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Começando pelo fim

A proposta de uma introdução sempre foi a de situar o leitor sobre o contexto e os
conteúdos a serem trabalhados no desenvolvimento de um capítulo, e aqui não seria
diferente. Contudo, a percepção de que algumas práticas extremamente consolidadas de
comunicação com o mercado apresentam-se fragilizadas ou desajustadas diante de um
novo ambiente. Possibilita assumir que estamos em um recomeço, portanto, diante do fim
de algumas práticas de marketing, certamente caracterizadas como convencionais,
perdem ou cedem lugar a uma nova práxis das relações com o mercado. Nesse sentido,
não vamos denominá-lo de um novo marketing, mas de uma nova ambiência na qual se
evidencia a busca contínua e plena da satisfação entre os atores sociais em suas trocas,
essencialmente embaladas por uma percepção de valor.
A American Marketing Association (AMA), que historicamente tem revisado com
muito critério o conceito de marketing, em 2008 apresentou mais uma revisão da
conceituação vigente, com foco nos aspectos produtivos e de troca entre produtores e
consumidores, para uma abordagem que contempla a noção de valor, de parceria e de

sociedade, porém ainda presa ao universo produtor como iniciador do processo.
“Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar,
comunicar, oferecer e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes,
parceiros e para a sociedade como um todo.” (Kotler, 2010, p. 18).
Ao menos essa definição já dá conta de uma amplitude maior de públicos, fator de
relevância ao considerar, por exemplo, a sociedade e com ela as diversas tribos ou
comunidades. Também fica evidenciado que o criar, comunicar e ofertar carrega em si
uma carga comunicativa responsável pelo intangível que compõe, hoje, o maior legado
que um produto ou serviço possa ter. Afinal, ambos estão cada vez mais comodotizados.
O presente texto se volta, em um primeiro momento, para o resgate do composto
de marketing e sua validade como fator de diferenciação em meio a mudanças tão
profundas quanto a produção, a distribuição e a comercialização em uma economia de
rede, como apresentada por Jeremy Rifkin (2001) em seu livro A era do acesso: a
transição de mercados convencionais para networks e o nascimento de uma nova
economia. Seria impossível uma discussão sobre a comunicação no contexto de mercado
sem a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão tecnológica, aliás, seria
impensável. Por isso, as contribuições de Rifkin (2001) possibilitam visualizar pontes
para esta nova ambiência, como a compreensão de que nessa nova economia (de rede) o
que realmente é comprado ou vendido são apenas ideias e imagens, até porque se o
mercado industrial foi caracterizado pela troca de bens e produtos, agora, na economia de
rede, ele advoga como uma economia marcada pelo acesso, sendo que o que vale são
conceitos, inseridos em formas físicas.
Com isso, podemos perceber o quanto o foco do marketing mudou no sentido de
vender o intangível e a história por trás de suas marcas, caracterizando o momento em
que as mercadorias são hoje oferecidas ou disponibilizadas ao consumidor. Tal situação é
muito fácil de compreender quando Rifkin (2001) se vale de Saul Hansel, articulista do
New York Times, que afirma: “Aqui está uma imagem da futura indústria norteamericana, onde os fabricantes não produzem nada e os varejistas não tocam nos bens
que vendem.” (Hansel apud Rifkin, 2001, p. 39). Ou seja, trabalham essencialmente a
gestão da informação, do simbólico, do intangível.

