa universidade, os alunos interagem no site da universidade ou no Facebook da universidade criticamente 

e a universidade oculta o post e as interações daquele post, tá lascado, porque quem posta tem um veículo e se 

isso migra pra imprensa grande, as ações dele caem, caem, eu analiso isso! Então, a reputação é a alma do 

negócio.  

 

A reputação tem que estar contemplada no planejamento? Permeando tudo? 
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TUDO, porque hoje são públicos, e públicos onde ... pausa para pensar .... e um público é multifacetado, um 

jornalista ele é um baita público, ele é formador de opinião, ele escreve no jornal, ele tem tanananan, ele fala 

com autoridade, ele influencia a autoridade .... A gente tem feito ultimamente a análise do efeito multiplicador 

daquele sujeito... qual o impacto daquela declaração, então cada vez que passa pra um, dependendo da 

influência daquele veículo, vai somando ponto, então uma única declaração ela pode valer até mil pontos, 

porque ... [bufa…. Pausa] ... é interessante quando você mede isso, com muitos critérios, não são 100%, mas 

são critérios que eu posso dizer “Olha, estou medindo de acordo com isso, isso, isso, por causa disso, disso, 

disso” – isso é análise. 

 

Então cada vez mais o planejamento precisa de indicadores de todas as áreas? 

De todas as áreas e críveis. Eles não serão 100% nunca, mas têm que definir.... “Olha, estou medindo isso, de 

acordo com esses parâmetros”. O planejamento precisa dos indicadores porque se não, não tem ações que 

conversem com o meu planejamento e meu objetivo. Tudo tem que conversar. O indicador é a via de acesso ao 

objetivo. Não dá pra dizer que eu tenho influência porque eu tenho tantos views. Não, isso não é impacto. Por 

exemplo, se eu ponho uma menção minha, sei lá, no Facebook do Luciano Huck, o Luciano Huck tem cinco 

milhões de seguidores, uma menção minha no Luciano não significa que ela será vista por cinco milhões, 

porque os seguidores são dele, não são meus. Eu tenho que analisar qual foi o impacto que o meu nome teve 

quando entrou lá. Hoje, os robozinhos analisam pra publicidade e pro marketing que se colocou lá no Luciano 

você tem cinco milhões, mas não é verdade. A gente analisou uma marca de bebida na página de uma 

influenciadora.... ela estava segurando a marca da bebida e nós analisamos o comportamento e vimos que as 

pessoas, as seguidoras dela, estavam analisando a marca do ESMALTE e NÃO DA BEBIDA. [risos] entendeu? 

O que o robô vai te dizer? Que a fulaninha tem bababababababababa, entendeu? Então tem que analisar de 

verdade, com indicadores confiáveis e não de robô. O robô, os algoritmos, eles analisam, classificam, mas eles 

não analisam conteúdo. Eu tenho visto cada gracinha, que é uma coisa impressionante [risos]. Tem uma parte 

da análise que pode ser mecanizada, mas não toda.  

 

E a questão do prazo? Historicamente era de um ano? E hoje? 

Pode continuar sendo feito com um ano antes, DESDE que MENSALMENTE se mantenha uma reunião de 

resultados dos seus indicadores, de você olhando pra ver se está TUDO em ORDEM. 

 

Então isso é um ponto que diferencia? Essa revisão mensalmente dos indicadores? 

É isso aí, você tem que rever os indicadores para avaliar se não tem que é isso o que eu faço. Mas todo mundo 

compra isso? Não, porque o pensamento mágico ainda é o que impera. Cuidado com o indicador robô e com o 

pensamento mágico. 

 

O profissional, como ele deve ser, de formação, olhar? 

O profissional tem que ter algumas formações, ser RP, um pouco jornalista, marketing, publicidade é bom, um 

pouco de economia seria aconselhável, essas novas mídias têm que ter, a psicanálise eu acho que fundamental, 

não é psicologia, é manifesto e latente.  

 

 

Obrigada!  
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A ideia é que você converse um pouco comigo sobre como era o cenário na sua área de atuação quando 

começou a trabalhar, como você trabalhava. 

Eu comecei a trabalhar em [pensativa] 1900 [risos], isso lá em 97. Então a gente tá falando de antes do boom 

da internet, quando a gente ainda passava fax, quando a gente ainda tinha um computador por grupo de 
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trabalho dentro de uma agência. É onde tinha fotomatic, onde o mundo ainda era analógico ne, era um mundo 

pré-digital e eu comecei a minha carreira em publicidade. Eu comecei no atendimento porque nem existia 

planejamento estratégico no Brasil em 1997. É o que tinha na agência. Comecei na agência Ogilvy, que 

naquela época chamava Standard Ogilvy & Mather e o que tinha era um departamento de pesquisa aonde 

trabalhava a Clarisse Herzog, a Roseli Ramalho. Então era assim, um pessoal que já tinha uma carreira 

consolidada dentro de pesquisa e ehhh a agência, o atendimento, a mídia, a criação. Assim, quando quem 

precisava de alguma coisa pedia uma pesquisa pra elas. Comecei no atendimento, ahhh depois de sei lá pouco 

tempo no atendimento eu fui convidada a trabalhar na Unilever. Um dos meus clientes ahhh me convidou pra 

trabalhar na Unilever na área de marketing na coordenação regional de Dove. Na época era só o sabonete. E 

aí foi uma experiência incrível que você tem uma visão do outro lado da cerca, uma visão mais ampla. A gente 

vê a parte do que o cliente faz, então foi superinteressante e fiquei lá mais quase dois anos, mas aí num quis 

ficar em trade, eu sempre amei agência e decidi voltar e voltei pra Ogilvy. Quando eu voltei pra Ogilvy, o 

Aluisio Pinto tava implementando, ah tava chegando na Ogilvy, ele tava implementando o primeiro 

departamento de planejamento estratégico na holding que era eu, ele e uma outra pessoa, que era a Gabriela 

Soares. 

Então a gente foi muito autodidata no sentido de que não tinha cartilha. A gente estudava a escola dos ingleses, 

ne que realmente a disciplina de planejamento estratégico acho começou lá na década de 90, que tinha um 

pouco mais de método atrelado à pesquisa de mercado. Éé na época que a gente começou o departamento de 

planejamento estratégico tinha ainda as meninas da pesquisa, mas era [em outro tom de voz] aqui é o 

planejamento, aqui é a pesquisa [ênfase] então era separado. No final das contas acabou o departamento de 

pesquisa porque o mercado mudou. O instituto de pesquisa assumiu a autonomia perante os clientes e aí não 

tinha mais sentido a agência pagar funcionários que fizessem pesquisa de mercado focados nisso, vendendo 

isso pros clientes então é então isso morreu com o tempo e ficou o planejamento estratégico. Muito autodidata, 

muito estudando o que tinha acesso em Londres e eu dei sorte de começar numa agência que foi a Ogilvy, que 

tinha no seu DNA do seu fundador, do David Ogilvy, uma crença, uma filosofia de pensamento estratégico. O 

David Ogilvy foi o cara que ele era um criador, um criativo que de fato ele ia pras ruas e com o print que ele 

havia acabado de escrever e perguntava pras pessoas o que eles achavam, tomava nota e quantificava pra 

apresentar pros clientes. Então assim éé, ele não era um criativo comum, ele tinha já uma veia de planner 

dentro dele. Então eu nasci nesse mundo, onde planejamento era uma área nova, onde era principalmente o 

dono da estratégia, o dono do insight, o dono do conceito da marca ahhhh e..... o dono do power point. Assim 

era o cara que ah ia começar, o kick of de um projeto começava no planejamento, mas ainda de forma super 

hummm dentro da agência num processo hum [pausa]. 

 

Embrionário? 

Não, quase industrial. O planejamento .... Pensa aí uns slides, pensa aí um insight, passa daí pra criação, a 

criação daí passa pra mídia conhecia o plano de mídia, daí passa pro atendimento e pra RTV e produção que 

vai orçar e depois o planejamento monta tudo numa linguiça pra apresentação e a gente apresenta tudo pro 

cliente. 

Então era um processo meio industrial assim, uma fase depois da outra e aí a gente acho que foi numa 

ascensão muito grande, tudo muito rápido, foi uma década, os anos 2000 a gente cresceu como grupo e como 

técnica de planejamento. Ah a internet aí e o acesso à informação também foi uma grande ferramenta que 

empoderou muito esse esse grupo de pessoas a falar com muita propriedade, a falar sobre as coisas, a falar sei 

lá da forma correta ou não, mas quando antigamente a gente tava com um monte de dado de pesquisa, no fim 

da década sei lá de 2000, a gente não comia um monte de pesquisa, sei lá. A gente já ia ao Google ou 

chupiscava umas coisas. Vomitava e falava em reuniões. Então eu acho que perdeu um pouco até da parte mais 

técnica que planejamento já tinha mais de análise de dado de cruzamento de informação e de raciocínio, a 

gente entrou no que o digital nos proporcionou de ter informação de uma forma muito abundante rápida e meio 

que usar isso pra seguir em frente. 

 

Agora quando você diz isso, quer dizer que você sente que antes estava muito ligada à pesquisa de dados e 

hoje mais ligada a este turbilhão de informações? 

Não eu acho que esse foi um momento, a gente teve esse crescimento então que demandou menos. Então teve 

esse final dos anos 2000 onde o planejamento até brincava que se vestia de criativo, sabe virou uma coisa de 

mover pra longe do instituto de pesquisa do dado.  O que a gente queria saber era de ficar perto da criação de 

insights até de coisas doidas assim e aí eu acho que mais recentemente o planejamento vive hoje uma outra fase 

que é uma crise de identidade [risos], que a gente vive porque hoje em dia, se antes as coisas funcionavam bem 

nessa cadência bem industrial onde o planejamento tinha um lugar muito marcado, hoje em dia as coisas não 

funcionam mais nessa era industrial. A gente funciona em clima de forma e conteúdo de start up, onde o 

trabalho é colaborativo, onde ninguém é mais brilhante sozinho, onde não tem ninguém mais te esperando pra 

começar qualquer coisa. As coisas são concomitantes, as pessoas têm um outro ritmo de trabalho, então não 



 

 160 

tem mais esse momento “Olha, para um pouco que eu vou estudar dois meses e volta aqui pra falar qual o 

insight e qual é o conceito”. Não tem mais isso. 

 

Sobre esse ponto especificamente nessa frase que você usou que não tem ninguém mais te esperando 

trazer uma informação que foi criada a partir de um estudo, sei lá moldada a partir de um estudo, de 

uma pesquisa...O planejamento estratégico ainda existe? 

Existe, o planejamento existe. O que aconteceu é que mudou a forma, como eu to te falando. Hoje em dia acho 

que a crise que a gente vive é: se o formato de trabalho mudou, hã como a gente se encaixa nele. Assim a 

informação hoje é mais vital que nunca e a gente tem isso de forma fácil e acessível. É como a gente jamais 

sonhou que tivesse eu acho pra trabalhar. O fato é que a gente tem que ter uma capacidade de ter acesso e 

analisar isso muito mais rapidamente. Tem que contar com uma experiência, eu acho, dos profissionais pra ter 

sensibilidade de agir rápido. Eu acho que isso mesmo só com experiência e sensibilidade mesmo, não tem uma 

receita. E uma diferença fundamental é que antes o trabalho do planejamento acabava quando a gente 

entregava ou para a criação ou o deck final na apresentação pro cliente. Daí adeus, acabou. E depois se ia pra 

rua, se não ia, não era mais teu problema Hoje não, o planejamento passou de ser uma parte apenas pensante 

pra ser uma parte também fazedora ne. O planejamento não só dá bons conselhos, boas ideias e boas 

estratégias, o planejamento também é importante agregar valor durante ééé todo o processo de comunicação 

principalmente anterior ao trabalho chegar na agência. Às vezes a gente agrega valor dentro do cliente, 

ajudando ele a definir qual o problema dele ou descobrir uma oportunidade, eventualmente a solução disso ou 

oportunidade nem tá no trabalho dentro da agência. 

 

 

 

Este ponto de vocês trabalharem mais proximamente ao cliente antes de chegar a demanda pra agência 

isto é um fato novo ou acontecia de forma diferente? 

Eu acho que é mais intenso hoje, sempre aconteceu, mas isso hoje é mais intenso porque o cliente também 

precisa existir e trabalhar de forma colaborativa com os seus fornecedores e dentro dele mesmo, do seu 

departamento mesmo e ele sabe que não vai fazer sozinho no departamento de marketing. Ele sabe que 

qualquer ideia, qualquer problema, qualquer coisa que ele tenha, ele vai precisar desde um cara de 

consultoria, um cara de tecnologia, pra resolver. Então, hoje em dia esse trabalho colaborativo e concomitante 

de todas as partes faz com que a gente seja obrigado mesmo a repensar mesmo o trabalho que a gente tem 

nesse processo todo. 

 

Teve também um ponto que você levantou em algum momento da conversa que é sobre os colegas das 

outras áreas precisarem aprender a ter o timing para fazer o planejamento estratégico... o que eu entendi 

é assim: tudo é tão rápido que esperar o planejamento parece que demora... é isso? 

É isso! Eu acho que é uma impressão certa porque assim, olha só não é porque a gente tá performando tipo 

cirurgia abrindo o cérebro de alguém, não é que a gente não saiba, acho que a gente no planejamento detém 

um conhecimento que outras áreas não têm, nada disso. David Ogilvy era um criativo que era super estratégico 

e que ia pra rua fazer pesquisa do mesmo jeito. O Esdra que é presidente mundial da Thompson, ele veio da 

mídia, porque ele não fez só mídia, ele desenvolveu um raciocínio estratégico. Posso te dar um monte, um 

milhão de exemplos, então pelo raciocínio estratégico novo não é prerrogativa apenas do departamento de 

planejamento estratégico assim como para ser criativo não é prerrogativa apenas do departamento de criação. 

Hoje mídia tem que ser criativo, criativo tem que ser estratégico, e planejamento tem que ser os dois também. 

Nesse samba doido, acaba que as linhas estão meio apagadas e você não sabe precisar quando um trabalho 

termina e outro começa. Se eu tenho um diretor de mídia com um baita conhecimento estratégico, porque ele 

vai começar a ficar esperando o planejamento pra falar o que pra ele começar a trabalhar? Não, o bicho vai 

pensado e tá certo, é isso o que ele tem que fazer! 

 

Daí o espírito colaborativo? 

Daí o espírito colaborativo, assim como a criação não tem que ficar me esperando, vai embora ué, se eu ficar 

dodoizinha chorando num canto aí porque você misturou meu slide hum não dá conta, o mundo não é mais esse. 

 

Então as reuniões entre as áreas estão mais frequentes? 

Super, essa é uma grande suruba [risos], entendeu, e é assim que tem que ser. Você não sabe de quem é esse 

pé, de quem é esse cotovelo, porque, não quero botar a culpa no tempo, eu acho que a gente descobriu, sei lá, 

não falo de todas as agências, mas na minha agência a gente descobriu que essa é a melhor forma de trabalhar, 

muito mais produtiva e prazeroso também trabalhar assim. O importante é ter pessoas que deem essa liga ne, 

essa química. 
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Agora, em nenhum momento se tira a importância de ter o planejamento estratégico? 

Eu acho que essa é a crise de que eu tava te falando. Eu acho que hoje em dia você tem que se perguntar. Eu 

tenho uma opinião um pouco radical. Eu acho que hoje em dia pra ter um planejamento, como era antigamente 

naquela fase industrial, acho desnecessário. Acho que ele é absolutamente irrelevante. No funcionamento de 

uma agência você não precisa [com tom de voz de ênfase] de um planejamento estratégico se tiver pessoas que 

têm essa cabeça estratégica. Você precisa de um cara pra bater a carteira do cliente e pegar o dinheiro, 

precisa de um infeliz pra criar esse pro projeto e um pra distribuir.  

 

Então não é um departamento, é algo, uma competência que deve permear o profissional, é isso? 

Eu acho que o planejamento estratégico virou uma competência transversal [pausa, pensativa] e por isso a 

galera não sabe o que faz exatamente. [Risos]Os que têm um pouco menos de consciência continuam fazendo o 

que sempre fizeram dentro das grandes agências...isso eu vejo mais dentro de agências grandes. Você tem 

aquela gordura e fica lá um nego fazendo um flight, é isso aí, beleza, nem sente o trabalho do cara, o cara vai 

lá te apresenta, então chamo aquilo de pessoas com menos consciência, mas onde você tem estruturas mais 

enxutas, onde não tem como não olhar pra isso éééeé não tem como se esconder. Você acaba tendo uma crise – 

o que que eu vou fazer aqui?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Então essa é a questão da competência. Na verdade, o profissional está tendo que adquirir competências 

novas? 

O planejador ou todos? 

 

Todos. 

