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Muito longe vão os tempos em que COMUNICAR um produto, 

serviço ou marca e desenvolver uma CAMPANHA eram 

praticamente sinónimos. Tempos em que definir a duração 

dessa campanha era definir uma das variáveis chave da 

estratégia. Tempos em que prevaleciam objectivos de reach, 

em que o desafio, para além do da “criatividade”, era sobretudo 

o de pensar alocação de meios para maximizar eyeballs. 

Tempos de canais unidireccionais e massificados.

intRodução
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O passado recente definiu novos desafios e oportunidades para a disciplina da comunicação associados à 

multiplicação dos media e dos canais, ao crescimento do Digital e à consolidação do conceito de consumi-

dor produtor, um consumidor progressivamente Empowered e envolvido. 

Vivemos duas décadas, anos 90 e 2000, “de mais”: de mais oferta, de mais comunicação, de mais consumo. 

Todo o sistema foi pautado por um momentum que concorreu para diversificar linguagens, para extremar 

criatividades, para explorar novos meios, para lutar por awareness como objectivo primordial. Viveram-se 

anos de investimentos crescentes por parte da grande maioria das Marcas na generalidade das categorias. 

Hoje a realidade é muito distinta. A disciplina da comunicação vive momentos desafiantes, resultantes da 

conjugação de complexos factores de mudança que afectam todo o sistema: as Marcas & modelos de negócio 

e a sua capacidade de investimento, os meios e a sua relevância e os consumidores em profunda mudança. 

Perante a muito significativa quebra do investimento publicitário (mercado vale – de 30% face a 2008) há 

já quem fale de um “Ciclo Vicioso no Sistema da comunicação” (ver ilustração em diante). Com menos 

investimento haverá menos meios. Com menos investimento poderá haver um retrocesso na qualidade 

da comunicação. Com menos investimento por parte de diversas Marcas há certamente um redefinir do 

panorama, uma progressiva perda de variedade do espectro de Marcas activas que são quotidianamente 

vistas pelos consumidores. 

Se por um lado é evidente a existência de um renovado portfolio de meios, por outro multiplicam-se as evi-

dências de que o potencial que alguns desses novos meios encerram ainda está amplamente por alavancar 

por parte de muitas Marcas.

“A ‘sensação’ é de que os Marketeers estão perdidos com estes cortes e com a necessidade 
de fazer mais com menos!”

“O panorama publicitário tem sido pavoroso este Verão. A crise explica muito, mas não o 
deserto de imaginação em todos os géneros de anúncios, desde a imprensa à Internet, 
passando pela televisão.”

Membro da comunidade C

Eduardo Cintra Torres, in Jornal de Negócios
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Se por um lado se observa um agressivo corte dos orçamentos de comunicação que 

concorre para todo um ajustamento da cadeia de valor e para um redesenhar da 

“Oferta de publicidade” (em termos de quantidade, qualidade, forma, amplitude de 

Marcas com escala de comunicação, tempos & sazonalidades,...), por outro, é mais 

amplo o conjunto de (novos) objectivos de negócio que a generalidade das empresas 

tem que prosseguir num contexto de tão forte quebra de consumo. Ou pelo menos é 

mais evidente a necessidade de ter que prioritizar objectivos: fidelizar ou angariar? 

Investir no produto A ou no produto B? Concorrer contra trade-down ou contra trans-

ferência para outras Marcas de indústria?

A estes paradoxos junta-se um Consumidor que, à luz de uma Nova Realidade, está 

a redefinir, de forma célere, o seu Share of Wallet, o seu Share of Time e o seu Share 

of Space. Um consumidor que estando em ajustamento revê, também, a sua relação 

com a comunicação (e o seu Share of Media): as utilidades que ela lhe serve, os meios 

e os contextos em que a usa, as categorias a que está atento e aquelas que hoje não 

o conseguem interpelar, as mensagens que o levam à acção.

Estamos perante um contexto em que as perguntas que se colocam aos decisores 

são as mesmas de sempre: para quem comunicar, quais os objectivos a concretizar, 

com que alocação de recursos, que utilidade explorar nos diferentes meios, qual a 

natureza das mensagens mais eficazes... Mas, certamente, um contexto em que as 

respostas têm que ser profundamente novas.