Em um segundo momento, temos o foco em um novo consumidor, ou ainda em
um consumidor envolto por um forte e consistente relacionamento social no sentido
quantitativo, pois apoiado em tecnologias como as de telecomunicações, como diz Joseph
Jaffe (2008), esses consumidores “[...] em qualquer parte, a qualquer momento em
qualquer lugar [...] acesse milhões de seus mais íntimos desconhecidos virtuais.” (Jaffe,
2008, p. 32). Sem dúvida, é preocupante, mas real, esse relacionamento com os mais
íntimos desconhecidos, ligados por interesses comuns e predispostos a trocar
informações, compartilhar impressões, opiniões e, acima de tudo, validar posições sobre
qualquer tema.
Neste sentido, a contínua mudança no comportamento desse consumidor/cliente
aqui vem das tecnologias da informação e comunicação, denominadas agora como T-R,
ou seja, trata-se das inúmeras tecnologias destinadas ao relacionamento e, por
decorrência, responsáveis pela alteração ambiental no sentido de organizar a vida pessoal
e reestruturar o discurso social, uma vez que se constitui de múltiplos espaços para
agregação de pessoas, comunidades, tribos, isso tudo em qualquer tempo e espaço.
Finalmente, não alheio a tudo isso, mas ao contrário, sendo envolvido pela
dimensão tecnológica, temos uma nova configuração para o marketing e seus processos
comunicacionais, pois termos como desmassificação, micromarketing, marketing on-line,
marketing digital ou marketing 3.0, e tantos outros adjetivos qualificativos que tentam dar
uma explicação ou ao menos uma justificativa para uma diferenciação, necessariamente
passam por uma abordagem social e tecnológica. Estes fatores são indissociáveis do ator
tecnossocial que vive, hoje, uma dimensão social complexa no sentido de ser impactado e
impactar nas relações de trocas e de percepção das marcas e das imagens corporativas.

Dê adeus aos seus atributos ou aceite os nossos!

Alguns profissionais de marketing ficam assustados diante da afirmação de alguns
pesquisadores e autores que afirmam que o composto, ou mix de marketing, amplamente
conhecido como os 4Ps morreu. Tal afirmação parece simplista e por demais

apocalíptica, pois é dizer que os fatores ou variáveis controláveis pela empresa, ou ainda
segundo Doyle (2005, p. 203), de “[...] gerenciar o mix de marketing é a tarefa
fundamental dos profissionais de marketing.” A isso poderíamos associar uma longa lista
de autores consagrados que fariam coro no sentido de evidenciar a relevância dos 4Ps. No
entanto, as únicas variáveis passíveis de controle e gestão aparentam dar sinais de
estarem ao menos fugindo do controle dos executivos de mercado. Isso pode não se
constituir na morte do mix de marketing, mas, sem dúvida, coloca em cheque o papel dos
executivos que, de forma estratégica, articulavam essas variáveis em busca de uma
vantagem competitiva.
Como não temos a intenção de resgatar a história do marketing, permitimo-nos
lembrar de que o nascimento dessa técnica ou prática se deve a Edmund Jerome
McCarthy, professor de marketing da Michigan State University, que lança em 1960 o
livro Marketing básico. Essa é uma obra significativa, pois em suas oitocentas páginas
foram detalhadamente expressas as técnicas e os conceitos que nortearam os demais
autores voltados para a gestão com o mercado. Em meio a tudo isso, McCarthy conceitua
o marketing como a concepção de um sistema eficiente (em termos de uso de recursos) e
correto (em termos de distribuição de produtos a todas as partes interessadas).
McCarthy (1976), fiel a sua máxima de ações eficientes, propõe um sistema de
gestão denominado de composto de marketing ou marketing-mix, que, inevitavelmente,
se tornaria no paradigma das ações de marketing, ou seja, sua utilização voltada para a
realidade ou momento histórico das práticas de mercado, que caracteriza o que
acreditamos ser o marketing convencional, pois foi concebido em uma visão estritamente
(instrumental) para o produtor. Baseando-se em uma formulação mnemônica amplamente
conhecido por 4Ps (produto, preço, praça e promoção), a validade desta proposta tem
atravessado a recente história da evolução do marketing, aliás da própria AMA.
Desnecessário afirmar que esta proposta vem provocando inúmeras críticas, por não
contemplar as significativas mudanças ocorridas no mercado. Contudo, parece-nos
também que todas as propostas apresentadas ainda não conseguiram se libertar do DNA
do marketing-mix proposto por McCarthy na década de 1960, carente, sem dúvida, de
uma revisão, já que o mercado não é e nem nunca foi uma entidade inerte. Ao contrário, o
mercado evolui no sentido de se autoajustar às novas relações de consumo e se mostra