Todos. Hoje eu acho que pra trabalhar numa economia criativa, é não importa se é numa agência de 

publicidade ou não, você tem que ter um planejamento estratégico e um pensamento criativo, então assim, isso 

não tem como departamentalizar, entendeu. 

 

Ahan ahan. E sobre a questão do prazo do planejamento? Consegue se fazer planejamento com longo 

prazo de doze meses e aí vai sendo revisto? 

Eu acho que acabou. Hoje o único planejamento de longo prazo que eu faço é pra clientes de varejo que eu sei 

que vai ter um dia das mães, dia dos namorados, eu sei que vai ter um dia dos pais, um Natal. O resto [risos], 

na verdade não, porque, a gente o ano é assim, você pode ter um guia, seu cliente sabe mais ou menos dos 

lançamentos, da verba que ele tem pro ano, mas é, cara, isso é absolutamente [tom de ênfase] irreal. A gente 

tem que constantemente, quase que fazer em real time, como a comunicação, a campanha, o projeto, enfim, tá 

performando e ajustá-lo imediatamente. Não tem essa de tempo de gestação gigantesco, ne. Por isso eu te falei 

que é um funcionamento muito mais de start up do que de indústria como era antes. 

 

E aí na questão de definição de ações e definição de mídia, onde se colocar etc e tal, também é um 

processo mais dinâmico, mais rápido? 

Sim. Porque quando você tem o digital crescendo cada vez mais como realidade, uma verba de todos os 

anunciantes, você consegue ter esse pulso imediato. Então se você sabe que uma coisa não tá funcionando, 

precisa mudar imediatamente, não precisa esperar. Não é um flight que você precisa esperar pra Globo 

pacientemente passar um mês, dois, você já comprou e já comprometeu aquele dinheiro por mais que suas 

vendas não estejam bem. 

 

Então a verba, na verdade, você vai gerir a verba de acordo com seus inputs, seus indicadores. O cliente 

tá preparado, sabe que essa é a dinâmica atual? 

Saaaabe, tem cliente e tem cliente ne. A gente sabe que ainda no Brasil a televisão tem uma importância 

gigante, tudo isso é importante, ninguém está dizendo que não é. Se observar números, mobile mais cresce o 

consumo da televisão, a gente pode discutir a forma se são 30 segundos, entretenimento, brand content, como é 

que isso vai ser, mas é inegável. Eu não acho que vai morrer a televisão, que ninguém mais vai ver, não é isso. 

O que existe é um momento ahhh dos anunciantes, dos investimentos que eles fazem, então em digital, mobile 

ah em redes sociais ou até em portais. 
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E isso que é definido, definição em qual canal, que é feita num prazo que não chega a um ano? 

Nããããooo [referindo-se ao prazo]. O que você faz mais hoje, que a gente vive é por projeto, campanha ne 

coisas com um período mais curto, sei lá, três meses, quatro! Claro tem que ter um marco, de construção de 

marca, mas não pode ficar esperando.... Planejei agora em janeiro meu ano pro Bradesco, volto pra casa 

dormir e volto em dezembro pra ver o que eu faço no ano que vem. Não!!! É muito mais nervoso hoje o 

acompanhamento do resultado de como está sendo avaliado. 

 

É realmente 24 por 7? 

É verdade, é muito mais. 

 

Numa questão de crise, o trabalho do planejamento estratégico tá permeando todas as áreas. Hoje em dia 

as crises são mais intensas, mais surpreendentes.  

Eu acho que crises até vem a calhar porque uma função do planejamento estratégico tem de dizer o que serve 

de conforto emocional pra um cliente ne. Porque você fala que [muda o tom de voz brincando]: “Porque aqui o 

planejamento falou que posso seguir em reto”..... Então eu acho que tem uma coisa que tudo foi analisado e 

tudo tá certo. Acho que quando o planejamento tem segurança com alguns slides, gráficos, mostrando coisas 

com certeza pra você, isso faz com que funcionem como ansiolíticos para diretores de marketing, fazem que tá 

tudo certo. Então eu acho que em épocas de crise a gente tem a nossa valia, mas acho que, de novo, se for só 

pra ser ansiolítico e dizer que tem é vazio. É o legal é quando consegue pegar esses inputs e pegar essa 

temperatura ou uma ideia incrível e conseguir transformar em campanha, projeto em uma ideia com o negócio 

do cliente, fazer isso virar, não ficar só no plano do ansiolítico para o diretor de marketing dormir à noite. 

 

 

 

 

Uma última questão, o departamento você sente que é mais demandado ou que cria demandas? 

Não, acho que a gente é demandado até mais do que precisa. De novo, é aquela coisa, ninguém sabia o que a 

gente era, depois a gente ficou em alta, e depois ninguém quer dar um passo se a gente não estiver na reunião. 

Mas aí você vê, bicho, tem que pensar por si só. De novo, não é um departamento, é uma capacidade, tem que 

ver quais situações precisam me envolver, que precisa ou se pode fazer, pega um briefing direito. Senta a bunda 

aí, faz esse negócio rolar, éééééé, porque se deixar, a gente tá em tudo e não precisa. 

 

Seria como um curador? 

Acho que a gente tem que ser utilizado mais como um consultor nos projetos maiores e mais cabeludos, 

entendeu, eu acho que muito as pessoas da operação tem que se virar tem que ter autonomia. 

 

Essa é uma tendência que nos próximos anos deve se consolidar? 

Boa pergunta, eu acho que a gente vai ter um pouco de tudo sempre. Daqui pra frente as grandes agências, 

enquanto elas existirem esses transatlânticos, o planejamento enquanto departamento vai existir e eu acho que 

nas agências ou empresas dessa nova economia, que são mais nervosas, mais enxutas eu acho que ele vai virar 

outra coisa, eu acho que não vai mais existir essa função como departamento entendeu. 

 

Talvez um consultor como você falou? 

Talvez alguém como …. manager, que faça a coisa andar, que consegue aglutinar pessoas em torno de uma 

ideia éééé e guiar elas para uma implementação incrível. 

 

Está certo. Longo prazo hoje é o quê? Três meses?  

Seis meses. Assim ó..um ano é realmente um loooongo prazo [risos], eu sei, longo, longo.  

 

 

Longo de too much, não como no de antigamente, é isso? 

[Risos] Longo. Você pode fazer, mas é irreal, não sabe o que vai acontecer. Ó, eu acho que o que a gente tem 

que pensar em longo prazo é na questão de marca, branding, território de marca, território de comunicação. 

Isso eu acho que a gente tem que pensar, em ter um norte e trabalhar para conseguir que isso vire, mas agora 

na implementação de um projeto, de uma campanha se eu for mostra pra algum cliente, meu, um projeto de três 

anos, ele me bate.... eu não sei o que eu vou fazer amanhã, entendeu? 

 

Então nesse ponto é uma nova vertente: O planejamento estratégico para branding e território de marca é 

diferente daquele que você vai fazer para uma campanha? 
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Sim, mas é um one shot, entendeu, um troço que você vai fazer uma vez. Criar um posicionamento de marca, um 

planejamento de marca uma vez. Depois a vida, o dia a dia é trazer isso à tona [bate levemente na mesa] e 

fazer estratégias de campanhas, projetos. Então isso não dá pra fazer isso a não ser que seja uma consultoria 

de marca e só fazer isso. 

 

 

Obrigada! 
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Bom, queria que me contasse um pouco, só pra gente contextualizar, um pouco da tua experiência... Você 

é head em mídia, mas como começou, e daí o ponto que eu quero chegar é o seguinte: como era o 

planejamento antes do impacto da internet, das mídias digitais, como ele é agora. Mas eu preciso 

contextualizar um pouco só pra gente começar. 

Mídia somente, mídias digitais ou mídias sociais? 

 

Mídias sociais digitais. 

Eu na verdade tenho uma formação em foco em administração de empresas, trabalhei na área financeira, em 

RH, em supply chain, área de suprimentos, e comecei a entrar na área de planejamento de demanda que 

começou a me colocar um pé no planejamento estratégico de marketing. E foi aí que eu resolvi mudar a minha 

vida hah e a começar uma nova carreira em comunicação ahh por uma agência. Na verdade, a decisão não foi 

começar em comunicação, mas eu comecei a ter contato com agências digitais e eu decidi dar alguns passos 

pra trás pra conseguir entrar nessa nova realidade. Então eu comecei dentro do universo de agências dentro da 

mídia digital. 

 

Isso mais ou menos quanto tempo atrás? 

Onze anos atrás, em 2004, quando eu saí da minha vida de foco em administração em maio de 2004 e entrei na 

agência Click em dezembro de 2004, ahh eu sempre tive uma como pessoa um interesse maior por tecnologia, 

computação. Meu primeiro computador eu tive com seis anos de idade. Então foi muito legal, muito rico 

acompanhar esse crescimento da internet no mundo e no Brasil, de fazer parte desse crescimento, desse 

amadurecimento nesses últimos onze anos de profissão. Hoje sou head de mídia e tive minha carreira toda 

dentro da área de mídia e dentro da área de mídia digital, ah então acho que foi muito rico passar por tudo isso 

- os primeiros gráficos de penetração passar de 23% com quase 60%, com mais de 50 e poucos por cento de 

penetração na internet no Brasil, e em alguns markets, sendo já o segundo meio, pegando os públicos mais 

jovens. Então era muito aquela coisa, que a gente torcia, tem que crescer [falando com entusiasmo e torcendo], 

então você vê os resultados sendo cada vez mais expressivos, os anunciantes cada vez dando mais peso e mais 
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ahn foco [com ênfase] pro digital. Lógico, isso depende muito do setor que a gente tá falando e de algumas 

culturas internas que variam de acordo com o amadurecimento de cliente pra cliente, mas ah hoje ne é 

consenso de todo mundo que o digital faz parte das nossas vidas e é difícil você falar hoje de uma divisão on e 

off, não existe mais isso ne o consumidor ainda [com ênfase] existem alguns anunciantes que trabalham isso 

quebrado mas cada vez mais isso tá sendo pensado de uma maneira única e acho que aí tá o grande ganho ou 

diferencial de marcas que estão fazendo um bom trabalho: entender que o consumidor é um só, 

independentemente da plataforma, e entender cada vez mais não vai ter essa diferenciação de on e off e tudo 

vai tá conectado e mensurado e tagueado [risos]. 

 

Essa questão de você separar on e off, como é na prática? Há essa divisão, vocês trabalham juntos? 

Sim, sim, o mercado inteiro ainda é pautado dessa maneira. Acho que existem algumas agências e alguns 

clientes que tentam unificar isso, mas ainda é minoria. Ainda existem as agências digital, as agências de social, 

as agências off-line. Eu acho que ainda se dá um peso menor para o digital, onde isso às vezes acaba sendo 

pensado pelo anunciante como uma produtora, que pensa em vídeo, preciso de uma produtora que produza o 

site, o vídeo, uma peça, não desmerecendo as produtoras, claro, mas não como uma agência de comunicação, 

né. O digital tem que estar enraizado no pensamento de comunicação do cliente e ele precisa estar entendendo 

o papel desse digital que, como falei, vai chegar um momento em que não vai existir mais essa divisão, mas 

hoje a escola tradicional ainda é muito focada nesse pensamento tradicional do off-line, então você tem às 

vezes todo um embasamento que não escuta ou contrapõe de alguma maneira de chegar a uma definição de um 

conceito, de um posicionamento com o que tá sendo falado ou que tá sendo comentado ou que tá sendo 

estimulado organicamente pelos consumidores no digital e no social. Então, a partir do momento em que você 

cruza isso tudo, você sai do pensamento mais tradicional e consegue ter uma visão mais realista do teu 

consumidor. Porque hoje o pensamento tradicional é embasado nas pesquisas - e as pesquisas são o que as 

pessoas dizem numa pesquisa, o que elas fazem ao contrário do que você ter um radar. Um social monitoring 

vai mostrar exatamente como elas agem, então ne as pesquisas são, e mais uma vez não estou desmerecendo as 

pesquisas, a pesquisa é uma ferramenta fundamental para as nossas decisões, mas hoje quanto mais você 

conseguir cruzar a pesquisa - que é um banco de dados -, as pessoas vão responder como elas se comportam e 

usar isso com o comportamento real dela, e você vai estar mais fácil para tirar insights para entender quem é 

esse seu consumidor real, atitudes e dia a dia. E mobile ajuda muito nisso também e não só social, a partir do 

momento em que você tem a geo localização, a partir do momento em que posso dizer se esse cara tá mesmo de 

manhã em casa, se ele sai pra trabalhar, se ele sai pra fazer happy hours com os amigos, se ele sai pra 

academia, então você consegue estabelecer o comportamento real dele. Se ele falar ah eu me cadastrei na 

academia dez anos, mas não foi uma vez! [risos] então se perguntar “você faz academia” ele vai falar “faço”, 

mas não ia...o celular vai falar que eu não ia, vai falar que eu tava no mar [risos] e não academia, então você 

começa a cruzar e a entender essas diferenças, deixa de ter um público mais amplo e você passa a ter 

consumidores específicos, você começa a trabalhar comportamento real e muito menos demográfico ne, deixa 

de pensar apenas nos homens A/B 18 mais e você começa a pensar em homens que têm preocupação com a 

saúde, que frequentam a academia toda a semana e que compram produtos naturais, ne então você muda toda a 

maneira como pensar. Você então, é lógico que quando pulveriza isso demais, também acaba tendo problemas 

às vezes de dividir muito seu investimento. Às vezes, tem que concentrar, mas se não entende qual que é essa 

capilaridade, talvez não consiga fazer uma mensagem única, que vai conversar com todos eles. Às vezes pensa 

só na mensagem macro e não vai conseguir mobilizar todos esses clusters e às vezes um vai ficar fora. Então, 

ter esse entendimento que o digital te traz hoje - de te ajudar do ponto de vista estratégico ne. Na verdade não 

to dizendo que um desmerece o outro, mas que um complementa o outro, a partir do momento em que consegue 

avaliar os dois. Mas do mesmo jeito ainda falta muito no digital, o off-line tem 60, 70, 80 anos já está 

estruturado, o digital a gente tá falando de dez, doze, onze, vinte no máximo e não tem todas as ferramentas 

necessárias, não tem todas as pesquisas que eu tenho no off-line, então a gente ainda tá estruturando isso e 

como a gente tá estruturando, cada hora muda a tecnologia, então fica difícil de manter e definir os padrões 

que a gente consiga cruzar tudo isso na mesma malha. Esse é um dos grandes desafios hoje atualmente do 

profissional de mídia que precisa entender o comportamento do consumidor, que precisa entender qual que é a 

relação desse consumidor com as plataformas, com os meios e esses meios estão mudando todo dia, pois a 

tecnologia tá fazendo eles mudarem, a tecnologia não vestida como meio tá fazendo o consumidor mudar os 

seus comportamento, ne, selfie, WhatsApp, tudo isso não existia e não era pensado no passado. E eu cresci, não 

existia celular, computador, eu tenho computador e era uma coisa rara, era um trambolho e demorava uma 

hora pra ligar e então acompanhar essa evolução, pra mim que gosto disso é uma coisa muito rica. 

 

Você falou duas coisas interessantes, uma é a questão da métrica, que sempre chamou a atenção, e depois 

uma outra coisa - partindo da particularidade pro geral - quer dizer, todo mundo fala que do geral é o 

movimento pro nicho ne, de repente você também faz o sentido reverso. 
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Exato. Eu acho que métrica realmente é um issue do digital. A gente já tem várias ferramentas, já tem pesquisa, 

ibope, já tá muito mais fácil... uma série de ferramentas que ajudam a gente e ajudam cada vez mais a gente 

defender esse crescimento do digital, mas ainda é difícil de ter tudo numa mesma base hoje, porque eu tenho 

digital mas tenho digital apenas no meu desktop. Eu ainda não tenho tantas informações de mobile, a hora que 

eu tiver mobile eu não vou ter tanto de games ou não vou ter tanto de smart TVs, que são as novas plataformas 

ne vídeo on demand, Netflix, HBO Home, que também são plataformas que também tão mudando o 

comportamento desses usuários. Não necessariamente me pergunto se são essas tecnologias que tão mudando o 

comportamento dos usuários ou será que foi o mundo que mudou e que fez esses consumidores mudarem de 

comportamento e essas tecnologias vieram pra atender isso e nem sempre todos nós estamos atentos a esse 

movimento. Eu falo como publicitário, acabo saindo dez, nove horas da noite e o prime time da televisão não é 

esse target, é das sete às dez. E então como que eu gosto de conteúdo de entretenimento que passa num horário 

que teoricamente eu ainda estou trabalhando ou se sair mais cedo eu to numa academia ou to resolvendo coisas 

da vida pessoal eu não consigo acompanhar isso. Então hoje eu como consumidor sou muuuito pouco 

impactado pela mídia, porque eu vivo de consumo on demmand que a hora que eu chego em casa eu vou ver o 

que quero ver. 

