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Prefácio

Daniel Galindo e Raquel Prado

Nesta quinta edição, o ECOM debate os novos fluxos de comunicação
nascidos a partir de diversas tecnologias de relacionamento, possibilitando a
geração de conteúdos e ações de empresas e a contemplação da imagem
corporativa. E as percepções dos públicos são manifestadas nas redes e
mídias sociais, gerando uma troca de opiniões com diversos públicos e um
novo ambiente de relacionamento para as marcas e suas instituições
corporativas.
A proposta é avançar além das abordagens econômicas, pontuando sua
condição de uma construção simbólica contínua, que incide na manutenção do
imaginário social. O maior desafio dos pesquisadores que atuam no recorte
desse fenômeno é centrar-se na abordagem multidisciplinar e na contribuição
dos vários olhares e pensares sobre o cotidiano e a comunicação entre as
organizações e os seus públicos de interesse.
Nota-se que as mídias sociais conectadas fornecem um novo espaço
para que a informação seja produzida e distribuída pelos profissionais de
comunicação e usuários das redes. Entretanto, novas exigências são
incorporadas aos processos de produção publicitária, organizacional e
jornalística com o objetivo de tornar o ambiente enredado mais produtivo e
comunicativo, em todos os aspectos. Para isso, os aportes tecnológicos que
permitem

a

inserção,

compartilhamento,

avaliação,

recomendação

e

distribuição de conteúdo devem ser estruturados, avaliados e reavaliados. Os
comunicadores, comunicólogos, ou seja, a esfera acadêmica e profissional da
Comunicação com o Mercado necessita obter novas habilidades para garantir a
sobrevivência do seu ofício.
A convergência tecnológica digital vem promovendo e provocando fortes
impactos nas estruturas que envolvem a Comunicação Mercadológica. Ela tem
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contribuído para a convergência de mídias, abrindo campo para o
arquivamento, o compartilhamento e a distribuição de ativos digitais utilizados
no relacionamento humano, por intermédio das mídias e redes sociais virtuais.
Criou-se um ambiente de acessibilidade, que valoriza algumas das
necessidades

humanas,

entre

elas,

o

convívio

por

meio

a

inúmerascomunidades. São comunidades de marcas, de causas, de likes, de
denúncias, de experiências positivas e negativas, de compartilhamentos e
engajamentos. Isso exige mais interação e atitude da Comunicação com o
Mercado que se manifesta entre o opinionshare e opinion- give.
E as tais exigências são reconhecidas por muitos profissionais da
Comunicação, como Nizan Guanaes, que ressalta a importância da relações
públicas. “ Mastenho certeza absoluta de que é com relações públicas, e não
com publicidade, que as empresas brasileiras vão construir suas marcas no
mundo”. A frase de Nizan Guanaes foi citada na palestra da pesquisadora
Carolina Terra,cujo tema foi

“Relacionamento e mobilidade são os novos

“pretinhos básicos”, que abriu o Ecom 2015. A consultora, que já trabalhou
para grandes empresas, como Nestlé, argumentou que a comunicação mudou.
Antes variáveis como produto, preço, comunicação, distribuição, propaganda,
relações públicas, ponto-de-venda, promoções e eventos eram variáveis sob
controle da empresa. Hoje temos youtube, instagram, facebook e blogs,
comentários, notas, avaliações, repercussões em comunidades online, chats,
e-mails, mensagens de whatsapp e snapchat como variáveis sob controle dos
consumidores. Entre as diversas tendências de variáveis nas mãos dos
consumidores, Carolina citou o empoderamento de fãs, onde é possível dar
plenos poderes aos consumidores mais assíduos para decidirem qual é o
melhor sabor do produto a ser incorporado ao portfólio da marca. Foi o caso do
chocolate Garoto, no qual os consumidores criavam as receitas e escolhiam os
melhores ingredientes para lançar o chocolate em barra tema da Copa do
Mundo.
A exposição do pesquisador Wilson da Costa Bueno abordou o tema “Os
desafios à gestão de imagem das organizações em uma sociedade conectada”.
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Bueno ressaltou que a gestão de imagem é complexa, envolve vários
processos e técnicas, que não está dissociada das posturas e práticas das
organizações, uma vez que é uma exigência dos novos tempos, mas encerra
inúmeros desafios por diversas circunstâncias, inclusive a ausência de
metodologias adequadas. As áreas de comunicação e marketing por si só, não
dão conta do processo abrangente de gestão de imagem e se ressentem ainda
da falta de maior autonomia e de uma visão estratégica nas organizações.
Por fim, o pesquisador Leandro Yanaze expôs “Tecnologia + diversão