como o centro de poder nesta equação montada pelos fatores produtivos, de um lado, e de
demandas, por outro. Logicamente, o consumidor era o centro de gravitação do composto
de marketing, contudo, pensava-se neste consumidor como alguém que esperava inerte
pelas soluções apresentadas.
Se as atividades de marketing vigoraram como uma articulação estratégica no
sentido de escoar uma crescente produção diante de um número cada vez maior de
concorrentes, nas décadas de 1980 e 1990 contamos com uma evolutiva participação da
tecnologia que traz, em seu bojo, uma nova proposta: a contínua segmentação, ou seja,
cada vez mais o consumidor começa a escolher e a exigir diferentes produtos e serviços.
Este novo momento tem como foco o consumidor, sendo que este surge como a
razão de ser das empresas. O consumidor precisa ser atendido e, com o crescente avanço
da tecnologia, é possível atendê-lo com maior precisão. Então, começa-se a falar do
marketing segmentado, marketing de nichos, marketing do um a um e talvez o mais
significativo: o marketing de permissão, cuja visão do consumidor como iniciador,
mediador e finalizador do processo contempla um poder até então ignorado.

A inevitável diluição dos atributos

A compreensão de que os executivos de marketing gerenciavam suas variáveis,
dando-lhes, portanto, maior competitividade e visibilidade junto ao consumidor,
alinhando suas necessidades aos atributos, via de regra, tangíveis dos produtos
oferecidos, começa a ruir com achegada de um grande aporte tecnológico,
disponibilizado a todos os players do mercado, gerando a decantada comodotização dos
produtos e trazendo, desta forma, a inevitável padronização da qualidade e dos atributos
técnicos. Aliás, isso já era possível visualizar na profecia de Kotler (1980), quando este
apontava que:
O marketing moderno exige mais que desenvolver um bom produto,
determinar corretamente seu preço e torná-lo facilmente acessível ao cliente. A
empresa que quer mais do que apenas vendas eventuais deve desenvolver um
programa eficaz de comunicação e promoção. Toda empresa é forçada, pela

própria natureza dos clientes e concorrência, a adotar o papel de comunicador.
(Kotler, 1980, p. 380).

Nesta colocação de Kotler (1980), deslocava as demais variáveis do composto de
marketing para uma ação concentrada na variável promoção (promotion), pois sua
percepção era a de que o marketing atingiria um patamar de produção e de canais de
distribuição que levaria a concorrência a equalizar custo e, consequentemente, seus
preços, sobrando apenas uma única e grande variável a ser trabalhada como
diferenciação, pois ela é a responsável pela criação das características intangíveis
(simbólicas) sobre bens e serviços, dando-lhes uma carga afetiva, emocional e relacional.
Portanto, ao adentrarmos nos avanços das tecnologias digitais e da transferência
de dados via telecomunicações, a variável “promotion”, ou comunicação, se torna o
grande fator de visibilidade das organizações, ou melhor, torna-se o fator de
sobrevivência diante de um mercado inundado pelas commodities e pelas ações
globalizadas de empresas que redesenham suas fronteiras geográficas, ou até mesmo as
eliminam, fazendo-se presente nos chamados mercados locais.
Em decorrência dessa produção massificada, o anunciante se vê diante de uma
busca contínua para dar ao produto uma imagem destinada a promover ou proporcionar
uma vantagem extra para ele em meio ao mercado, ou ainda, “[...] é preciso diferenciá-lo
um pouco dos produtos concorrentes, que são (quase) iguais quanto ao seu valor de uso
material.” (Vestergaard; Schroder, 1996, p. 171). Certamente, em algumas categorias, os
produtos são essencialmente iguais quanto ao seu valor de uso material, bem como essa
lógica da diferenciação não se sustenta nas diferenças funcionais ou tangíveis dos bens,
produtos e serviços. Aliás, esta proposta de envolver os bens com carga simbólica da
comunicação é algo muito presente na afirmação de Pierre Martineau ainda na década de
1960, quando este atribui a publicidade como o “[...] halo de significações psicológicas,
as associações de sentimentos, as mensagens estéticas escritas indelevelmente sobre as
qualidades físicas.” (Dunn; Watson, 1967, p. 71).
Isso representou os anos de glória da indústria da propaganda, em que os atributos
e benefícios dos bens e produtos eram alinhados em conteúdos informativos, que,
embalados por uma mensagem de ampla sensibilidade estética e forte articulação