 

Neste ponto especificamente, na hora que o cliente te libera a verba é fácil ele entender o que é on 

demmand? 

Depende muito do nível de maturidade de cada cliente. Tem cliente que entende, tem clientes que não entendem, 

tem clientes que acham que não vale a pena investir nesse target porque tem um volume pequeno perto do todo, 

sim, ainda tem um volume pequeno perto do todo. 

 

A TV ainda é a grande massa? 

Quando você olha, é isso que eu tava falando das métricas, a métrica do off-line foi baseada em cobertura e a 

cobertura é quantas pessoas têm acesso a aquele meio. Se eu pego a TV, a gente tá falando de 98% da base da 

população brasileira, só que aconteceu um multiuso hoje. Aconteceu que as pessoas estão impactadas pelo seu 

comercial, que o digital ainda tá entendendo como que ele se compara, porque é isso. Às vezes eu tenho 98% de 

cobertura na televisão, mas quantas pessoas eu vou realmente impactar quando eu coloco o meu anúncio ali, é 

98% da população? A TV ainda é importante, ela te ajuda a atingir um alcance muito rápido, mas qual será 

que é o meio que vai me dar, que vai me ajudar a ter um alcance. Como é que eu trabalho a TV pra me dar uma 

cobertura mais rápida, mas como eu coloco o digital pra aproveitar esse gancho de cobertura e trazer esse 

consumidor pra um nível mais emocional, com um nível mais próximo de engajamento com essa marca? Deixar 

de ser apenas um consumidor impactado por uma comunicação e ser um fandom da marca? Fã, realmente quer 

dialogar com a marca, como que as marcas entendem isso, acho que é esse o principal ponto. O principal 

desafio que a gente tá vivendo é entender como que a gente constrói essas métricas de maneira pra falar de 

igual pra igual entre os meios, fazer com que os clientes entendam isso, porque a gente tá falando das 

oportunidades perdidas ou oportunidades que estão abertas em campo que não está olhando pra engajar esses 

consumidores num nível muito mais que emocional, porque só curtir esse comercial...não gosto de curtir essa 

marca eu gosto de viver essa marca, viver experiências com ela, quero contar pras pessoas que eu to usando... 

a gente vê a tecnologia trazendo essa mudança no comportamento das pessoas. A pessoa ganha um lego e quer 

bater a foto do lego, ela ganha uma caixa de bombom diferenciado, ela quer fazer uma foto e contar pros 

amigos que ela tá comendo esse bombom diferenciado. Então como que a gente usa isso a favor das marcas, 

como isso pra retroalimentar esse processo que vai da comunicação, do conceito, da mensagem, dos meios do 

off-line, do online e que esse consumidor é um só, que não existe mais essa divisão. 

 

Como fica o processo de planejamento dentro desse contexto? 

[Com tom de ênfase, surpresa e risos] Fica uma loooucura [risos]! Isso é até engraçado porque os clientes já 

estão acostumados com o processo do off-line - é mais fácil, você já tem métricas, ferramentas, já tem um 

padrão pré-estabelecido, então, vai lá, eu quero esse público, eu quero essa cobertura, o sistema te dá isso. 

Quando ta falando de digital, ta falando de um trabalho maior de cruzar comportamento, colocar num sistema 

que vai cruzar com o que ta comprando com o que vai comprar, então é muito mais complexo ne. É é hoje em 

dia alguns clientes entendem e outros não entendem, uns mais têm mais claro o digital e outros não 

desenvolvem o digital no começo, porque toda essa parte de discussão de comunicação de target de mensagem 

acontece muito antes no off-line. Então quando se está fechando o plano, eles já passaram muito tempo 

discutindo isso e por isso e o digital acaba entrando só nesse final ... É .... Então quando o digital entra nisso, 

ganha esse tempo de estudar e trazer e influenciar todo esse processo de chegar num resultado final muito mais 

rico pro teu anunciante e pro teu consumidor. 

 

Tem clientes ainda que só querem trabalhar no off-line ou não mais? 
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Tem, é raro, é em menor volume, tem clientes que ainda têm questões de budget, de percepção, mas a verdade é 

que é difícil ele estar fora de um meio. Ele tá no digital, mas tá fazendo isso com menor foco com menor 

intensidade. Como eu falei, é difícil um anunciante hoje não ter no mínimo uma fan page. Ele pode não estar 

investindo no social, mas ele tem uma fan page, ele tem uma parte do investimento dele que vai pra isso, mas 

realmente não é o foco, não ajuda a mudar todo o comportamento do consumidor e como isso pode influenciar 

não só pra comunicação, mas o que isso tá acontecendo que pode influenciar o negócio do cliente. O que ele tá 

falando que eu posso te ajudar a entender e a desenvolver uma nova linha de produtos, ajudar a entender isso 

pode ser uma nova linha de serviços e como isso pode virar parte da comunicação que pode ajudar isso a 

retroalimentar o processo. Então acho que esse é o desafio que a gente tem hoje, como fazer isso acontecer de 

uma maneira estruturada que todo mundo entenda e realmente mostrar o resultado final, que é o mais difícil 

também, mostrar o resultado final. 

 

Planejar mídia num momento digital - você consegue planejar com antecedência, como é que... 

[Interrompendo] Sim e não. Tem ações que dá pra planejar com antecedência, mas tem coisas que você tem que 

viver do calor do momento, que a gente percebe com os últimos acontecimentos como o digital cresce. Tem 

ondas que você pode surfar. E é bem isso. Você está no mar, surfando na internet. Nunca fez tanto sentido. 

Você está no mar e vem aquela onda. Você pode pegar ou não. No Oscar, a gente viu os comentários e os 

memes da Gloria Pires. Então, uma marca não se planejou para isso. Ela pode ter se planejado para estar no 

Oscar e pegar essa onda, mas to no mar aquele dia e se a onda vier eu surfo. Tem gente que se prepara, tem 

gente que não. Dá pra se preparar quando tem uma visão muito mais estruturada de planejamento, com foco no 

lançamento de produtos, quando tem uma visão muito mais [pensa] pra empresa. Tá olhando para os desafios 

da empresa, o que que a empresa tem como objetivo, então tenho essa data, tenho essa data, tenho esse 

lançamento, tenho esse produto. Quando você olha para o consumidor, não consegue se planejar tanto. É isso. 

Você tem que saber os momentos que talvez vá estar no mar pra pegar essa onda ou não, mas nem sempre vai 

saber. Às vezes, você vai estar passando na areia e a onda vem te pegar e você tem que sair surfando. 

 

 

Então não tem mais aquele cenário de que você tem a verba do cliente e sabe que ao longo de um ano você 

vai investir 70% em TV, tantos por cento em rádio ...? 

Existe, existe, quando tem um cliente que você tem toda a conta, isso fica mais concentrado dessa maneira, tá. 

O que eu to querendo dizer é que você pode se planejar com relação a tudo isso. Isso vai mudar o ano inteiro, 

mas você vai ter um planejamento e acho que, principalmente dentro do digital, você vai ter o dinheiro alocado 

para o digital. Você pode ter ahhh planejamento para momentos, então tem um milhão para o digital, vou 

colocar cem mil dentro do Oscar, o que eu vou fazer no Oscar eu não sei, eu vou estar acompanhando. 

Aconteceu algum negócio, eu vou ver a reação. Então ne existe, eu falei sim e não. Tem uma parte que dá e 

outra que não dá. Você não consegue chegar igual a um pacote de futebol da Globo – que sabe certinho todos 

os dias que vai ter jogos, qual vai ser sua inserção, que horas vai ter sua inserção. Dá pra fazer isso, mas pode 

acontecer qualquer coisa no meio do caminho que muda seu esquema de jogo. 

 

Diante disso então como é a proporção de budget - por exemplo, o cliente te entrega uma conta, off-line ... 

[Interrompe] Ainda é mais forte o off-line, se não me engano. O último número que saiu o off-line do Brasil 

falando de um 70%, 60% do budget publicitário brasileiro é off-line, dentro desse 70% ou 60%, 80%, 70% 

disso é da Globo, aí o resto é dividido entre pay TV, que também 70% da pay TV vai pra Globo, Globosat 

[risos], ah e o resto é dividido entre internet, off-line, radio, e ... O digital ainda está sendo trabalhado num 

percentual de 15% em média, se não me engano o levantamento do Intermeios do ano passado foi de 16%, com 

uma previsão de crescimento dos próximos anos aí chegando até uns 22%, se não me engano, em 2018. Mas 

ainda assim é muito pouco, eu to falando que se pego um cliente que tem um target mais jovem, e isso vai de 

cliente pra cliente, hoje eu já tenho cliente que tem um share de 30%, mas eu também tenho cliente que tem 

share de 5%, então a gente tá com 16% na média, mas porque ainda tem muita variação no meio do caminho. 

Então, como eu falei, eu nasci digital, eu entendo que digital podia ter um peso maior, mas não adianta ter um 

peso maior se eu não participo desse processo todo porque se não acabo virando ... E a gente pode ajudar a 

pensar de uma forma estratégica, mudando o negócio do cliente, e esse é um desafio nosso de digital. E uma 

dificuldade também é de treinar mão de obra qualificada, porque ninguém consegue entender isso. Então 

precisa de um longo prazo, de uma relação, precisa é de uma consistência ahhh de conceito, de gestão de 

relação pra garantir mais rentabilidade, mais escala de aprendizado pra todos os lados. E a gente 

principalmente que trabalha com digital, trabalha muito com Millenials [com tom de ênfase], que são jovens 

impacientes, que não conseguem esperar que querem ser presidentes com 20 anos de idade, que querem ser o 

Zuckerberg que - você sabe que não é todo mundo que vai ser isso -, mas eles acham que todos eles vão ser. 

Então, não que estejam errados, mas eles precisam entender que pra tudo tem que esperar. Pra colher o limão, 

vai precisar arar a terra, adubar, esperar crescer e colher e tudo depende desse processo. E a gente sofre um 
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pouco com isso, com essa inquietação dessa juventude ou dessa geração que às vezes não consegue ficar muito 

tempo no mesmo local de trabalho. Não vê. Hoje mesmo eu fiz entrevista com uma pessoa que tá um ano e meio 

numa agência e, “Não, mas eu já fiz de tudo lá, eu preciso”.... E eu disse “Você tá um ano e meio lá e acha que 

já viu de tudo, que entregou tudo que podia. Então, eu preciso desse e desse skill” e ela disse que não tinha. 

Então essa relação também fica um pouco complicada. 

 

Quando você diz treinar, você quer dizer isso, treinar com visão estratégica? 

Exatamente, porque hoje esses jovens, eles vêem isso e ficam seis meses, um ano no lugar e acham que já 

aprendeu tudo, que estão manjando, que podem virar um diretor de um lugar. Eu to falando isso porque tenho 

experiência de entrevistar uma pessoa num ano para uma vaga pleno, sênior, que analista é pleno, sênior, 

coordenador, gerente, diretor, 3 anos depois se contrata essa pessoa numa agência como sendo diretora. Faz 

sentido isso então? Essa falta de mão de obra qualificada, de visão de estrutura, de tempo, de maturidade, de 

senioridade, também faz com que as agências off-line por estarem perdendo um pouco do mercado ne elas têm 

o dinheiro do cliente, elas têm uma maior rentabilidade, elas pegam um caro que hoje é pleno aqui e oferecem 

pra ele que ganha 3 aqui pra ganhar 6 e ele vai ser analista... e lá ele vai ser o que mais sabe de digital, mas 

ele não tem consistência, então com isso o digital perde maturidade, perde força porque é sempre mais uma 

linha do que to fazendo pra entregar o que o cliente quer, dentro desse budget. 

 

Então além de todos os desafios com o cliente, com as mídias, tem a mão de obra? 

Exatamente, então é também como gestor e líder de área que tenho que passar essa percepção pra equipe, pra 

fazer com que eles comprem um projeto e que não estou aqui apenas pra ficar um ano ou dois e ganhar mais 

dinheiro. Então como a gente pode construir uma coisa diferente e com isso mudar a percepção do digital? 

 

E a formação? Só publicidade? Matemática?     

Um pouco de tudo, por conta do BI hoje tem matemático, estatístico, pessoas da área financeira, tem pessoas de 

administração, tem pessoas de jornalismo, por conta do social, que acabam entrando pra fazer a ponte e 

acabam indo a gestão de perfis dessas redes e acaba analisando. Então acaba tendo uma mescla muito grande 

e isso é muito rico pro digital, ter essa biodiversidade, aí ajuda a ter uma troca de estilo, de jeito, de percepção 

ou de visão que torna isso tudo muito rico, ne. Até acho que é por isso que a gente cada vez mais muda e renova 

as tecnologias e a maneira como a gente trabalha. Eu, por exemplo, não gosto de rotina, pra mim isso é uma 

delícia, mas tem uma hora que fica difícil não conseguir dar continuidade, não conseguir construir um 

histórico, um embasamento e ter a tranquilidade. Po, tá tudo fluindo bem, a gente tá entendendo o que a gente 

tá falando. Construir essa relação com o cliente, ele vai te olhar, te ligar se tiver alguma dúvida, cara, não. 

 

Última questão. Planejamento estratégico continua fundamental? 

Sim, sim, como eu falei, continua fundamental, uma parte que ajuda muito a gente, ela é meu ponta pé inicial, 

mas como falei cada vez mais a mídia tem que estar dentro disso, cada vez mais. 

 

Não departamentalizada? 

Não, pode até estar departamentalizada, mas a prévia não pode ser feita só por um departamento ne, o 

planejamento estratégico. Traçar estratégia de mensagem tem que estar envolvendo essas áreas e tem que ter, a 

gente diz, a pesquisa das ruas, tem que ter o ouvido do social, tem que ver o comportamento do mobile, tem que 

ver o que esse consumidor busca nas pesquisas ne, nas ferramentas de search, tem que ver quais comunidades, 

tem que ver onde ele faz check-in, ne, o que que ele come, o que que ele retuíta, tudo isso que vai ajudar a criar 

o melhor planejamento mais consolidado, mais fortalecido planejamento estratégico pros tempos que a gente tá 

vivendo. Ne então, não dá mais pra isso ser só da área de planejamento específica, mas tem que envolver as 

outras áreas depois, eu preciso ver o que esse cara tá pesquisando no meu site, qual é o consumo que ele tá 

tendo dentro desse site. Às vezes tenho um desafio do cliente e e eu to vendo que o cliente tá procurando outras 

coisas e vai insistir em lançar esse produto, e eu posso falar não, eu mudo, ao invés de lançar esse produto, 

lança o B porque você tá vendo que esse consumidor tá pesquisando, curtindo, acessando, fazendo check-in, 

acessando no teu site. É isso que ele quer, então não adianta lançar o outro, e então precisa envolver essas 

áreas desde o começo com raciocínio estratégico. 

 

O profissional está antenado com a competência para a área estratégica? 

Acho que tem os dois lados, que cada vez mais os profissionais de planejamento estratégico estão mais, como 

eu poderia dizer…. [pensa], abrangentes ou mais olhando mais frentes que antes eles olhavam. Estão 

entendendo os papeis dessas outras mídias nesse processo de construção ahhh [pensa], mas nem sempre vai 

conseguir ter um perfil ou perfis que vão fazer o todo. Se não tiver o dia a dia sendo feito por essas pessoas 

dedicadas, não vai conseguir entregar o dia a dia. Usar essas áreas como suporte, essas áreas participando 

desse processo com ações do dia a dia, talvez ajude a ter uma fluidez melhor no processo, eeee todo mundo 
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ganha mais, porque eu posso ter um cara que é fera em planejamento, um outro que é fera em .... Mas que os 

dois conseguem sentar e numa storm, numa discussão, construir um ponto perfeito. 

 

Obrigada!                                                                                                                                                                                   
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NO 
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Agência de digital 11 anos Publicitário 31 

 

Há quanto tempo você está no cargo? 

No cargo há quatro anos. 

 

Você começou já no mundo digital? 

É engraçado porque eu comecei já no digital. Diferente de muita gente, como na faculdade, começou primeiro 

no analógico. Eu comecei numa agência do grupo JWT que era completamente digital.  

 

E o fato de você ter começado já no digital, teve algo que te chamou a atenção, como a preparação da 

academia para isso? 

Sim, eu senti muito, em algum momento eu senti uma disrupção entre o que eu tava fazendo muito na 

universidade e o universo que eu tava vivendo naquela agência, que era muito digital. Claro que naquele 

momento eu era estagiário, então eu não estava totalmente por dentro de alguns assuntos, mas eram, digamos 

assim, universos um pouco diferentes, do que eu via na universidade e do que vivia na agência.  

 

Como você entrou no planejamento? 