=

comunicação. A relação, interação e comunicação dos jogos digitais, onde ele
defendeu a importância dos games como estratégias para a comunicação e
posicionamento das marcas. Trata-se de um mercado em crescimento
constante,

especialmente

favorecido

pela

expansão

nas

vendas

de

smartphones e a procura elevada por games gratuitos por diversas gerações.
Um dos trunfos do game como estratégia de comunicação é o elemento lúdico
impresso nele, capaz de ampliar a capacidade de reter informações no
processo comunicacional. De acordo com Leandro Yanaze, os games são
expressão de influência para a comunicação e a publicidade com os nativos
digitais.
Após o modulo de palestras e troca de idéias entre participantes e
palestrantes, foi a vez dos pesquisadores mostrarem seus 36 artigos nos cinco
grupos

de

trabalho,

cujos

temas

foram

Comunicação

e

Consumo,

Comunicação de mercado e redes sociais online, Cidadania e sustentabilidade,
Mídia e Inovações e Iniciação Científica.
No GT 1, sobre Comunicação e Consumo, os trabalhos abordavam
produtos de luxo, comunicação organizacional estratégica, comunicação para
reverter a queda no consumo. Já o GT 2 envolveu comunicação de mercado e
redes sociais online, enfocando os nativos digitais, o poder do neoconsumidor
digital, a interação entre as marcas Burger King e McDonald’s no Dia Mundial
da Paz, a gestão da experiência do cliente e crianças e a era do consumo
digital. O dinamismo dos trabalhos trazia a importância de acompanhar
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constantemente a evolução dos consumidores e suas manifestações com
marcas e suas respectivas ações na disputa da atenção do consumidor.
O GT 3 foi pautado pelas mídias e inovações, com contribuições de
pesquisadores sobre merchandising social, brandedcontent, a estratégia do
videoclip, consumo da programação televisiva e o consumidor contemporâneo
e o boca-a-boca online. Os trabalhos mostravam as versões ecléticas de
chamar a atenção do consumidor e tentar interagir com ele por meio de
recursos que apelam à emoção e ao engajamento social.
Já o GT 4 trabalhou o tema Cidadania e Sustentabilidade, abrigando
trabalhos como comunicação e o consumo sustentável, portal consumo social,
inovações em eventos organizacionais decorrentes da sustentabilidade
ambiental, mostrando que mais do que tendência, a sustentabilidade é uma
necessidade que as marcas estão tentando incorporar aos seus princípios
ativos de comunicação.
O GT 5 voltado a Iniciação Científica mostrou os trabalhos de jovens
pesquisadores e seus primeiros passos na construção do conhecimento.
Foram exibidos estudos de caso como a publicidade da marca Omo “Se sujar
faz bem”, a importância do pré-teste em campanhas publicitárias e Arte na
Publicidade. Além do envolvimento com os temas, os estudos mostram
pesquisadores em início de carreira, com muita vontade de compartilhar
conhecimento e seguir a carreira docente. Alguns alunos fizeram questão de
prestigiar esse GT com a finalidade de checar como é feita a pesquisa
acadêmica e preparar um tema que seja coerente com os objetivos da
Iniciação científica.
Neste anuário será possível conferir as diversas apresentações dos
palestrantes, disponibilizadas em slides de PowerPoint, e por todos os artigos
apresentados pelos pesquisadores reunidos nesta quarta edição do ECOM,
navegue e desfrute das significativas contribuições dos jovens pesquisadores
alocados nesse recorte da comunicação com o mercado.
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Apresentações
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