persuasiva, eram enviadas para um mercado-alvo em meios massivos, ou unidirecionais,
e funcionavam perfeitamente bem, afinal, elas conseguiam dar aos bens e produtos uma
dimensão perceptiva assimilada pelo consumidor. Como afirma Gerard Lagneau (1981,
p. 9):
Embora sejam tão exageradas quanto rudimentares, essas práticas sociais da
valorização não deixam de esclarecer a dificuldade peculiar à profissão de
publicitários e que consiste em modificar a relação que estabelecemos com um
objeto qualquer.

Certamente, o papel de comunicador, apontado por Kotler (1980) na citação
anterior, avança sobre este cenário, pois a clareza e pertinência na qual Lagneau aponta
uma prática de comunicação, cujo objetivo, segundo ele, é de arrebatar um mercado em
meio aos concorrentes, sempre levou em conta, dessa forma, que uma determinada marca
“[...] satisfaz mais que as outras. O conflito declarado ou implícito. É o verdadeiro
motivador em ambos os casos.” (Lagneau, 1981, p. 8). Porém, não tínhamos aqui a
presença ou manifestação do consumidor, até então tratado como alvo e como
receptáculo de informações/conteúdos, sem nenhum grau de interação. Também não
havia a preocupação com o fazer entender-se diante de uma disputa pela atenção e
memorização por parte do consumidor, cuja oferta de mídia nesse momento se restringia,
basicamente, aos meios massivos.
Os discursos convencionais, gerados a partir da produção massiva e levados à
atenção dos consumidores de forma massiva, tinham como premissa a padronização
(estereótipos) e a redundância no sentido de se fazer percebido e assimilado. Isso, sem
dúvida, era trabalhado pela sedução e persuasão, que ganham uma grande dimensão nesse
contexto, afinal, o ato da persuasão passa pelo ritual da sedução, significando, em um
primeiro momento, que quanto mais atraente o produto, mais as pessoas desejarão
adquiri-lo e menor será o intervalo entre a data em que sai da fábrica e aquela em que é
vendido. Mas a estética do produto apenas é percebida por meio da estética dada a ele
através da comunicação, que neste momento “[...] encontrou na propaganda essa
possibilidade de transformar todo e qualquer produto esteticamente o mais agradável