Eu comecei como mídia digital na verdade e aí depois de muitos anos é que eu decidi fazer essa transição. 

 

Hoje como você diria que foi essa transição? Sente que trabalha mais próximo de todas as áreas? 

Essa minha mudança foi 100% pessoal, de não enxergar a mídia como área que me dava prazer 

completamente. Decidi fazer essa transição porque sentia que queria ser mais estratégico, e conciliou com um 

período que fui viajar para fora do país. Também fiz alguns cursos fora, depois eu cheguei a ver que em outras 
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agências também estava acontecendo um movimento nesse sentido, mas eu mudei por uma questão pessoal 

mesmo. Foi meio que talvez intuitivo ne. Em algumas agências já estava tendo esse movimento de que 

planejamento deveria ter um entendimento maior de mídia ou de criação e não só de pesquisa. E pra mim foi 

ótimo porque eu já tinha esse background de mídia e me ajudou muito nesse processo de transição. Então pra 

mim esse contato com a mídia sempre existiu e é um universo que eu conheço. 

 

 

De quando começou na área de planejamento para agora, sente alguma diferença na área? Ela está sendo 

transformada pelo digital? 

Olha, quando a gente faz essa pergunta olhando apenas agências digitais eu acho que não teve muita mudança, 

porque já tá no core esse tipo de mudança, mas antes de trabalhar aqui eu trabalhava numa agência que tinha 

como core off e era basicamente uma agência off-line e tava querendo se implementar no digital. Daí sim eu via 

que tinha aquelas pessoas que eram muito mais do off-line, digamos assim, e o digital tava influenciando no 

trabalho, na vida do dia a dia. Mas eu não vejo mais essa barreira entre o digital e off-line, acho que nem tem 

que existir porque no final, no final, a gente tá falando de pessoas e eu acho que o off e o digital é só um meio 

de como eu vou impactar ou conversar com essas pessoas.  

 

Você disse que não acha que há diferença, mas diria que há alguma característica própria que o 

planejamento estratégico acabou tendo que criar para existir nesse contexto digital em que a gente vive? 

Eu acho assim: tem várias etapas dentro de um planejamento e com essa rapidez digital ela acaba otimizando 

alguns lados do nosso trabalho ne. Entãoo há uma oportunidade de até mesmo de pesquisa, ela dá dá dá uma 

rapidez e um outro prisma quando a gente fala de pesquisa. Então eu consigo hoje em dia fazer um 

monitoramento digital que pode ser bem mais rápido do que talvez uma pesquisa feita de uma maneira, 

digamos, mais off-line ne. Então, tem esse lado que sim. Tem um outro lado que em algumas campanhas você 

consegue implementar até com um pouco mais de agilidade, por ser digital, e também acho que o planejamento 

tem um papel muito forte de acompanhar o que tá sendo feito. Não só o pré, o planejamento tem um papel 

muito importante durante a campanha e até mesmo depois, e eu acho que o digital permite, de uma maneira 

mais prática, essa análise, digamos, ongoing, e até mesmo no final. Por comentários, por taxa de retenção, 

então, ele oferece essas ferramentas mais rápidas talvez.  

 

Nesse ponto, você diria que o planejamento ganhou um papel mais relevante nesse ongoing? 

Eu não diria relevante por causa disso. Planejamento como um todo eu acho que sempre foi relevante. Eu acho 

que ele acabou tendo mais ferramentas e, inclusive, até pra momentos. Então eu acho complicado, porque 

depende muito do tema do qual a gente fala. Eu vejo como uma receita. Às vezes você vai fazer uma receita que 

precisa de uma preparação muito mais longa e que pede algumas ferramentas. Talvez em outras seja uma 

receita mais simples e que você consiga implementar de forma mais rápida. No planejamento eu vejo a mesma 

coisa. Se eu for fazer um reposicionamento de uma marca ou algo de longo prazo, eu acho que sim, que existe, 

eu tenho toda uma outra metodologia, uma etapa pra construir. Se eu for fazer, por exemplo, um planejamento 

do dia das mães ou do dia do amigo, eles são planejamentos que são mais rápidos talvez. 

 

O prazo do planejamento – longo, médio e curto – se mantém? 

O trabalho de reposicionamento de uma marca demanda longo prazo, mais tempo para fazer, tem que ter 

elasticidade, durar por um tempo. Demora um pouco. Quando uma marca está estabelecida e vai se focar em 

ações específicas, como o dia das mães, o prazo é mais curto, porque é uma ação que é pontual, tem data 

específica.  

 

Nestes casos, o digital impactou no prazo? 

Depende do cliente e do caso. Há clientes com essas baitas marcas, que o processo pode levar mais de um ano. 

Sai de uma rodada de pesquisa, entra em outra, tem que ir pra fora pra aprovação. Há várias etapas.  

 

Obrigada!  

 

 

  

 

 

 

 



 

 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista com o profissional 9 

PROFISSIONAL FUNÇÃO ÁREA DE 

TRABALHO 

NO 

MERCADO 

HÁ 

 

FORMAÇÃO 

 

IDADE 

9  CEO Agência de 

marketing digital 

20 anos Designer de 

produto 

42 

 

 

Gostaria que você desse um overview da sua trajetória para falarmos sobre planejamento de longo prazo 

no cenário puramente analógico e no com prevalência do digital. 

Nos anos 90, cheguei a ser diretor de arte, daí fui evoluindo pro planejamento e logo que comecei a ir pra esse 

lado, em 95, comecei a me interessar por internet. Então eu comecei a trabalhar no digital muito no comecinho, 

minha vida foi pouquíssimo com contato com off-line e muito contato com esse processo de catequese aí do 

digital. Eu sou do tempo que o digital precisava explicar absolutamente tudo pra todo mundo, ne, o que é que 

era um site, pra que que servia um site, porque que uma empresa tinha que ter um site. Era uma coisa mais 

elementar ne e fui vendo isso se transformar, as necessidades dos clientes se transformarem também ne ... 

passei boa parte do tempo com algumas agências de off-line, vendo o papel de desdobrar o digital, as ideias do 

off-line até chegar no pulo digital, quase que criando um caminho reverso assim, com o digital tendo que 

pautar o off-line também.  

 

Como foi essa experiência do off-line ganhando oportunidades do digital? 

Então, no meio dos anos 2000, assim eu parei de trabalhar com produção de pontocom que eu tava fazendo e 

comecei a ter um contato mais próximos de agências ne. Por exemplo, eu passei 3 anos estruturando a área 

digital numa agência chamada Salem, que é uma agência de marketing direto e minha função lá era entender 

exatamente o que tava acontecendo com o marketing direto, que deixou de ser mala direta e virou uma 

plataforma absolutamente digital. Então naquele momento eu vivi a transição assim de uma maneira muito 

intensa – era um monte de gente que sabia tudo de off-line pra essa disciplina de comunicação e precisava de 

ajuda pra traduzir tudo isso pro digital. Precisava transformar o orgulho no drama da agência, precisava 

transformar o jeito de planejar, precisava transformar o jeito de mensurar as coisas, ne, meu papel foi esse. De 

2008 pra cá, já nessa agência em que estou hoje, a gente meio que inverteu esse movimento e se assumiu 

puramente digital e a gente começou a ver o inverso acontecendo – agências de off-line pegando o que a gente 

pegava aqui no digital, tendo que pensar na página da revista e de decidir o que ia fazer nos meios off-line ne. 
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Então, minha experiência nos últimos vinte anos aí foi o amadurecimento da internet – ela ganhando uma 

posição de protagonismo nesse mix de comunicação – isso foi o que experimentei nos últimos tempos ne. 

 

Você disse que a agência aqui sempre foi digital, mas disse que em 2008 havia a necessidade de resgatar o 

off-line? 

Sim, é, a gente pegou essa virada, nossa rotina era muitas marcas chegavam na gente e falavam “Olha, tá aqui. 

Essa é a campanha que a gente vai fazer na TV, na mídia impressa. Cria alguma coisa pra digital a partir 

disso, como é que a gente adapta isso pra digital”. Isso aconteceu bastante e aos poucos a gente foi vendo o 

protagonismo do digital crescer ne. A gente foi vendo as ações nascerem no digital e muitas iniciativas 

surgindo no digital. E a agência que é focada em off-line recebendo o pedido inverso né – “Olha o que esse 

pessoal tá fazendo no digital. Eu quero esse conceito, eu quero essa história nos meios off-line ne. Quero essa 

história na revista, quero essa história na televisão”. Então a gente testemunhou essa virada e foi bacana sim 

esse momento. 

 

Isso foi 2008 e foi até mais ou menos quando? 

Ah entre 2008 e 2010 a gente começou a ver esse ganho de importância do digital; a discussão nas agências 

que estavam cuidando do digital deixaram de ser underground assim dentro das grandes corporações ne. Eu 

acho que a liderança dentro dos clientes também mudou, tem gente mais nova, tem gente com a cabeça mais 

aberta e a gente conseguiu ganhar relevância também ne com essa nossa proposta. O mercado todo ne, isso 

não é restrito a nós e se você olhar outros mercados que estão um passo à frente do nosso, aí a relevância do 

digital é gigantesca – o mercado americano, o mercado inglês – a presença da internet é absurda – as agências 

têm um papel assim de liderar o planejamento estratégico de comunicação enorme, mais que aqui no Brasil eu 

acho. 

 

Nesta questão específica de planejamento que você colocou agora – o planejamento de longo prazo, 

estratégico -, existe ainda? 

Então .... [pensativo] .. aí que tá ne .... outro dia ouvi uma frase interessante – planejamento estratégico de 

longo prazo é uma coisa que tá morrendo ne. O que existe é um objetivo de longo prazo. A execução precisa de 

flexibilidade, precisa ser muito mutante ne .... [pensando, falando pausadamente] ... existe uma estratégia de 

mix de comunicação, ainda existe esse olhar de mix de comunicação que varia de acordo com o tipo de produto 

ne , tipo de público-alvo ne, sei lá. Um produto de consumo de larga escala que precisa atingir o território 

nacional inteiro, que não tem muito questionamento assim – um sabonete – ninguém vai pra internet e – 

“Amigos, qual a experiência de vocês com esse sabonete? ” – Ninguém vai fazer isso pra um sabonete. Então aí 

os meios de comunicação tradicionais ainda têm bastante fôlego, eu acho. Agora, pega um produto onde a 

compra exige uma fase gigantesca de análise, ne, de discussão com amigos, influenciadores e tudo o mais, a 

internet vira muito importante ne [reforçando o tom de voz]. Então assim – a decisão do mix de comunicação é 

algo que ainda é muito presente, mas mesmo assim não é um plano de longo prazo, os planos precisam ter essa 

versatilidade no on the going ne. 

 

Antes era muito comum o cliente e a agência sentarem um ano antes para traçarem o planejamento de 

comunicação. Ainda existe esse planejamento, mas para que tipo de ação ele está presente? 

Posicionamento de marca, branding é algo de mais longo prazo, total, mas quando você fala de planos de ação 

mais imediata, por exemplo, uma ação focada em vendas, uma coisa mais varejo, o plano é mais curto. O 

planejamento de longo prazo pra varejo tá ficando mais escasso assim. 

 

E daí, qual o prazo que se tem hoje? 

Puxa .... [pensativo, realmente surpreso] .... varia longamente de objetivo pra objetivo, [sinalizou não saber 

com a cabeça], assim, o que a gente faz na agência. O que é mais estratégico está cada vez mais macro, cada 

vez mais ligado à marca e quando a gente traz mais pro plano tático é quase em tempo real. É impressionante a 

coisa. Antes da execução é impossível [reforçando a palavra num tom de voz firme] você prever o que vai 

acontecer antes dos seis meses, as ferramentas mudam, o jeito de mensurar muda, então é só pensar que dois 

anos atrás ninguém estava nem imaginando o que seria mídia programática. Dois anos atrás, o Snapchat mal 

existia, então, essas ferramentas vão e voltam numa velocidade absurda. Os próprios players – Facebook e 

Google – eles mudam e dão produtos novos pra você trabalhar o tempo todo e tá tudo muito dinâmico. 

 

Então como falou o planejamento estratégico é para a marca? 

Isso! 

 

Então esse se mantém longo prazo? 
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É, é a sensação que eu tenho. O que é longo prazo tem que ser macro, mais estratégico. E quando descia pro 

tático, o prazo era longo ainda ne – a decisão de “Olha, na hora a gente vai agir e nesse determinado meio, a 

gente vai agir nessa determinada praça…”, Você tinha bastante tempo. Eu acho difícil fazer isso hoje. Mesmo 

com os produtos mais simples, como de consumo de massa, tá ficando cada vez mais difícil. O desenvolvimento 

de produto tá muito dinâmico também. Então tem muito fator. Eu acho irreal esses planos muito longos aí. 

 

Desculpe a insistência, mas quando fala em estratégico, consegue dimensionar o tempo, meses, ano? É o 

mesmo prazo que antes ou mais curto? 

As marcas é que decidem como vão se comportar e como vão investir seus ativos anualmente. 

 

Então, esse se mantém anualmente? 

Se mantém sim, acho que se mantém. Acho que todos os anos, todas as marcas refletem como elas querem atuar 

no ano seguinte e isso é transmitido para todo mundo envolvido na comunicação da empresa. Agora como isso 

vai ser concretizado ne ... você falar – vamos atuar no Facebook daqui até …. doze meses – [risos altos e 

demorados].... Mal sabe se o Facebook vai, sei lá – mal sabe se daqui três meses o Facebook pode começar a 

cobrar pra marca estar lá. 

Isso é 24 x 7? 

Tem a frente do real marketing que é bem 24x7, mas não é a única. Eu acho que um plano de trimestre é uma 

boa medida, tentando encontrar uma referência de tempo pra você. Trimestral é algo real pra pensar num 

plano de mix de comunicação e como atuar. Mais que isso eu acho bobagem. 

 

Esse plano trimestral precisa ser revisto? 

Super importante essa revisão. Com o digital, com a tecnologia toda empregada e com a tecnologia esbarrando 

até no off-line, a mensuração virou algo fundamental e viável. Então assim: de que serve mensurar o resultado 

se não agir com essa informação, ne. Não serve pra nada. Teu relatório vai virar uma fotografia do passado. 

Então é muito comum aí formar datarooms, war rooms pra administração de campanhas ne e a capacidade de 

manobrar as campanhas em tempo real desse resultado é fundamental. Então a revisão às vezes chega a ser até 

em tempo real. Então você cria um planejamento trimestral, mas faz o acompanhamento quase em tempo real e 

faz ajustes nessa campanha o tempo todo. 

 

 

Isso tanto se ela vai bem como vai mal? 

Quando vai bem, o importante é aprender pra repetir ne. No passado, as coisas davam certo por um 

determinado motivo e às vezes acreditavam que era por outro. E aí tomava-se a decisão por base errada, 

suposição errada, ne. Hoje dá pra saber com exatidão o que tá funcionando dentro de uma campanha, que 

parte da história, que parte do filme as pessoas param de assistir e qual parte do que você eestá contando é que 

está funcionando bem e qual parte não é tão interessante. Então, essa inteligência toda ela precisa ser 

utilizada. 

 

E quando vai mal? 

Quando vai mal tem que descobrir logo e abandonar logo [risos altos]. [com ênfase agora] Não pode ser 

teimoso, tem que ter desapego. Assim, erra e dá uma guinada depressa. Não adianta insistir em algo que não 

está funcionando. Às vezes a tecnologia também está dando muito poder para o usuário, para o consumidor. 

Então, se você comete um erro na tua expressão de valores, você é massacrado [ênfase no massacrado] em 

tempo real. Também daí você precisa corrigir e responder.  

 

A extensão do risco da polêmica começa a fazer parte do planejamento também? 

Começa, começa, tem polêmica, tem território polêmico que é intencionalmente tateado pelas marcas. Eu acho 

que aí é um processo bem inteligente, mas tem muita coisa que é por acaso, por uma negligência de um valor, 

de uma falha de não estar entendendo o que está acontecendo no mundo ne. Às vezes as agências também estão 

trabalhando de uma forma muito hermética ne. Aqui a gente tem um trabalho de mapear tensões sociais e isso 

são balizadores pra gente se posicionar ne, testar na nossa storm - sei lá, desigualdade social, empoderamento 

feminino. E tudo isso a gente tem que olhar o que tá sendo discutido e não cometer o erro de falar e de ser uma 

marca inadequada ne. Porque se você é inadequado, mesmo se é intencionalmente, as redes sociais vão te 

julgar, vai te bater pra caramba. 

 

Está mais fácil ou difícil planejar hoje? 