Nesta Investigação propomo-nos trazer novos insights sobre a relação dos consu-

midores com a comunicação, insights que permitam às Marcas reflectir sobre as 

suas estratégias. Ambicionamos contribuir para uma ampla discussão sobre quais 

os novos paradigmas que devem pautar a comunicação das Marcas na Nova Reali-

dade que se vive.
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Procurámos responder a esta questão trazendo conhecimento 

novo, abrangente e reflectido em torno de uma análise do lado 

da equação da “procura de comunicação”, o lado dos consumi-

dores com quem as Marcas comunicam.

Quisemos fazê-lo tentando identificar mudanças nos consu-

midores, interpretando novos comportamentos de forma con-

textualizada, convocando a relação entre o que estão os con-

sumidores a mudar nas suas vidas e o que está a mudar a sua 

relação com a comunicação.

Na base da reflexão, que desenvolvemos ao longo deste paper, está a constatação de que os consumidores 

reconhecem, hoje, uma renovada centralidade da comunicação, a qual está justamente convocada como 

ferramenta fundamental de apoio ao processo de ajustamento. Os consumidores reconhecem estar a ter 

uma relação mais intensa e abrangente com a comunicação.

Deparámo-nos com indivíduos que também na sua relação com a comunicação evidenciam, ou pretendem 

evidenciar, a nova lucidez que pauta a sua vida como consumidores. Observa-se uma relação mais madu-

ra com a comunicação por parte de um consumidor que se diz menos “influenciável”. Esta maturidade é 

expressa quer na avaliação que faz da mensagem, quer na avaliação da criatividade, quer ainda na capaci-

dade de discutir a comunicação à luz da realidade concorrencial das Marcas e dos sectores.

Esta maturidade assume uma expressão interessante quando define a capacidade de, por exemplo, in-

dependentemente de saber que os “bancos nos enganaram com o crédito, ou que têm comissões muito 

altas” querer estar atento à nova conta “que dá 6%”... ou de, num outro registo, saber que o “Pingo Doce fez 

dumping e até foi multado” mas, não obstante, ter como clara a necessidade de agora “à entrada dos fins 

de semana ter que estar atento para saber qual é a promoção que o Pingo Doce vai ter”.

Uma relação de menos confiança nas empresas, de muito maior escrutínio das suas práticas, pode não 

ter paralelo na quebra do “consumo” da sua comunicação. Não tem, de facto, para a grande maioria dos 

consumidores.

Dinâmicas e perfis de Relação  

Efectividade, indução à acção

Utilidades e Usabilidade

Modelos de “Consumo”, em 
termos de conteúdo e meios

Dimensões Da relação 
ConsumiDores / ComuniCação 
Das marCas analisaDas:

A pergunta que esteve subjacente a toda a investigação foi 
“como comunicaR com os meus consumidoRes hoje?” 
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os dados suportam a ideia de uma relação útil, sé-

ria e madura com a comunicação das marcas, uma 

relação mais intensa por parte de um consumidor 

que, para muitas categorias, aprendeu a estar efec-

tivamente Always-On, por parte de um consumidor 

consequente, que perante o que considera serem 

“boas interpelações”, muda, equaciona e investiga. 

mais do que nunca, a comunicação, em algumas 

categorias, pode gerar resultados imediatos.

Partimos para esta investigação com dúvidas sobre 

o papel objectivo que as Marcas hoje têm na vida dos 

consumidores e consequentemente do papel que a 

sua comunicação tem em dimensões que não as 

meramente utilitárias e informativas. E novamente 

aqui nos deparamos com um curioso paradoxo:

Por um lado, a assunção de uma muito menor 

fidelidade, ela própria resultado da interpelação 

constante da comunicação, por outro, a valoriza-

ção da entidade Marca como elemento apropriável 

constitutivo da vida: entidade de relação, entidade 

que se frui, entidade a que os indivíduos se refe-

rem recorrentemente com emoção evidenciando 

que continua a existir espaços para “as minhas 

Marcas”: o meu banco, o meu operador de tele-

comunicações, o meu leite preferido, o detergente 

que uso, o champô que agora compro.