possível, como também o próprio anúncio se converte numa realização estética.”
(Galindo, 2002, p. 128).
A revolução no processo de comunicação parece não ter fim. No entanto, o
simples fato de surgir novas ferramentas ou suportes para a sua midiatização com maior
rapidez e em maior volume não significa uma correspondente alteração no
comportamento das organizações em suas práticas comunicativas e, seguramente, em sua
assimilação pelo público.
Entretanto, a virada ocorreu quando a comunicação de massa passou a conviver
com uma massa de meios, ou seja, o avanço das tecnologias da comunicação
disponibilizadas pelas plataformas digitais e de telecomunicações trouxe a inevitável
desmassificação. Desta maneira, as novas formas de comunicação dizem respeito às
novas formas de produção e distribuição da comunicação, não abolindo nenhum princípio
anterior, mas ampliando as possibilidades de armazenagem, articulação, distribuição e,
paradoxalmente, globalização e pulverização da informação. Nesse sentido, as novas
tecnologias poderão contribuir ainda mais na segmentação e na direcionalidade das
mensagens, ou seja, a desmassificação dos meios e a possibilidade de uma intermediação
semelhante ao processo interpessoal, portanto, mais relacional e próximo do consumidor
(Galindo, 2008).
Em meio a várias constatações sobre o inevitável processo de desmassificação, é
possível, ainda no início da década de 1990, contarmos com o depoimento de J. Tyleer
Wilson, da RJR Nabisco, que alegou: “Já se foi o tempo do grande funil eletrônico, pelo
qual poderíamos despejar nossos produtos dentro da corrente da consciência americana.”
(Wilson apud Rapp; Collins, 1991, p. 14). Ou seja, esta realidade, atualmente, se torna
impensável, contudo, o desenvolvimento desse processo ainda na década de 1990 pode
ser compreendido através das seguintes mudanças ocorridas nas práticas da comunicação
e consumo:
1) O excessivo volume de investimento para despertar a atenção no sentido de
conquistar o cliente, diante de uma massa de meios. Isso pode ser melhor
compreendido no trabalho Attention! How to interrupt, yell, whisper, and touch
consumers, de Ken Sacharin (2001);

2) A multiplicação dos canais de distribuição, pulverizando produtos de todas as
marcas (Rifkin, 2001);
3) Disponibilização e consequente compartilhamento para todos de informações que
sempre foram “reservas” estratégicas das empresas (Jenkins, 2008; Li, 2009);
4) O visível amadurecimento do mercado, com os consumidores mais velhos tomando
mais decisões de compra baseados em suas experiências anteriores com produtos e
serviços. A maioria das residências de hoje funcionam como de dupla renda, o que
significa responsabilidade compartilhada de compras por diversos membros da família
(Vavra, 1993);
5) Baixa lealdade a marcas, pois todas são iguais. Esta máxima pode ser observada no
livro A revolução do marketing, de Clancy e Shulman (1993). Para esses autores, a demanda
pela maioria dos produtos de consumo estava crescendo apenas na mesma e vagarosa
velocidade de crescimento da população. Eles concluem que os avanços tecnológicos
resultaram em uma avalanche de produtos cuja similaridade em termos de qualidade
dificulta a distinção entre as empresas que usam como estratégia a tática suicida do preço;
6) A exigência de um nível de gastos excessivamente alto, com os quais boa parte das
organizações não pode arcar para permanecer em um ambiente de mídia tão complexo e
manter o nível de propaganda proporcional à participação de mercado pretendida. Mesmo
que o nível de gastos com propaganda seja viável, é questionável seu valor para atrair
novos clientes (Sacharin, 2001; Ries; Ries; 2003; Austin; Aitchison, 2006; Jaffe, 2008);
7) A difícil tarefa de chamar a atenção ou promover a retenção junto ao consumidor
inserido em uma sociedade marcada pelo excesso, em uma era da abundância, na qual
estamos diante de mais escolha, mais consumo, mais diversão, mais medo, mais
incertezas, mais concorrência e muito mais mídias (Kjell; Ridderstrale, 2003).
O alinhamento acima se constitui não em uma linha do tempo, mas em uma visão das
mudanças mais significativas do processo da desmassificação e no surgimento de uma nova
proposta, nomeada como marketing experimental, presente tanto no trabalho de Bernd
Schimitt (1999) quanto no livro de Martin Lindstrom (2005). A abordagem aqui
desenvolvida pelos autores aponta para uma nova prática de relacionamento com os
consumidores, reposicionando a abordagem tradicional, montada com base nos aspectos

tangíveis e focada nos atributos e benefícios, para a busca por maior envolvimento
emocional, centrada no intangível, no simbólico e efetivamente relacional. Neste sentido,
Schimitt (1999), partindo da premissa de que nada existe no intelecto que antes não tenha
passado pelos sentidos, aponta para uma busca mais relacional, como aponta a figura 1,
onde esquematicamente situa sua obra.