Tem um modo mais fácil que é quantidade de ferramenta e a quantidade de informação ne. A disponibilidade de 

informação e o custo dessa informação, a base de dados pra tomar decisão, tudo isso é um sonho pra quem faz 

planejamento ne. Então é possível criar uma campanha muito assertiva com investimento muito baixo. No 
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passado, era muito físico, muito cara a informação. O lado difícil, que ficou mais complicado, é a quantidade 

também de meios disponíveis ne. A quantidade de ferramentas, de canais pra se comunicar, começou a ficar 

complexo e tem muita coisa. Tem que ter sensibilidade, sensibilidade pra criar esse conteúdo, pra ser divulgado 

e sensibilidade pra fazer essas escolhas aí também. Então acho que esse lado ficou um monte mais complexo, 

assim. A malha é bem complexa.  

 

E a relevância do planejamento? 

Muuuita, muita. O pragmatismo que as empresas têm agora pra resultado é enorme e o planejamento dessa 

comunicação integrada cada vez é mais cobrado pra mensurar o resultado que essas campanhas estão 

trazendo. Campanhas sem mensuração tá ficando restrito a campanhas da própria marca. Então tá todo mundo 

varejando assim. [risos, risos]. Todo mundo faz campanha pra vender, ainda mais em tempos de crise. Então 

do jeito que a gente está a economia hoje, todo mundo quer uma proposta que tenha impacto rápido e que 

balance os ponteiros logo. E olha, “Vamos fazer uma campanha pra sermos reconhecidos daqui a cinco anos 

porque a gente salva a calota polar” ... ninguém quer este tipo de campanha [risos]. Querem vender já 

amanhã, é assim que se espera. Então eu acho que o planejamento aí tem um papel NOOOSSSAAAA! 

ABSURDO!  

 

Isso por causa da crise apenas, o digital ajuda? 

O digital instrumentalizou o planejamento e deu mais relevância a ele. O digital reequipou e abriu 

precendentes. Uma mídia que você mede tudo, paga por performance. A tecnologia permite isso. O legal é que 

a televisão, aquela tela que as pessoas têm na sala é uma tela de computador hoje. Então a televisão muito 

rapidamente ela vai ser mensurada como qualquer outro produto da internet. Tudo vai ser muito mensurado. 

Então quem não se prepara pra isso fica pra trás. Não dá pra vender só boas histórias ne. Você precisa vender 

uma projeção de que retorno vai ter, metas claras e ter plano em tornos desses resultados que conquista ne. 

 

O planejamento está trabalhando mais próximo das áreas, mídia, criação? 

Totalmente. Muito próximo, na agência aqui ele ganhou um papel de aglutinador das áreas, ele é a ponte entre 

muitas áreas na agência, a operação toda nas redes sociais, a criação, a mídia, a área de PR, e a agência tem 

como o amálgama o planejamento. Ele é que está coordenando todas as expertises e colocando num fio 

condutor, tem o papel de aglutinar todas essas áreas de conhecimento. É tudo muito integrado agora. Tem que 

ser profissionais versáteis, tem hora que tá atuando forte com equipe de mídia, tem horas que é com a criação.  

 

 

Qual competência você diria mais relevante para o profissional de planejamento hoje? 

Eu diria a capacidade de observação, sensibilidade com os meios digitais, saber observar o surgimento dessas 

tensões sociais aí eu acho fundamental, conhecimento técnico também, todas as ferramentas de comunicação, 

que são mensurarias. O sujeito precisa estudar bastante assim. Capacidade de estudar, de aprender, de trazer 

coisas novas observar tendência. [Risos]. Um malabarista importante, viu! [risos] 

 

Você acha que planejamento deve se manter como área ou deve se transformar numa competência que 

todo o profissional deve ter? 

Boa pergunta! Eu acho que ainda vai se manter como área por um tempo, pelo menos aqui a gente não imagina 

mudar isso tão cedo, mas ele mais que uma área é um jeito de pensar ne é um mindset, que precisa ser 

impregnado por todo mundo. Pensar estrategicamente e focado em resultados é o que tem que estar na cabeça 

de todos. Então, eu já vi criativos que são assim e têm isso, aqui na agência o sócio que é diretor de criação 

tem essa cabeça, foi forjado já nessa ideia de criar buscando retorno ne, então é muito diferente de alguém que 

criou por sempre criar. Mas eu acho que vem aí, que já está aí uma geração de criativos que são super 

orientados a entender o que funciona ne e não só o que é legal. Então eu acho que planejamento além de ser 

uma área é um mindset, uma mentalidade, essa mentalidade estratégica que agências e empresas estão 

assumindo cada vez mais forte.  

 

Obrigada! 
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10  Assistente de 

planejamento 

Agência de 

marketing digital 

3 anos Publicitário 24 

 

Poderia definir, por favor, o que faz sua agência? 

A nossa agência se define como uma agência digital de negócios com foco em performance. As somente digitais 

costumam fazer um tipo de comunicação de branding e relacionamento no social. A gente é bem focado em 

negócio para trazer resultado pro cliente. Então, eu consigo dizer pro cliente quanto eu trago de resultado pra 

ele em cada trabalho que fiz. Na verdade, isso não e exclusivo. Grande parte das agências digitais fazem isso. A 

palavra performance vem daí. Eu consigo ver o resultado exato do que to precisando, da campanha que faço 

com foco em vendas. Um exemplo, se tenho um cliente que vende seguro viagem, eu uso a época de férias que 

está chegando para checar as melhores estratégias para promover o incremento de vendas de forma palpável, 

quantos clientes posso trazer para o meu cliente. O digital permite isso, por tags, traquear o caminho exato que 

um cliente fez no site da empresa, se clicou no banner e se isso se converteu em vendas, então eu consigo ver 

exatamente onde ele clicou no banner e o movimento dele dentro do site e, se ao final isso se converteu em 

vendas ou não. Usamos uma série de canais diferentes e quem define isso é a mídia, que vê a estratégia com o 

planejamento. 

 

Como é o planejamento realizado por vocês?  

Depende da necessidade de cada cliente... se é uma conta geral, que vem pelo fluxo normal, antes de montar a 

campanha, montamos todo o diagnóstico, com informações e dados do setor, concorrência etc e tal e montamos 

os insights, personas etc. Daí a gente passa pra outras áreas, as de criação e mídia, que definem as ações a 

partir daí. No nosso planejamento de longo prazo, a gente já estabelece que ações vai realizar, em quais canais 

e quanto a gente vai trazer de resultado pro cliente. Da pra fazer isso no digital. Claro que se aparece alguma 

ferramenta nova ao longo do processo, um canal novo, a gente avalia a incorporação, mas o resultado que a 

gente precisa alcançar está lá registrado [risos] no planejamento já. Numa época de crise econômica, isso 

também é importante porque o cliente quer e precisa converter ações em vendas, em negócio para ele. E essa é 

a grande onda do digital. Por causa do monitoramento, e de como conseguimos visualizar o movimento do 

consumidor, eu consigo avaliar meu trabalho no decorrer dele e sempre usar isso para aprimorar a 

performance. Depois do planejamento, a criação desenrola o trabalho e mídia define os canais. Se a gente pega 

um cliente do zero, para, por exemplo, fazer o lançamento de um site, antes de começar a gente parte do 

planejamento e de toda a estratégia. Se o cliente é recorrente, todas as áreas já estão super bem inteiradas com 

a conta e não necessariamente o planejamento vem da nossa área. Ele pode ser tocado pelas outras, que dão 

boas ideias de estratégia.  

 

O trabalho das áreas de criação e de mídia está mais integrado com o do planejamento? 

Sim, muito mais próximo. Nós é que fazemos, na maior parte das vezes, a ponte entre elas. Temos que aglutinar 

o trabalho visual e os canais com o planejamento, então temos que embasar as estratégias que serão 

apresentadas aos clientes e tocadas. 

 

O planejamento acompanha todo o processo do trabalho? 

O planejamento fica na pré fase, na implantação também. O ideal é sempre procurar novas informações e 

entendimento do funcionamento do mercado pra gente trazer novas formas de abordar o consumidor e de trazer 

negócios pra agência, oferecendo novas opções para o nosso cliente. A área tem sido essencial pra conquistar 

uma conta e o importante é que ela realmente nunca saia da conta. É até uma briga interna que a gente tem 

hoje em dia, para que a agência passe a incluir e a cobrar do cliente mais horas do planejamento, por causa do 

nosso envolvimento. Em agências maiores isso não acontece - vender horas a mais de planejamento para o 

cliente – mas a gente acha que aqui poderia acontecer, porque a gente perde oportunidade de evoluir a conta, 

detectando oportunidade e traçando novas estratégias e conceitos de campanha. 

 

A receptividade do cliente ao digital tem crescido pela reversão das campanhas em venda? 

Sim, depende do cliente claro, mas no geral, não está uma situação fácil. Embora o digital esteja num 

crescente, nem sempre está crescente pro negócio do cliente. A gente tem que mostrar pra ele de forma bem 

embasada que vale a pena pra ele investir, isso mostrando com dados e números mesmo, que vale a 

abordagem. Muitas vezes ele tem medo de arriscar porque ele está lucrando, mesmo q pouco, nos canais onde 

já está e não quer arriscar. Então a gente tem que estar mito embasado pra convencê-lo. Agora tem outros 

clientes que são mais abertos a mudanças, que querem experimentar outros canais sempre. O digital como um 

todo tem crescido como ambiente de negócio, em todos os setores, compra online tem crescido muito e às vezes 

pode até não crescer tanto, mas nunca deixa de crescer. A gente percebe que o consumidor tem entrado mais 

em contato com uma marca pela internet. Ele pode não comprar pela internet, mas faz o contato com a marca 
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lá. E a gente gosta de trabalhar a comunicação de forma integrada justamente para envolver o consumidor o 

máximo possível. Nessa, o Google e os produtos dele se destacam.  

 

Pode detalhar o planejamento de longo prazo, por favor? 

Quando o cliente entra, estimo quanto pretendo vender, qual receita pretendo trazer, qual o ROI que quero 

trazer. A gente já identifica os momentos de alto pico e baixo pico e qual conceito de campanha vou usar para 

estes períodos. Por exemplo, a gente tem um cliente que é uma universidade e no planejamento anual deles 

identificamos que os banners só falarão de vestibular na época de vestibular. Não adianta captar aluno fora 

desse período. Então, fora desse período, a gente coloca outros tipos de informações, para ir fidelizando os 

jovens para criar presença deles no site e tempo certo para realizar a conversão.  

 

O prazo é de 12 meses? 

Sim, depende do caso, claro, em geral. A gente vê o que vai ser feito no ano com um ano de antecedência, mas a 

cada mês, ou sempre que for necessário, a gente entrega uma revisão daquele planejamento, atualizada. Muita 

coisa pensada no começo do ano acaba tendo que ser revista ao longo do processo, por isso é importante a 

revisão. Podemos tirar como acrescentar.  

 

E a questão do fee? Ele é fixo, mensal, ou por campanha? 

Olha, [risos] novamente aqui é depende do cliente. Em geral, o fee é fixo e a gente faz a time sheet. Contudo, 

tem também o fee variável, que é calculado em cima do resultado que a gente traz…Então, se estou vendendo 

um milhão pra esse cliente mensamente, mas no mês que vem o resultado cai e só vendo 200 mil, o cliente 

desconta isso do fee. Se vende mais também tem bônus...tipo um gatilho pra cima e pra baixo. 

 

Obrigada! 
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Com quanto tempo de antecedência você costumava traçar o planejamento de comunicação quando o 

mundo era só analógico?  

Seis meses a um ano. 

 

Mas aí era um planejamento que visava já mais o próximo ano, ele estava alinhado aos objetivos da 

companhia? Como é que era esse planejamento? 

Cada empresa tem um pouquinho de suas características, mas em linhas gerais isso sempre vinha de uma linha 

mestra, de um planejamento mais estratégico, que varia de três a cinco anos, que é um norte central e depois 

um plano para o ano [ênfase no “um ano”]. O plano, a diferença de um e outro, é que enquanto um dá uma 

visão mais estratégica, de objetivos a serem alcançados, o plano se refere mais a ações específicas que vão ser 

feitas no ano para atender aquela visão de longo prazo. Então aquele plano contribuirá para aquela visão de 

longo prazo, e quando me referi a seis meses eu to me referindo ao do próximo ano, que a gente começa a 

discutir coisas no início do ano o que nós iremos fazer no ano seguinte, [enfatizando a voz]. É claro que é o 

início de um processo [risos], é um processo, e isso vai consumir alguns meses. 

 

Ahan, tá, e isso num mundo só analógico? 

Eu acho que sim. 

 

Quando chegou a internet, as mídias digitais e a sociedade ficou mais conectada - essa questão de híbrido, 

analógico e digital - esse prazo de planejamento, é, tanto o estratégico como o tático, sofreu algum 

impacto? 

O planejamento estratégico talvez nem tanto porque ele continua sendo aquele direcional, que a empresa busca 

em relação aqueles objetivos comerciais e de mercado e tudo isso né. Mas talvez o plano de ações ele passa a 

ter uma outra dinâmica ne, porque você não tem mais inter.. você não tem mais [pensa a palavra] 
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intermediação e isso se torna mais instantâneo [pensando em como usar as palavras]. Você tem que agir mais 

rapidamente, alterar mais frequentemente. Eu não diria talvez nem tanto a antecedência com o que faz mude 

tanto - você continua desejando a ter um plano com antecedência, mas ele vai sofrer muito mais impactos pra 

pra pra ser alterado, e de repente ele, se não passar por um processo mais frequente de atualizações, ele deixa 

de existir em...março [com voz de dando exemplo] um plano do ano já não vale mais em março, ele está 

desatualizado [riso]. 

 

E aí a área teve toda que se planejar para atender a todo este imediatismo, dar essa resposta imediata que 

se exige, que vem do mercado? 

Eu acho que certamente [falando a palavra de forma arrastada para ganhar tempo para pensar na palavra 

correta], poucas empresas do mercado e profissionais já conseguiram definir esse novo caminho.  

É mais fácil falar sobre o analógico, [risos] é mais fácil falar sobre o passado; o digital é algo ainda em 

construção, algo ainda em elaboração e a gente tá ainda tateando esse terreno.  

A gente corre um risco muito grande quando a gente começa a discutir digital,                                                                                                                                                                                            

que é continuar pensando com a cabeça analógica no formato digital, quando na verdade também tem que ter o 

pensamento mais relacionado, mais direcionado hann pro digital e não apenas na forma, então, um exemplo 

[gaguej] eu to tentando explicar o que to querendo dizer [fala de forma bem pausada] ... o press release 

impresso que você mandava pelo correio, agora o press release manda por email. Não! [reforça o não]. Isso 

não é ser digital, tem que adaptar é uma outra forma, uma outra linguagem, é uma outra maneira e essa nova 

maneira é que a gente está construindo ainda. Nós ainda estamos tentando identificar né…é, então é..sim, as 

áreas estão tentando se organizar. Nosso caso em particular, a gente está tentando se organizar pra isso. 

Estamos até discutindo um workshop que a gente quer fazer dentro dos próximos dois meses justamente com 

olhos para a comunicação digital, mas é..gagueja, é a cabeça ainda tá mudando, a mentalidade ainda tá 

mudando. Então talvez daqui a algum tempo é que a gente possa olhar pra trás e contar como foi isso, mas 

temos que terminar essa transição para termos a resposta final e daí possamos contar como foi isso. Mas 

certamente não temos a resposta final ainda. 

 

O impacto tem sido mais frequente que antes, quer dizer, hoje em dia tem mais mídia digital que antes, 

então, o feedback tem se intensificado? E a gente está perdendo mídia analógica, ne, os jornais impressos 

estão sumindo. 

Verdade. 

 

Ou alguns virando só portal ou desaparecendo, mas no geral essa mídia nova que está chegando está 

demandando uma agilidade maior da área? 

Com certeza, a gente já sente a necessidade e já praticamos algumas ações direcionadas especificamente pra 

grupos de mídia digital, ah, por exemplo, no lançamento de um automóvel, de um produto, que antigamente era 

feito para jornalista [enfatizou JOR] automotivo, já ganha agora uma sessão, um encontro, um evento 

direcionado pra pra grupos ligados à mídia digital e – em parte ainda os Jornalistas automotivos que estão 

usando canais digitais. Por isso que eu digo, a mudança ainda é ainda estamos no meio de uma transição é é, 

mas já se discute a necessidade de apresentar esse produto pra influenciadores do meio digital, como 

blogueiros e outros grupos. 

 

Agora ... esse planejamento pro ano ele é feito ..... vocês conseguem fazer com quanto tempo de 

antecedência hoje? 

Ééé o que eu dizia. Eu acho que não mudou taaanto a INTENÇÃO de planejar ... hann [riso]. O que Muda é a 

dificuldade de IMPLEplementar aquilo que você PLAnejou, porque você sofre muito mais imPACtos do que 

antes. 