Em síntese, observámos uma realidade em que as 

Marcas de relação quotidiana, têm nessa interac-

ção um espaço ímpar e diferenciador de comuni-

cação. Uma inequívoca vantagem competitiva que 

têm que saber defender. A comunicação tem que 

existir hoje para consumidores (cada vez mais) 

conscientes da marca que as marcas deixam.

Num outro registo, a investigação confirma o 

que seria de esperar: que o Consumidor do skip 

forward, o consumidor que paulatinamente come-

çou a poder escolher o “o quê”, “quando” e “em 

que meio” tem hoje a sua a sua atenção altamente 

condicionada pelo ajustamento à Nova Realidade.

Este é dos factores que está na origem de outras 

duas ideias centrais desenvolvidas ao longo do pa-

per: (i) o consumidor reconhece “utilidades micro 

multifacetadas” na comunicação das marcas e (ii) 

cada consumidor tem “um sistema de meios” uti-

lizado de forma integrada.

A comunicação hoje pode ser notícia (uma pro-

moção por exemplo) e, nessa medida, ser anúncio 

de televisão complementado por folheto em loja. 

Mas a comunicação deve também ser espaço de 

apresentação de novos relevantes, como seja uma 

nova solução de poupança ou um novo pacote de 

telecomunicações, nessa medida justificando-se a 

exploração de meios em que a conversa pode ser 

mais longa e explicada. Pode ainda ser justificação 

para a fidelidade de um consumidor a valorização 

da fruição que faz de um produto serviço.

A comunicação é, pois, cada vez mais parte in-

tegrante da Proposta de Valor das Marcas: a sua 

frequência, a sua capacidade de servir as diferen-

tes utilidades procuradas pelos consumidores, a 

sua usabilidade (para além de criatividade a co-

municação tem usabilidade!) são hoje aspectos 

centrais para que um consumidor considere uma 

marca, uma empresa, melhor que outra.
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I do not regard advertIsIng as an art form, but as a medIum of 

InformatIon. When I WrIte an advertIsement, I don’t Want you to 

tell me you fInd It ‘creatIve’, I Want you to fInd It so InterestIng 

that you buy the product.

DaviD Ogilvy

Podemos, pois, concluir que, também na relação com a comunicação, se observa a consolidação de uma 

Nova Realidade, de renovados desafios para as Marcas. A multiplicação não tipificável de “Sistemas de co-

municação” do lado dos consumidores exige que se assuma, em definitivo, o fim do mass market, porque 

é necessário, porque é possível e sobretudo porque será algo fortemente valorizado pelos consumidores.

O extremar do foco na utilidade, evidente na avaliação que o consumidor faz da comunicação, terá que ser, 

na medida do possível, contrariado, criando mensagens que prevaleçam face aos meios e concretizando a 

capacidade de juntar o útil ao agradável, de não abdicar de construir marca e consolidar valores...

Estes são desafios tão mais complexos quanto têm que conseguir enquadrar resultados de curto prazo - 

vendas, angariação de novos clientes, ganho de quota -, com a capacidade de não pôr em causa a marca a 

médio e longo prazo - de falar de valores, de potenciar aspiracionalidade, de comunicar com não clientes...

Quando no C dizemos que os consumidores pedem às Marcas para se reapresentar, imaginamos que 

naturalmente aceitem conversas como “agora estou com 50% desconto”, “agora se comprares 2 emba-

lagens dou-te uma terceira”, mas cremos sobretudo que ambicionam e precisam de mais, precisam que 

a comunicação e as Marcas sejam expressão de uma vida com futuro, com novidade, com escolhas, com 

projectos, com alegria. Um desafio que sendo necessariamente de repensar proposta de valor e oferta é 

também de recriar comunicação.

Individualmente cada Marca e, certamente, que várias delas com a ambição de actuar em conjunto têm que 

encarar este desígnio de usar a sua comunicação para combater um risco iminente de crise sistémica do 

consumo e das Marcas. Os consumidores estão receptivos, as Marcas dele precisam!

nota: apensamos ao paper um ensaio do Carlos liz (Partner da iPsos-aPeme) e do rui Dias alves (Ceo da return on 

ideas) publicado na revista eXame de Julho de 2012 sob o título “a crise sistémica do consumo e a agenda necessária 

para as marcas e modelos de negócio”.

