
--- COMO FUNCIONA 

Bruno Mortara Crossmed;a, 
por que nao? 
U ma das tecno logias ou modelos de co

municac;ao e marketing da atualidade e 
o crossmedia ou a distribuic;ao de con
teudo, muitas vezes centralizado num 

sistema de multiplas saidas, coligadas. 0 conreudo 
distribuido pode ser de musica, texco, imagens, vi
deo, noticias etc. As saidas normalmente possuem 
alguma ligac;ao (link) com as outras midias, provo
cando um acesso combinado pelo usuario de dife
rentes midias, como televisao, jornal, revistas, com
putadores e smartphones. Quando os meios sao 

eletr6nicos, a presenc;a da internet e quase sempre 
necessaria, como agente de ligac;ao. 

0 QUE E 
0 comportamenco dos consumidores muda conti
nuamente, regido por facores culturais, sociais, eco
n6micos e, ultimamente, em func;ao das novas tec
nologias de comunicac;ao. Os agentes econ6micos 
buscam constantemente novas maneiras de entre
gar suas mensagens, sempre que possivel de for
ma personalizada, e isso imp6e um cusco elevado 

a comunicac;6es 1:1, ou dedicadas aquele consumi
dor. Porem, as novas arquiteturas de comunicac;ao 
vem viabilizando essa modalidade de cuscomizac;ao, 
enrregando informac;6es relevances e interessantes 
aos clientes, colaboradores e parceiros de neg6cios. 
Crossmedia e esse conjunco integrado de ferramen
tas de comunicac;ao. Outra definic;ao de crossmedia 
ea entrega de mensagens relevances a um publico
alvo com diversos canais de comunicac;ao integrados, 
coma impressos, radio, televisao, internet e servic;os 
m6veis, criando vinculos enrre os canais que podem 
ser simultaneos, sincronos, ou sequenciais, e assincro
nos. Apesar de essas definic;6es serem baseadas no ge
rador das mensagens, na outra ponta o uso das solu
c;oes de comunicac;ao crossmedia e calcado no modo 
coma o consumidor usa os veiculos de comunica
c;ao e o senrido que eles tern em sua vida. Na pon
ta, os consumidores controlam seu funcionamenco, 
decidindo quando e onde querem acessar conteu
dos espedficos, como imagens, filmes ou textas. 

INTEGRA(AO 
Uma das caracteristicas da integrac;ao enrre as mi
dias e que tal processo s6 e possivel grac;as a uniao 
entre diferentes empresas e especialistas. Edita
res, por exemplo, distribuem artigos publicados 
em revistas impressas em outras midias coma CDs 
ou biogs. Hoje os grandes producores de conteu
do criam os conteudos de uma determinada forma 
e depois os adaptam para o canal desejado, coma 
um programa de TV que vira um podcast ou video
cast, podendo ser assistidos off-line, quando o usua
rio desejar. Se gostar, o usuario pode ainda dar uma 
nota para o produta, colaborando para que outros 
usuarios adiram aquele conteudo. 

Crossmedia se define nao como uma tecnolo
gia espedfica, mas coma uma ferramenta para atin
gir um determinado publico, arraves de diferentes 
canais. Essa estrategia passa pelo planejamenta, 
quando as preferencias do publico-alvo sao levadas 
em considerac;ao (Wikipedia). Tais preferencias sao 
guiadas principalmente por quatro quest6es: 
• Quando - quando o consumidor deve 

ser contatado7 
• Ritmo - quanta tempo devo esperar entre 

o primeiro contata e o segundo7 
• Frequencia - com que assiduidade devo 

verificar o consumidor7 
• Persistencia - se o consumidor nao responder, 

por quanta tempo devo manter certa oferta a ele7 

MARKETING 
Para os profissionais da area essa modalidade de 
comunicac;ao envolve o uso de diferentes midias, 
considerando as caracteristicas espedficas de cada 
uma na mobilizac;ao da atenc;ao do consumidor. 
A razao da integrac;ao entre meios de comunica
c;ao e aumentar a abrangencia de uma determi 
nada campanha a fim de maximizar seu impacta 
junco ao publico-alvo. Uma das utilizac;6es mais fre
quenres, especialmente com o uso de redes sociais, 
e aumentar a intimidade dos consumidores com 
produros e marcas, rornando o consumidor mais in
timo das especificidades da marca, produzindo uma 
experiencia mais rica. 

Um exemplo do uso de crossmedia e a Disney, 
que no lanc;amento de novos filmes coloca bone
cas dos personagens nas lojas de brinquedos e, ao 
mesmo tempo, disponibiliza em escolas e para pe
diatras adesivos gratuitas dos personagens do fil
me. A empresa entra nas cadeias de jastfood com 
taalhas de mesa, caixas de sanduiches, e nas lojas 
de departamento com roupas, saparos, mochilas e 
livros de colorir. Alem disso, faz campanhas online, 
aplicativos para smartphones, site de jogo tematico, 
pagina no Facebook. E em codas as ac;6es online os 
usuarios ganham poncos que dao direita a brindes. 

PRODUTOSIMPRESSOS 
Quando utilizados meios de comunicac;ao impres
sos, as principais tecnologias que viabilizam a in
tegrac;ao entre as midias sao o QR Code e a Rea
lidade Aumentada (AR). Alem disso, a presenc;a 
de cupons, c6digos de barras ou links para sites, 
nos quais o consumidor espontaneamente aces
sa informac;6es integradas ao material impres
so, sao formas de integrar impressos ao universo 
crossmedia. As comunicac;6es impressas sao ex
tremamente importance s para a humanidade e 
nao devem depender de integrac;ao com ourras 
midias para ocupar seu papel na cultura. No en
tanta, sua inserc;ao e extremamente benigna, di
namizando sua utilizac;ao e dando ao produro esta
tico uma ligac;ao dinamica, grac;as ao interesse dos 
usuarios e consumidores. 0 
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