 

Aí você tem que ficar revisando o plano? 

Aaaa todo o teeempo, a toooodo, né. O que era verdade seis meses atrás não é mais, [com voz de ênfase], 

porque surge uma nova nova leitura. Então, por exemplo, ahhh precisamos de tratar de uma forma 

diferenciada sites que cobrem o automotivo. Aí você começa, se estrutura e planeja e organiza e vão ter eventos 

dedicados pra esses sites etc. Ótimo. Funciona e tem uma boa reação, mas de repente, daqui um tempo, você 

percebe que você tem que fazer um evento convidando blogueiros também. Aí você percebe que tem que 

analisar também o Youtube, que tipo de influência que ele pode causar, aí tem que trazer um cara que nunca 

imaginou para um lançamento de um automóvel e ele passa a ter um papel central no lançamento pela 

capacidade de influenciar pessoas que vão te ajudar, porque o próprio automóvel passa a ser um meio de 

conexão também. As pessoas querem um instrumento “sobre rodas” [fazendo sinal de aspas e com ênfase], 

onde elas possam instalar o seu celular, então o carro tem que ter conectividade, é uma das demandas dessa 

indústria. Então, de repente, o cara que vai poder explicar isso para o seu público não é mais um jornalista 
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automotivo. É um cara relacionado à tecnologia, relacionado à outra fooorma de compreender as coisas, que 

vai melhor te ajudar a te explicar esse novo carro, digamos assim. 

 

Então, pensando de forma reversa, você tem que se treinar pra atender, porque é uma outra linguagem 

da que está acostumado e tem que treinar o executivo que vai atendê-lo também pra falar da forma 

diferente? 

É uma disrupção total. Toootaaal, porque de repente esse CARa éééé não é um consultor que vai chegar de 

terno e gravata .... UUUMMmm raaapaz de tênis, de jeans, que hannn com seus vinte e poucos anos e faz uma 

audiência muito grande eeee influencia essa audiência. Então SIM, você tem uma mudança total, você tem que 

preparar o executivo que ele não vai ver aquele consultor de cabelos brancos, que inspira uma credibilidade 

como de uma forma mais clássica, e explicar que é um garoto, que é um menino e que tem um grupo de jovens e 

que vai ter um tipo de influência como a que nós precisamos agora. Então todo o tempo, sim, você tem que 

fazer essa adaptação e é muito difícil numa empresa clássica, estruturada e conservadora como esta e que é a 

indústria automotiva como um todo. E a nossa empresa em particular ééé fazer essa migração, daí a 

necessidade desses trabalhos que a gente está fazendo, esse workshop que a gente está construindo, ne, a 

reunião das quartas tem justamente a ver com isso. 

 

Esse workshop é pro público interno? 

É é é é um uma tentativa das áreas de comunicação e marketing discutirem, com o apoio de agências, quais são 

as tendências? Quais são os caminhos? O que está acontecendo? Quais são os novos segmentos? Quais são os 

canais? 

 

É para uma informação das áreas, marketing e comunicação? 

Isso, como nós devemos nos preparar, justamente para saber nos relacionar com esse novo ambiente. É, como 

eu estou dizendo que não está terminada essa história né. O impresso você pode dizer .... ah, está acabando, 

diminuindo, mas você sabe como ele é .......... o digitaaaal ainda não está tooootalmente formado ainda, está 

eeemmm desenvolvimento e ainda sofrerá ahn muitas influências de muitas tecnologias eeee precisa de uma 

assimilação por parte das pessoas. E isso vai ter ainda muuuita mudança, que não conhecemos, e que 

precisamos conhecer. 

 

Desse grupo de influenciadores, você citou particularmente que pode ser um jovem né de calça jeans ... 

tem grupos tipo de meninas, mulheres, quer dizer, que grupos você tem que estão entrando no seu 

mailing? 

Eu acho assim ééé a principal diferença é que antes você tinha um grupo beemem delimitado – jornalistas 

automotivos, que se pressupõe um certo conhecimento sobre o assunto automóvel, um certo conhecimento sobre 

a indústria automobilística, sobre o que é o desenvolvimento de um automóvel .... Então quando você fazia uma 

apresentação esse grupo tem um background, ele já acompanhou essa indústria, lançamentos anteriores. E 

então você faz referências a alguns assuntos e a alguns aspectos que ele entende, por exemplo, olha, esse 

desenvolvimento foi mais longo – e ele tem ideia do que é um desenvolvimento e do que você está falando - de 

quatro a cinco anos, né, eeee. Agora a novidade, eu citei exemplo do jovem, mas, é que esses grupos não têm 

relação qualquer com a história da indústria automobilística ou do automóvel, eles são influenciadores de 

outra forma, porque como eu usei e falei ele conhece tecnologia, ele conhece design ou ele conhece lifestyle 

......... alguma coisa QUE é assspiracional pra quem quer UM carro .......... Então você vai influenciar o futuro 

comprador, buscar influenciar o futuro comprador de um automóvel não mais com uma informação 

especializada em automóvel, como por exemplo uma revista 4 Rodas, e SIIIM através de outros aspectos, como 

por exemplo a questão da conectividade, que é um dos grandes temas ou a questão ambiental, que é uma 

demanda importante da sociedade hoje. Então um carro que tem um menor consumo, um carro que cause 

menores níveis de emissões, você vai procurar alguém, um especialista ambiental que pode explicar o benefício 

de menor emissões e então isso pode influenciar o futuro comprador a se sentir estimulado a adquirir aquele 

carro, porque ele vai se sentir contribuindo ééééé com o meio ambiente, com a sociedade de uma maneira mais 

geral. As pessoas estão mais engajadas em questões, em causas e então querem se fazer representar [pausa pra 

pensar na palavra correta] ou participar desse tipo de questão ne. 

 

O planejamento continua importante na sua visão? 

Continua importante, continua bastante importante porque se não tiver um roteiro, inicial, uma base, você vai 

ficar ainda mais perdido [risos] do que nós já estamos com esta revolução que já está acontecendo ne. 

 

Mas tem que ter a ciência de que ele tem que ser revisto? 

Exatamente, exatamente. 
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Mesmo aquele de 3 a 5 anos pode sofrer interferência? 

Ééééé oooo o Norte de 3 a 5 anos, ele talvez sofra menos impactos do que esse horizonte mais curto que é o 

plano de ações, porque o norte você, você coloca principalmente objetivos, eu quero atingir tal participação de 

mercado né han han eu quero estar presente em tais segmentos, questões como estas provavelmente vão se 

manter um pouco mais fiéis ao original ao longo do tempo. O que vai mudar muito é QUE ferraaamentas você 

fará uso pra você atingir aquele mesmo objetivo. OOlha, se você quer ter um sucesso no mercado daqui a 3 

anos agora não se usa mais a ferramenta x, mas se usa a ferramenta y. A partir do momento em que a 

ferramenta te traz uma informação nova, relevante, aí você tem que rever o plano pra de repente não só mudar 

a ação mas também mudar o foco também? Porque não vai trabalhar só com o impresso, vai, como você 

trabalhava quase 100%, 80% como você trabalhava, mas agora você tem os blogueiros você tem os youtubers, 

mas então seria 30, vai 60 deles, mas não só ferramenta, mas o fato de eles levantarem alguma questão, de 

repente, conectividade ruim...  

 

E aí alguma questão que impacte no negócio – estou falando de algo maior – se eles levantarem alguma 

informação que reverbere, com aquele impacto todo do digital, o plano tem que ser revisto, é isso?  

Com certeza, com certeza, eu acho que a gente tem até alguns exemplos concretos onde isso aconteceu, até o 

próprio episódio – aqui o entrevistado refere-se a uma crise internacional vivida pela empresa recentemente e 

que reverberou intensamente nas mídias digitais – que marcou profundamente a empresa, e o fator marca, 

mexeu muito na questão reputação e aí você precisa influenciar as pessoas pra voltarem a acreditar na 

empresa né ee. Como é que você vai fazer isso?  Você tem que fazer uso de canais que cheguem nas pessoas. 

Então é isso o que digo... o que mudou é ahhh não tem mais intermediação, como antigamente você mandava 

uma propaganda para a televisão e a televisão se comunicava com o seu público através dessa publicidade. 

Agora não, ele age diretamente, não depende mais da TV Globo pra te apoiar ou te criticar. Ele vai na mídia 

social e ele critica: olha o que essa empresa fez .. né? Então tem que sensibilizá-lo mais diretamente. Nesse 

sentido não há tanta intermediação né eeeee e resultante dessa menor intermediação é a completa velocidade 

que você tem que ter pra esse tipo de reação, que não vai ser ao looongo de um período que vai vai .... eu 

assisti ontem a apresentação de um estudo que mostra o impacto muito grande éé de perda no índice de 

reputação né. Um estudo feito em janeiro e fevereiro éééé e o nosso problema aconteceu em outubro, o que 

mostra que foi imediata a reação das pessoas a nos classificarem no menor nível de reputação, embora ainda 

estando no grupo das melhores, dentre as melhores fomos a que mais caiu, né ... A reação muito imediata. 

Então obviamente isso joga todo o planejamento anterior ... você pode guardar num arquivo redondo [risos] .... 

pra não dizer lixo [riso].... né, e fazer um novo [com voz de lamento e resignação] . É por isso que esta empresa 

está se redesenhando neste momento. 

 

E aí no caso a reputação, ela está tendo um impacto maior no valor financeiro da empresa por conta 

dessa reverberação nas mídias sociais? 

É uma grande discussão, é uma grande discussão, porque tem a tendência de cada vez mais o innnntangíííível 

ocupe muito mais espaço no valor da empresa do que o tangível, então, SIM há impaaactos no valor financeiro, 

até porque a empresa tem que gastar pra corrigir os erros e consertar processos e produtos, uma série de 

coisas. Então tem sim um severo impacto financeiro, mas ainda maior é o impacto intangível com esta perda de 

credibilidade como se alteraram lá os níveis – “Será que posso confiar nessas empresas?  

 

A área de comunicação e marketing passou a ter um peso maior, passou a ser mais ouvida? 

Eu acho que o tema imagem passou a ter mais importância, o tema reputação é muito mais importante e como 

consequêêência essas áreas, sim, passaram a ter um posicionamento mais estratégico para o desenvolvimento 

dos negócios. 

 

As outras áreas e o board tiveram que ficar olhando mais para a área de comunicação? Tirando 

logicamente que vocês tiveram, que tiveram que olhar para a área, mas o impacto do digital ... o board já 

está atento a essa movimentação, trazendo a discussão para cima? 

Um exemplo.... Essa empresa em particular ela tem um histórico de importância para a comunicação, um 

exemplo disso é que esta área tem um assento no board. Nós fazemos parte do board né, é justamente para 

poder influenciar decisões, para a empresa ou estar a par das decisões para poder repercuti-las e envolvê-las 

no campo da comunicação. Então, essa empresa já valorizava a comunicação mesmo quando ela não era tão 

digital assim. O que eu acho que está acontecendo agora é que as nossas influências, as nossas recomendações, 

os pontos para os quais estamos chamando atenção são muito mais ligados ao mundo...ao ambiente digital que 

antes, então eu acho que estamos numa transição, um mix do impresso com o digital. É uma transição entre um 

e outro porque ainda consideramos de muita valia avaliações de nossos produtos de meios clássicos, de 

revistas especializadas, os grandes jornais e outros meios clássicos, chamemos assim, mas cada vez mais a 

gente começa a levar questões do ambiente digital, reações e é para influenciar essas questões. Isso já começa 
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a modificar carros a sugerir futuros lançamentos, quer dizer, na medida em que alguma coisa AGRADA ou 

NEM TANTO, a partir dessas reações já começa a influenciar decisões fundamentais como decisões de 

produto. Pausa para pensar. É que o foco não está no departamento em si. Não é o departamento que ganha 

importância, é o tema, né. Então isso é o que eu queria destacar. POR CONSEquência talvez a gente talvez seja 

um pouco mais ouvido sim, mas ééé´pela relevância que o assunto representa né. 

 

Como avalia as tendências ... a equipe está toda preparada, vocês têm o workshop que é uma forma de 

treinar a equipe, trazer conhecimento, mas acha que o digital vai se permeando na empresa, vai ter que 

ser uma área separada, um tema junto com todo mundo sabendo todas as ferramentas? 

É difícil olhar nessa transição para ver qual vai ser o desfecho lá na frente éééé [pensando]. Eu  me lembro que 

numa época se discutia assim - qual o meio que ia dominar ...  na comunicação digital, se ia ser o computador, 

se ia ser a televisão ou se ia ser o telefone ou se ia ser um mix de tudo isso ne, e haviam debates han han 

intensos sobre isso - e eu olhava pro telefone, aquele [risos] telefone antigo e pensava – ah, esse não tem 

nenhuma chance ne [risos] ... você vai sobrar [fingindo olhar para o telefone], vai ser o computador ou a 

televisão, eu achava. Até que de repente o cara criou o IIIPhone e aí tudo microu pro telefone né, então ééééé 

se no meio do caminho alguém dissesse que o telefone não teria chance, faria sentido. Mas é que a tecnologia 

mudou esse quadro e colocou o telefone como o grande ponto ne ééé, então agora também é muito difícil falar 

sobre como vai ser o desfecho, mas eu acho que tende, como você disse, a permear e a comunicação digital e a 

forma como se relacionar com isso a permear todas as ações da empresa. Eu até uso uma frase do presidente 

do Google ao abrir o Fórum de Davos em 2015, dizendo que a internet vai desaparecer e aí ele explicava o que 

queria dizer com isso. Que ela permeava a nossa vida de tal maneira que nós não vamos mais percebê-la tendo 

ela como algo que a gente liga e desliga, como ainda hoje é o on e off. Eu vou agora pro meu computador, eu 

vou agora pro celular, então você vai chegar e a luz da sua casa, a internet das coisas, tudo isso vai estar tão 

integrado que vai estar permeando todas as nossas ações, as nossas atividades. Eu acho que esse é o caminho e 

não um departamento separado, uma área separada ou um esforço em separado, vai estar dentro.  

 

 

Obrigada! 
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Por favor, conte um pouco de sua trajetória, se você começou a trabalhar quando o mundo era totalmente 

analógico ou não.... 

Comecei a trabalhar na mudança, acho que em 99, então foi um pouco antes de ter a bolha da internet. Na 

verdade, a internet na minha época era discada, tinha BBO, não BBS, algo do gênero, tinha alguns provedores, 

era bem lenta e mal existiam os sites, era uma coisa bem devagar, basicamente era pra mandar e-mail, comecei 

nessa época [risos]. Eu tive sorte porque comecei no começo da internet, se comparar, eu com 35 anos com 

alguém de 50, ele tem mais vivência do que eu, mas na prática da internet a gente tá lado a lado.  

 

Você sempre trabalhou na área de marketing?  

Não, não, minha história é curiosa, comecei, sou economista, então eu comecei a trabalhar com pesquisa de 

mercado, de pesquisa de mercado eu fui pra área financeira, da área financeira eu fui pra uma startup de 

tecnologia e daí dessa startup eu fui parar dentro de uma agência digital e desta agência eu fui pra um grupo 

de comunicação, que era uma grande agência de publicidade, a Publicis, e nesse grupo eu fiquei por dez anos e 

vim pra cá.  

 

Na Publicis, você fazia o quê? 

Eu entrei como atendimento júnior, com 21 anos, e saí como diretor de grandes contas e novos negócios do 

grupo – em dez anos, fiz uma passagem interessante por várias áreas da agência, até o convite que eu recebi 

pra vir pra cá.  

 



 

 180 

E você está aqui há quanto tempo? 

Estou aqui há quatro anos. Entrei na mesma posição, gerente de digital e de CRM.  

 

E já tinha essa área ou você chegou com ela nova? 

Ela, a área já existia, mas ela era o início da área, eu diria que tanto prum lado quanto pro outro tava 

começando, não existiam processos não tinha muita ferramenta, as criações da internet elas eram muito aquém 

do que elas poderiam ser e do que são hoje, então eram sites muito promocionais. Mas se perguntar o que isso 

traz pra companhia de retorno, han não existia uma resposta e com o passar do tempo a gente foi trocando ne 

não existia, mas existia um desafio muito grande. 

 

Quando chegou como a área estava estruturada? E como está hoje? 

Ela era de volume de pessoas 60% do que ela é hoje. A gente cresceu e na contramão da empresa - que acabou 

reduzindo por uma questão da economia etc - e de processos, ela não tinha processos. Então, a gente 

desenvolveu processos, a gente desenvolveu KPIs, a gente desenvolveu os targets, desenvolveu um plano de 

negócios, um plano diretor da área. Uma área de CRM é oposta da área de digital, então a gente foi fazer uma 

integração dessas duas áreas, onde é que começa uma e termina outra e vice-versa e vai e como é que a gente 

faz um looping ne. 