O Ensaio encerra uma reflexão que acreditamos ser complementar aos resultados desta Investigação. Sintetizando a 

história da relação da Sociedade Portuguesa com o consumo e com as Marcas, evidencia que estas tiveram um papel 

infraestrutural muito para além de serem entidades de consumo. Como podem prosseguir essa sua missão, hoje com or-

çamentos fortemente reduzidos? Em que dimensões podem criar sociedade e qualidade de vida perante um consumidor 

em Folha Branca? Que papel pode a comunicação continuar a ter como espaço de criatividade, narrativas, educação,... 

Apenas três perguntas para as quais muito gostaríamos que este paper pudesse ser fonte de insight e inspiração.
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MENOS INVESTIMENTO, MENOS “MarcaS”, 
MENOS “cOMUNIcaÇÃO”

MENOr QUaLIDaDE DE cONTEÚDOS

OrÇaMENTOS MENOrES

CRISE MACRO E MICRO DE MEIOS

CICLO VICIOSO AMEAÇA TODO O SISTEMA 
DE COMUNICAÇÃO DAS Marcas

Proliferação de mensagens racionais: 
preço, preço, preço, promoção, promoção, promoção

Redução generalizada dos orçamentos de Marketing, muitos 
com menos 1/3 do valor, comparando com há 4 anos

Menor qualidade com toda a cadeia de produção adaptada à existência de menos recursos

O VERÃO NEGRO DA PUBLICIDADE:

"Pergunto-me se a publicidade está a perder o seu fascínio, próprio de forma de comuni-
car comercialmente. Será porque a linguagem publicitária se diluiu e perdeu a magia ao 
invadir todas as esferas da comunicação, desde a política ao jornalismo?"

Eduardo Cintra Torres

“Na TV, os anúncios são baços e tão 
repetidos que perdem qualquer aura de 
momento cativante que ainda tivessem”

“Os jornais estão vazios, sem a publicidade 
a dar-lhe cor e variedade visual, para já 
não falar de sustentabilidade financeira.”

Enfoque nos resultados de curto prazo, ditando a 
transferência de verbas de publicidade (above the 
line) para acções promocionais e de ponto de venda

rELaÇÃO MUITO PraGMÁTIca 
cOM a PUBLIcIDaDE

NOVa rELaÇÃO cOM OS MEIOS
Controle, quase total, sobre a experiência 
comunicacional (meios e conteúdos)

FIM DOS MEIOS MaSS...?

EFIcÁcIaS QUESTIONaDaS

Maior procura por novos meios “experimentais”

Menos Marcas em TV - resultando 
numa maior repetição de anúncios 
e dando espaço para a presença de 
novos perfis de Marcas (p.e. Leilões, 
internet; Compra e venda de Ouro; 
Depuralinas & Angelicalm’s”) MErcaDOS EM PErDa EM 2012

Auto

Ginásios e Health Clubs

Viagens

Saídas às noite

Restauração

Moda

Beleza

-40 %

-19 %

-17 %

-15 %

-11 %

-9 %

-5 %

NOVa rEaLIDaDE:
NOVOS ESTILOS DE VIDa 
E DE cONSUMO
Muitas decisões críticas na 
gestão do rend. Disponível; 
Ajustamento no Share-of-wallet; 
Fidelidades em causa

cONFIaNÇa E cONSUMO EM QUEDa

-3,9 % -5,9 % (E)

2011 2012

2008 2011

rádio: -10%

imprensa: -37%

TV cabo: -13%

outdoors: -19%

internet: +51%

TV generalista: -20%

Quebra generalizada de preços,
(TV, Imprensa, Outdoors, etc.) em 

tabela e através de descontos

um mercado que 
globalmente perdeu 
quase 30%, em 4 anos! 

VaLOr DO MErcaDO PUBLIcITÁrIO

2008 2011 2012

797.349

624.148

-22%

-7%

Fonte: Dados C, Redunicre Julho 2012

Fonte: Dados C, Redunicre 2012

Variação facturação Jan. - Jul. 2012/2011

Fonte: Omnicom Media Group ('000)

Fonte: Omnicom Media Group ('000)
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