 

Elas não estavam integradas? 

Elas estavam integradas, mas não conversavam. Então como é que .... Tecnicamente, tem muita empresa que o 

CRM é o CRM e digital é digital ne, várias empresas, e em outras, o CRM não faz nem parte do marketing, 

então não tem uma verdade absoluta. Então o que eu fui criar é entender quais todos os ganhos que a gente tem 

e o que a gente pode fazer pra uma área retroalimentar a outra. Então, CRM eu vou analisar a vida do cliente 

na empresa, eu vou garantir que a Margareth fique mais aqui dentro e que ela não saia daqui pro concorrente 

e essa é a função do CRM, como é que eu crio valor e desejo pra que a Margareth sempre deseje a minha 

marca ne e como é que eu me faço a ser lembrado na hora em que ela estiver pensando em trocar de produto 

dentro da minha categoria. Então o CRM entende tudo isso, qual é o momento de recompra, qual é o momento 

do cliente, quando é que eu devo falar com ele, em que tom, quem é mais importante, então é a valorização do 

cliente, o que vale mais – é um cliente deste produto de categoria premium ou da médium? Depende, depende 

do caso do cliente médio que também é importante – todo cliente é importante, mas qual o peso que eu dou pra 

cada um desses caras? Então, a gente foi criar todos esses processos e a internet é geniiiial, porque a internet é 

ela se reinventa a cada ano que passa, então o modelo da mídia se reinventa, o modelo da rede social se 

reinventa, o modelo de recriação se reinventa, então tudo isso é muito interessante porque você precisa se 

renovar constantemente, se reatualizar constantemente, diferente da propaganda onde o comercial de TV é o 

mesmo há 50 anos, talvez mude o tom, talvez mude, mas não mude de um ano pro outro ne, são mudanças de 

gerações. O digital muda completamente [com ênfase na palavra], então ne o perfil de consumo é muito 

diferente, se olhar hoje dez anos atrás éééé inexplicável a a a mudança. Então, eu nunca imaginei que teria um 

Iphone na minha vida ou não um telefone, mas o que ele me entrega de software. Então essa mudança é um 

trabalho constante das duas áreas e como fazer isso performar por nós. 

 

A área de marketing digital está dentro da área de marketing? Conversa com ela? 

Eu estou dentro da área de marketing e dentro da área de marketing há 3 áreas - tem comunicação e varejo, 

propaganda, leia-se comunicação não a parte de imprensa, não a comunicação corporativa, a comunicação …. 

[pensando sem achar a palavra] a de marca, propaganda, rádio, varejo, revista, outra área é eventos, e a 

terceira área é o digital e o CRM. Então a área de digital basicamente supre a comunicação só que ela também 

supre vendas, supre pós-vendas e com a área de CRM eu atendo todo mundo, vendas, pós-venda, 

desenvolvimento da rede, comunicação, todo mundo mesmo. 

 

Como é a questão do planejamento na sua área? É uma área que demanda planejamento de longo prazo, 

o estratégico é feito com quanto tempo de antecedência? 

Demanda muito. Depende, não é uma ciência exata. Em alguns casos, eu vou planejar novembro e dezembro o 

ano seguinte, em outros casos eu vou planejar uma semana antes, porque ele é muito dinâmico. 

 

Isso a gente está falando da área de digital? 

Isso a gente está falando de digital. CRM a gente consegue ter um planejamento muito mais perene, então o 

CRM você consegue analisar a curva de cliente, consegue avaliar perfil do consumidor e isso não muda tanto, 

uma vez por ano fazendo o que a gente chama de ciclo de recompra pra entender quem é o cliente do produto 

médio, o que ele tinha antes de entrar na nossa marca eu não sei, mas a partir do momento em que ele entrou 

na nossa marca eu sei, eu consigo entender esse cliente. Hoje ele tem esse produto, antes ele tinha outro da 

nossa marca, qual? As pessoas que tinham o produto a antes do b quanto tempo demoraram pra comprar o 
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produto b? Ah, legal, então a gente cria clusters, personas, valor pra esses grupos. A gente tem hoje 18 

produtos ne. 

 

E a própria marca como aspiracional. 

Muito, muito. E nossa marca tem uma coisa que muitas marcas dentro e até fora de nossa categoria, tanto aqui 

como internacionalmente, que é uma love brand. Muitas vezes vê alguém usando uma camiseta com a imagem 

de um produto nosso. Um produto que virou um ícone, um mito, pouquíssimas marcas têm esse apelo, que não 

sou eu que faço, as pessoas é que continuam a usar a camiseta com aquele produto que não existe mais até. Ele 

é cool, é uma marca quase, então como é que eu continuo despertando esse desejo, como continuo alimentando 

que a marca é inovadora, responsável, próxima do cliente, como é que a gente segue com essa história? Então, 

imagina que essa área de CRM, sim, o planejamento ele é, não vou dizer que ele é mais fácil, mas vou dizer que 

ele é mais constante. Quais os produtos que a gente vai lançar no ano que vem? O produto a, o b ou o c? Então 

dá pra criar estratégias para cada um desses produtos baseadas nessas análises ne. O digital parte dele sim, eu 

consigo desenvolver, porém outra parte é dinâmica ne, então, o que é que é dinâmico? Muda muito rápido, 

então eu posso criar.... Vamos lançar um novo produto da categoria meéia, legal, então, o que é que vai ter pra 

ele? Vai ter uma mala direta, vai ter um evento, a gente vai fazer um filme, vai ter um comercial de televisão 

lindo, mas tem uma tecnologia nova que o Google acabou de lançar e que se chama xpto e essa tecnologia 

entrega tal coisa... “Por que não entrar nessa tecnologia? ” “Mas ela é beta”. “É beta, mas ta no ar? ” “Ta no 

ar”. “Quero ser pioneiro”, e isso é um caso! A gente lançou um produto, com um formato de mídia que a gente 

usou uma hashtag produto conectado, se você pusesse no Google essa hashtag ia receber um anúncio – então, 

pela busca, o anúncio vinha de uma forma diferente, então era um formato super inovador e a empresa foi a 

primeira empresa no Brasil a usar esse formato. Então, é um investimento não planejado, uma entrega não 

planejada de uma coisa que a gente viu um mês antes só. O Google acabou de lançar e está comunicando pra 

alguns clientes só isso. 

 

Vocês tinham um planejamento estratégico que previa o lançamento do carro com um tempo de 

antecedência, por exemplo, oito meses. Deixou pra decidir antes apenas as ferramentas que usaria para 

esse lançamento? 

As ferramentas já estavam decididas, esse é o grande barato da história ne – eu vou ter um hotsite, eu vou ter 

um plano de mídia, eu vou ter uma mala direta, um comercial de TV, imprensa, tudo, um monte de eventos, mas 

no meu mundo digital vai ter um site, um site de ofertas, um hotsite, vamos alimentar as plataformas que existe, 

e daí, só que de repente aparece no meio do caminho um formato novo de mídia ne. E esse formato aparece 

porque as empresas de mídia digital inventam muito rápido, se reinventam muito rápido, então enquanto a 

revista é revista, o digital muda, o que a revista fez? Criou um formato pra tablet, pra mobile, ok, a entrega da 

mídia digital ela é muito rápida, muito, e o que era um ano atrás não é o que é mais hoje, literalmente. O que 

era dois anos atrás, eu jamais imaginaria que chegaria nisso hoje. E termos como etarged, que é taguear seu 

usuário – a Margareth viu telefone branco, então vou oferecer mídia de telefone branco pra ela. Ela viu no 

UOL, mas quando ela for ao Facebook eu vou dar outro formato de telefone branco pra ela, e vai ter uma hora 

que eu vou amarrar e a Margareth vai falar, opa, eu preciso de telefone branco. Né, ele não é invasivo, mas ele 

está numa linha que ele está te seguindo e esse é um sucesso porque as pessoas no final aceitam, e o aceite é 

porque o volume de intenção cresce, as pessoas clicam na minha peça e dizem, poxa, eu quero esse produto. 

Talvez eu não saiba, mas eu quero muito. Então esse é o dinamismo que acaba mudando o planejamento. Não é 

que não existe, existe, mas. 

 

E é importante ter? 

É fundamental ter um planejamento [de longo prazo] só que se você se travar nesse planejamento vai ser 

engolido pela onda ne, e aí é que a gente tem sempre essa dinâmica que eu te diria que é um organismo vivo, 

diferente da mídia tradicional e da PROPAGANDA tradicional, por que que a gente tem que seguir? Porque se 

não a gente perde uma oportunidade de negócio ne “Eu não fui tão sofisticado quanto eu poderia ser”, então, 

esse formato novo do Google, eu fui a primeira empresa da minha categoria a entrar. 

 

E isso foi decidido com quanta antecedência? 

Com um mês no máximo, vinte dias antes, não tem uma regra, então. Olha, o Facebook lançou uma ferramenta 

nova XPTO que entrega isso.... “Mas eu não tava com isso no meu plano de mídia nem no meu planejamento 

financeiro! Mas é muito legal! Puxa, então aperta um pouco aqui, puxa dali e toca prá lá e vamo pra cá né”. E 

assim vai. 

 

E essa coisa do plano de mídia e do plano financeiro? Passou a ser flexível, maleável, porque a TV ainda é 

o grande canal de captação de investimentos... 



 

 182 

Sim, a TV ainda é maior, sem dúvida nenhuma. Eu diria que a internet nunca será soberana, ou nunca vai ser 

única. Eu não acredito que a revista vá acabar e defendo que não acabe, eu não penso que a TV vá acabar, são 

mídias complementares ne. O que acontece é que meus pais assistem mais TV do que veem internet, mas meu 

pai tem 70 e poucos anos e está lá conectado, me manda e-mail, WhatsApp, olha vê isso. Como é que eu 

complemento aquilo que ele viu na televisão? Isso pro meu pai. Para o meu irmão mais novo, eu já preciso 

entregar mais para as mídias tradicionais e o resto pra cá, porque ele está super conectado. Para o meu 

sobrinho que é pequenininho já é diferente, ele vê menos televisão e se vê, vê mais cabo. Como é que eu trago 

ele para essa realidade? Né, então tem que pensar nisso. Como é que funciona o planejamento financeiro? Eu 

tenho 10 dinheiros e os 10 vão se manter. Então eu vou ter que remanejar, eu vou ter que rebolar pra falar 

“Olha, não dá mais pra fazer aqui”, então o que eu tinha pra fazer aqui, eu tenho que tirar pra por nesse outro, 

porque eu acho que entrega mais. E a maravilha da mídia digital é que ela é absolutamente mensurável. Eu não 

sei quantas pessoas realmente leem uma revista, assistem um comercial de televisão, eu também não posso 

afirmar quantas pessoas viram meu banner num site, mas posso afirmar quantas clicou, e destas quantas do 

clique visitaram meu site e daí vai. Isso é mensurável, isso é tangível. 

 

O espaço na mídia tradicional se compra com antecedência e tem que renegociar?  

Daí não. Em janeiro a gente vai sentar e bater o martelo do plano de mídia do ano, que a gente já vem 

discutindo em novembro e dezembro. Você tem um valor, um comprometimento, tem um contrato. No digital é 

mais ou menos igual, só que a diferença é que como o digital é muito dinâmico, tem um orçamento pré-definido 

pro ano e que vai ser aquele e ponto final, ninguém muda. Então tem X dinheiros que é o que vai ter que gastar 

de janeiro a dezembro, e uma mensuração – tudo bem, eu vou colocar x dinheiros e quanto eu trago de retorno 

pra companhia? Quantos produtos eu vou vender? Quantos acessos eu vou ter nas minhas plataformas? 

Quantas intenções de compra, a Margareth, do CPF tal, e-mail tal, do endereço tal quer comprar o produto x? 

Isso é definido no comecinho do ano, e a partir daí virou lei, então O COMO EU VOU FAZER é que tem que 

ter flexibilidade. O que eu vou entregar está definido em pedra. E se mudar alguma coisa no meio do caminho e 

perceber que não vou entregar, vou ter que vir aqui na presidência, ajoelhar no milho e dizer -olha tive um 

problema. E normalmente não vai ser aceito – se vira! [risos] Mas vou ter que falar alguma coisa, olha a 

economia caiu. 

 

Mas a verba para o digital tem aumentado? 

Tem aumentado muito nos últimos anos e não tinha como ser diferente, ne. Cada vez mais as pessoas estão 

conectadas, cada vez mais o digital impacta, então, cada vez mais as pessoas acessam o Facebook mais pelo 

celular do que pelo computador – “Eu tenho que acessar essa mídia! ” Cada vez mais o volume de acesso 

cresce, cada vez mais e mais pessoas conectadas então e cada vez mais o custo sobe - então não tem como ser 

diferente, mas ele vem aumentando ano após ano.  

 

Então seu budget e o plano de mídia para o digital são gerenciáveis? 

Perfeitamente, e consigo gerenciar o plano de mídia do digital em 100% e a gente sabe, diferentemente de na 

televisão que no começo do ano diz que vou investir tanto no SBT, tanto na Record, no cabo, na Globo etc e tal, 

- “Olha, editora Abril eu vou colocar tantos milhões aqui” e assim por diante, o digital você não tem tão 

fechado porque o digital é muito flexível, então, hoje o portal bom é o portal a, mas amanhã é o portal b, então 

a gente tem que ter essa flexibilidade dentro dele. E o budget? Ah, então e se quiser investir 100% no 

Facebook? Tudo bem. Eu vou ter que justificar pra alguém o por que eu tomei aquela decisão e ela vai ter que 

ser muito bem sustentável, mas a gente tem uma flexibilidade maior justamente pelo dinamismo. E dentro daqui 

da empresa é interessante, porque dentro da minha base econômica, tudo é kpi, tudo é número, então não tem 

um portal em que eu não coloque dinheiro porque eu goste do fulano - ele me entrega tantos cliques, ele me 

entrega tantos views, ele me entrega tantas visitas, tem alguma coisa que mensura. “Olha esse aqui custa tanto 

e o outro é mais barato” .... “Ah, tá, mas quanto esse mais barato me entrega? Mais? ” Ah, então, tiro o pé do 

acelerador e fico com esse que é mais caro, porque o barato sai mais caro e o caro sai mais barato. É um 

trabalho muito trabalhoso, senta, estudo, faz planilha, olha estuda, faz planilha, e tem algo que é muito 

diferente das outras mídias, porque você não tem essa precisão cirúrgica que tem no digital. E quando a gente 

consegue afunilar, daí o céu é o limite. 

 

O que muda? O plano estratégico chega a ser mudado? Você já teve situações em que precisou mudá-lo? 

Ou muda só o tático? 

Já revi o estratégico várias vezes, e normalmente pela parte de digital. Muito mais que do CRM, porque esse 

tem um formato que é muito mais sólido, ele sofre impactos talvez de um formato, mas nunca defino o formato 

quando vou trabalhar, talvez uma mala direta. A gente usa muito, funciona, brasileiro adora papel, então, mas 

também tem o e-mail marketing. Um não invalida o outro, porque vai ter o cara do papel e o caro do e-mail 

marketing. A questão é que “Olha vai ter novo produto, vamos fazer um evento, vamos ativar o cara assim, 
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fazer um convite via call center”, é algo mais ... diria que é uma linha mais tênue. O digital ele faz isso aqui [e 

torce alguns papeis que estão na sua mão, para dar ideia de que a mudança ocorre totalmente], ele vira pra 

baixo, volta pro lado, tem que se adaptar a ele, a essa andança. De repente, vê um blogueiro que surgiu da 

noite pro dia, fazendo um baita de sucesso, com uma relevância que você fala “Puxa, esse blogueiro não existia 

ontem e fala com o público jovem” e você vai ter que entender o que é que esse blogueiro vai poder me trazer 

de benefício. Como é que eu uso o blogueiro, como é que eu contrato o trabalho desse blogueiro pra ele me 

entregar uma comunicação? Não existia o blogueiro no caminho antes, então eu vou ter que mudar um pouco a 

estratégia. Pega um de nossos concorrentes, a marca X, ela tem feito lançamentos com blogueiros, e você fala 

“Poxa, entenderam que os blogueiros têm uma força muito maior que os jornalistas tradicionais com quem a 

gente sempre falou! ” Mas o quanto isso está certo? Poxa, um blogueiro talvez não entenda nada da nossa 

categoria de produto, e tecnicamente você fala que isso é um absurdo. Por outro lado, ele tem um caminhão de 

seguidor que ama aquele cara, o que ele está falando, então ele está indo no cara que transmite a mensagem e 

desperta interesse porque EU to dizendo pra vocês que isso é legal. Então eu acho que o grande barato da 

internet – alguns anos atrás você tinha os grandes nomes da imprensa, principalmente, ou os grandes nomes da 

política, etc e tal, estavam aqui em cima, e eu aqui embaixo e não conseguia chegar no cara. Quem sou eu pra 

falar com alguém? Com a internet isso mudou. Você tem hoje os youtubers e eles falam com milhões. Eu às 

vezes vejo cada coisa na internet que falo “Meu Deus do céu! O cara tem cinco milhões de seguidores, mas 

tem, e os cinco milhões gostam do que ele fala. Será que isso vai gerar uma venda? ” Aíííí são outros 500! Ne? 

Cabe na parte analítica. Comuniquei. Legal, mas será que esse cara fala com quem compra meu produto? Será 

que esse cara é mais importante que aquele jornalista que entende? Que dá um parecer que é perfeito? Ou será 

que é legal, fiz meu oba-oba aqui. Não tem verdade absoluta, é só analisando e vendo número.  

 

Você tinha falado sobre seu prazo, com antecedência de meses.... 

Imagina que comece um ano. É uma constante, não é que zerei em janeiro. Eu venho num ciclo, vem que vem, 

quando entrou em janeiro eu já sei o que funcionou e o que não funcionou. Todo o aprendizado do passado. Só 

que ao mesmo tempo a gente está se renovando. Você analisa e parte de um ponto que está certinho. A 

diferença é que, pelos dados, a gente vai se reinventando. “Isso aqui dá certo, vamos continuar nessa linha”. 

“Olha, isso aqui não está dando certo” .... E isso é a beleza do digital. 

 

A correção da rota é contínua? 

É contínua, então, sempre digo que uma campanha tradicional de mídia, uma campanha, lançamos um novo 

produto, horas e horas de trabalho, discute e planeja, entende o target, entende o público, acerta, aperta, ajusta 

todos os parafusos, entrega. A hora que colocou o plano no ar, entrou o filme na televisão, o anúncio na 

revista, no jornal, rádio, acabou o trabalho da propaganda. A partir daí OK vamos esperar pra colher o 

resultado. O digital, a partir do momento que eu entreguei tudo, entrou nos portais, começa a fase B e ela é tão 

trabalhosa quanto a A, porque você fala “Legal, será que as pessoas estão realmente gostando disso, será que 

está funcionando? Será que ta performando, será que está dando certo? Será que a mensagem é boa? ” É um 

monte de será que você só vai conseguir saber olhando. 

 

E quando o feedback é bom e quando é mau? 

Quando é bom, é uma maravilha e você continua no caminho. Não se mexe em time que está ganhando? Mexe, 

claro, vamos analisar o que está sendo bom, mas esse é o caminho, acertamos. Mas já aconteceu de a gente 

tirar um comercial do ar. Depois de dois dias a gente analisou e só tinha comentário negativo, as pessoas não 

entenderam a o que a gente quis dizer. Tira o filme do ar, ne. 

 

Não pode ter esse medo? 

Não! 

 

O comercial de TV é da outra área, você é digital, mas a partir do momento em que você trouxe o que 

estava acontecendo, impactou na outra área, não? 

Sim, mas no fim do dia, o dono da loja é o mesmo. Numa reunião semanal, toda segunda, a gente vai prestar 

contas, e a gente fala “Olha, o gato subiu no telhado, a gente começou a perceber um movimento que …. 

parece estranho”. “Acho que a gente tem que se precaver pq pode ter problema” ..... “Olha, pessoal, piorou...” 

“Olha, precisamos de uma reunião de emergência amanhã …. porque não vai dar pra esperar a reunião da 

segunda-feira que vem” .... “E agora? ” “Bom, vamos analisar qual a decisão que nós teremos. Chama a 

agência aqui”. 

 

Esse trabalho é com agência? 

A gente trabalha com duas agências, uma agência de CRM e uma que faz a comunicação de toda a parte da 

propaganda, digital, enfim, toda a comunicação como um todo.  
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E no caso do planejamento, a agência participa do processo? 

Sim, super parceiro, no momento zero já entra e a partir daí a gente segue, mas no momento zero, todo mundo 

na sala, discutindo, legal, vamo lá, tem uma lógica muito grande por trás, uma inteligência gigantesca por trás, 

então não tem uma ação que a área não faça, nada, que não tenha muito por trás, então isso é muito 

interessante, porque quem olha de fora fala ahhh isso aqui o diretor de arte não fez uma boa arte…. Não tem o 

porquê daquilo, tem uma criação, um planejamento, tem uma discussão numérica, então é muito complexo, e 

marketing é uma área muito complexa. 

 

O que você precisou se reinventar como profissional para trabalhar nesse mundo cada vez mais digital? 

Em tudo. Bom, me formei em economia nos anos de 2000 e uns quebradinhos, depois fui parar num curso de 

marketing, fiz dois anos de marketing, legal, dá uma base muito grande de tudo e economia dá uma base muito 

grande de finanças, então ok entende de mercado, entende de números. O digital mudou inteiro. Eu lembro que 

tinha um professor de marketing no MBA que ele dizia [explica que e ele era diretor de marketing de uma 

grande empresa] – eu quando comecei era papel couchet, fazendo anunciozinho, fazendo evento, jornal, TV, 

revista e de repente criava um vinho, ah que legal – mas hoje esse profissional de marketing morreu, foi 

engolido pelo tempo. Então quando entra no digital, legal, ele é mensurável, depois ele é traqueável [de 

tracking], depois ela é totalmente analítica, então hoje por tagueamento, por plataformas de mídia 

programática – isso é completamente o inverso do que aprendeu a dois anos atrás. Então eu diria que o 

profissional do marketing digital nos últimos dez anos ele se reinventou pelo menos umas cinco, porque mudou 

tudo, TUDO! A forma de comprar mídia hoje já não é igual a dois anos atrás, então hoje todo mundo fala da 

mídia programática. Nós aqui na empresa introduzimos a mídia programática dois anos atrás e como é que eu 

fiz isso? Fui pro Google na Califórnia, passei uma semana no Vale do Silício conversando com os 

profissionais, engenheiros, e quando a gente voltou a gente falou – “Olha, já começa a se preparar porque vai 

mudar tudo de novo” e mudar tudo de novo é comprar ferramentas novas, comprar sistemas de análise novos – 

a equipe da mídia que fazia uma coisa tem que ouvir pra esquecer tudo o que fez, que não é mais daquele jeito. 

Funciona? Sim, mas não é mais assim não. Vai ser assim 30%, os outros 70 é pra lá que vai…. E daí você 

começa a analisar que os números crescem, mas a conversão cai, daí você fala – será que é isso mesmo? Volta 

pra lá …. Mas já não é mais o que era um dia. Não vai voltar daqui pra cá porque mudou o cenário. Qual é o 

cenário C? O A a gente já viu, o B tamu vivendo ..... Como é que eu chego nesse terceiro? E isso vale pra tudo. 

Isso é uma loucura, é apaixonante. “Mas isso era bom” ... “Era!, Morreu, ficou velho!” Simples desse jeito! O 

YouTube é uma das principais plataformas de vídeo do mundo. É uma plataforma que complementa a televisão, 

que complementa a revista, só que pra fazer isso a gente tem que ter uma segmentação brutal. As mídias, o 

Facebook ... você tem seus dados no Facebook, daí Facebook, Google, Microsoft falam eu tenho público nesse 

target pra você se comunicar – só que cada um é concorrente um do outro – então você fala “Deixa eu respirar 

um pouco que eu to ficando louco” – vou me reinventar de novo, e vai e se preparar porque está mudando e 

daqui a pouco muda novamente.  

 

Que competência você destacaria? 

Minha formação me ajudou muito, tenho 3 – economia, marketing e uma extensão na Dom Cabral muito mais 

financeiro – então são cursos que se complementaram como uma luva. O fato de ter sido agência durante anos 

é maravilhoso porque cuidei de uma variedade de contas simultaneamente. Eu diria que hoje é difícil conseguir 

profissionais com um engajamento, porque muda muito rápido e as pessoas têm que estar nessa batida. Ao 

mesmo tempo você tem muita mão de obra, mas não adianta ser especialista numa coisa, tem que entender, tem 

que ser mais generalista, vai ter que conhecer talvez os pontos todos, mas nem sempre no detalhe e se atualizar, 

se atualizar, se atualizar, se atualizar. Não dá pra parar, literalmente, se parar, alguém vai te passar, então é 

mais ou menos isso.  

 

Quantas pessoas tem na sua área de digital? 

Tenho programador, diretor de arte ... gerente de projeto, tenho líder de projeto que acompanha a produção, 

discute com a agência – a gente deve ter uns 300 banners diferentes em vários sites da internet e alimentar 

esses banners é um trabalho monstruoso, porque tem que ver preço, produto etc, estatísticos pra analisar 

dados. Não é uma equipe grande, hoje são 8 pessoas, mais especializada que multidisciplinar e isso é uma 

dificuldade porque eu falei pra você agora que a gente precisa cada vez mais de profissionais generalistas e 

não tem, os que têm são líderes de alguma coisa em grandes indústrias e custam muito caro. 

 

Que tipo de generalista? 

Não diria que a formação talvez seja o mais importante, eu sou economista e lidero uma área de digital. Eu dou 

muita importância para a formação acadêmica, eu tenho três diplomas, estudo muito, mas por outro lado não 

sei dizer qual é o curso bom pra trabalhar no digital. Não tem uma lógica, não tem uma ciência, mas ele vai ter 
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que estudar, sentar na cadeira e pesquisar para entender qual é a mudança do mundo, pra onde foi, por que 

foi?  

 

Você acha que a sua área vai se sustentar como área ou a tendência é sua área ser permeada? 

Eu diria que talvez essa seja uma pergunta que não quer calar. Por quê? Porque ela tem robustez pra ser uma 

área, e acho que cada vez ela vai ser maior, mas ao mesmo tempo ela supre demanda de um monte de gente, 

então provavelmente se perguntar a minha opinião pessoal eu acho que essa área, tanto digital quanto CRM, 

ela tem corpo suficiente para ter uma área exclusiva dela. Hoje ela é parte do marketing. Ela nunca vai deixar 

de ser uma parte da área do marketing, por exemplo, mas, principalmente o digital. Mas a partir do momento 

em que começa a entrar em transação, venda e pós-venda, ela vira uma área de negócio. Então, diferente da 

propaganda - que é fundamental, mas a propaganda é marketing, vai ser sempre isso – foco em venda, foco em 

pós-venda - o digital vai andar sempre colado no marketing, mas eu acredito muito nesse modelo de negócio 

que tem fôlego pra crescer. Pra mim digital é um caminho absolutamente sem volta. Claro, não só pra mim, pra 

todo mundo, mas é uma curva ascendente e que na verdade hoje faltam alguns profissionais no mercado, E tive 

a felicidade de cair sem querer nisso daí. É uma feliz coincidência do destino. 

 

Obrigada!  
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Conte um pouco do seu cargo e de como ele está estruturado na empresa. 

Eu sou gerente de digital engagement, é uma área dentro da estrutura internacional e faz parte de um time 

maior de LATAM. O chief office de mídias sociais fica baseado na Colômbia. Eu trabalho aqui, bem ligado ao 

marketing, mas a estrutura é independente.  

 

O que faz a área exatamente? 

A minha área cuida da presença digital da marca, tudo o que envolve relacionamentos com influenciadores 

digitais, cuida do marketing e da comunicação digital. 

 

Quando ela foi criada? 

Há dois anos. Nossa marca sempre esteve presente na área digital, travando relacionamentos e promovendo 

engajamento com vários públicos – jovens, mulheres, famílias, mas a companhia sentiu necessidade de ter uma 

área que estruturasse o trabalho por causa da importância do digital. 

 

 

Vocês trabalham com agências externas? 

Sim, trabalhamos com duas agências fornecedoras – uma para o digital e outra para o off-line. 

 

Como a área realiza seu planejamento de longo prazo, o estratégico? Ela é envolvida no planejamento da 

empresa? 

Olha, hoje não existe nenhum planejamento da empresa e da área de marketing e de comunicação em que o 

digital e, especificamente, a nossa área não esteja presente. Aqui na nossa empresa, todas as áreas, inclusive os 

fornecedores, são chamados a participar do planejamento de longo prazo, de 3 a 5 anos. Seguimos esse 

planejamento, tendo as key messages da empresa como norte. E isso é muito importante. O planejamento de 

longo prazo é fundamental pra toda a empresa. 

 

Mesmo sua área consegue traçar e seguir um planejamento de longo prazo? 

Olha, sim. O planejamento da companhia, onde ela quer chegar, como quer nortear o negócio e o trabalho das 

key messages é perfeitamente exequível pela nossa área, a digital. Nossas ações devem seguir esse norte, essas 

key messages. O planejamento de longo prazo da área está ligado ao planejamento da companhia – de 3 a 5 

anos, mas nosso acompanhamento é constante. 
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Por que você acredita que o digital tem ganhado tanta força? 

Porque ele consegue aglutinar mais coadjuvantes, mais protagonismo e promover um envolvimento único das 

pessoas. O meio digital permite sentir o pulso do consumidor, o que ele pensa, analisar seus sentidos, a 

interação, e tudo isso no real time. Tudo isso tem sido e precisa ser levado a sério no planejamento – também 

permite uma correção de rota, que passou a ter necessidade de existir. 

 

Como é traçar um planejamento na sua área? 

Tem que levar em conta tudo isso e estar aberto, flexível e atento para as correções de rota, ajustes, que se 

mostram necessários. Antes, até existia a necessidade de ajuste eventual de alguma campanha, por exemplo, 

mas não conseguíamos nem detectar nem realizar com a agilidade necessária. Hoje temos mecanismos de 

mensuração e ferramentas que permitem que façamos isso. Não digo que é mais frequente a correção de rota, 

mas o digital veio permitir que ela aconteça. Se você parar pra pensar, na verdade, a gente nunca vai querer 

fazer uma correção de rota, porque o que se quer realmente é acertar a campanha, mas todo o escopo de 

informações que o digital te oferece permite que isso aconteça no caso de necessidade. 

 

Qual a vantagem que você acredita que sua área tem pelo fato de ter uma estrutura internacional? 

Ser constituída internacionalmente é muito importante no dia a dia, porque dá uma visão global do digital, do 

comportamento do consumidor nos mercados onde a companhia opera, e isso é importante e muito rico para a 

troca de informações e pra gente melhorar sempre o trabalho de relacionamento engajamento. 

 

Se o planejamento de longo prazo está calcado no da empresa, vocês se dedicam mais ao tático? Curto e 

médio prazo? Pode dar uma noção de tempo, por favor? 

Como somos varejo, temos um calendário beeem intenso e já com muitas ações preestabelecidas, inclusive na 

área social, onde temos uma atuação forte. Mas por conta da nova postura do consumidor, de toda a 

movimentação das mídias sociais digitais e da quantidade de novas ferramentas que surgem dia a dia, a cada 

proximidade de uma ação – uns 3 meses antes – já ficamos mais atentos ao mercado. Assim que entra no ar, a 

campanha passa a ser monitorada diuturnamente. Uma coisa é muito certa no digital: Se você está na rede, não 

tem outro jeito, tem que se relacionar com o consumidor, responder ao que ele demanda, tem que estar 

preparado para isso, bons e maus momentos, sem nunca se esquecer das suas key messages. Nossa empresa já 

pratica isso desde que as redes sociais surgiram e temos a preocupação de manter ativo os canais. 

 

O digital tem impactado as ações realizadas no off-line? 

O digital tem impactado, sim, o off-line, sim e muito. Muitas vezes, os inputs trazidos por uma campanha 

chegam por meio da nossa área e daí levamos para o marketing off. É normal que isso aconteça. Aqui 

trabalhamos de forma muito próxima de todas as áreas. Como a nossa área é a que concentra a captação de 

dados, que é muito diversa, abrangente e importante, é normal que a gente contribua dessa forma. Somos muito 

requisitados [risos]. 

 

Vocês realizam um monitoramento constante então? 

Sim e não apenas com campanhas no ar. O monitoramento é muito importante hoje em qualquer situação, 

porque, como uma empresa preocupada com as key messages, que são traçadas e reforçadas no planejamento 

para a toda companhia, aquele de 3 a 5 anos, o monitoramento nos permite acompanhar se o trabalho de 

relacionamento e de engajamento com os nossos consumidores está no caminho certo. Também ajuda muito a 

gente no gerenciamento dos nossos issues. 

 

Como você avalia o trabalho das suas agências? Você disse que elas são envolvidas no planejamento. 

Olha, o que eu acho é que as agências que trabalham com a nossa área especificamente são pouco proativas e 

que, justamente pelo fato de serem chamadas a participar do planejamento, de terem essa oportunidade, que eu 

acho muito legal, respondem de forma tímida. Isso não é bom. 

 

Obrigada!  
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ANEXO A – Termo Consubstanciado do Comitê de Ética 
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