Figura 1 – A essência dos paradigmas tradicional e experimental do marketing

Fonte: Schimitt (1999, p. 32).

O campo delimitado pelas sensações, afeto, cognição e experiências relacionais
apenas será possível a partir do relacionamento. O relacionar-se não é um atributo, mas
uma condição, sem a qual o processo inexiste. Por outro lado, o ser humano é um ser
relacional, um ser social, um ser comunicante e hoje esse ser conta com uma ampla gama
de suportes que garantem o fruir de sua condição relacional.

Outra leitura sobre esta condição do marketing experimental é a constatação de
que os atributos e os benefícios alinhados pelas empresas, via de regra, são destinados a
um consumidor passivo e exposto a um discurso unidirecional, sem poder ou condição de
resposta/interação e, portanto, com o seu campo experimental limitado. A proposta do
marketing experimental traz em seu bojo a liberdade de ação do consumidor, bem como
sua capacidade de vivenciar, experimentar e apreender estímulos. Afinal, “[...] os clientes
desejam ser entretidos, estimulados, emocionalmente afetados e criativamente
desafiados.” (Schimitt, 1999, p. 29). Desta forma, a figura 2 pontua algumas das
características do marketing experimental junto ao consumidor contemporâneo.

Figura 2 – Características do marketing experimental

Fonte: Schimitt (1999, p. 26).

As experiências do consumidor são particularizadas e ocorrem antes, durante e
depois da aquisição, sendo que estas podem envolver toda uma vida. O entendimento de
Schimitt (1999) sobre experiências passa pela afirmação de que elas resultam de
observação direta ou de participação em acontecimentos, sejam eles reais, sejam eles
sonhos ou mesmo virtuais. Segundo Merleau-Ponty (apud Schimitt, 1999, p. 60), “[...] o

mundo não é um objeto de tal forma que eu tenha a posse e a lei de sua confecção: ele é o
ambiente natural e o campo de todos os meus pensamentos e todas as minhas percepções
explícitas.” Assim, experiências e percepções são obtidas pelos métodos mais ecléticos
possíveis e isso envolve, inclusive, as percepções compartilhadas pelos amigos, vizinhos
ou anônimos que compartilham suas experiências e impressões tanto em meios OFF
quanto em meios ON.
O marketing convencional sempre trabalhou essas experiências e impressões
distante dos clientes, ou seja, sempre reportaram, ilustraram e contaram a todos através de
canais unidirecionais, mostrando a coragem, a alegria, a satisfação, a realização, a
conquista, entre outros, por intermédio dos filmes e anúncios repletos de estereótipos,
cenas do lugar-comum e algumas vezes até mesmo com depoimentos de celebridades,
especialistas e autoridades que assinavam e validavam suas opiniões e impressões,
sempre distantes e inacessíveis ao consumidor-alvo.

A inevitável manifestação do consumidor

Em meio a vários questionamentos, discussões, desdém, aplausos, incertezas e
elogios, Francis Fukuyama apresenta O fim da história e o último homem (1992), sendo,
certamente, que sua proposta polarizou a discussão entre o passado e o presente.
Contudo, longe de discutir tal situação, propomos parodiar sua obra, assumindo: “O fim
do consumidor solitário”. Se existe a possibilidade de encararmos o fim da história como
algo factual, podemos também encarar o fim do consumidor sem voz, sem rosto, sem
sentimentos e sem percepções, afinal, sua história acabou. Hoje ele fala, apresenta-se,
verbaliza os seus sentimentos e compartilha suas impressões, e, paradoxalmente, quem
não ouve, não percebe e não o sente são as empresas e organizações, que certamente não
leram o Fukuyama e também não estão lendo o consumidor contemporâneo.
A virada do milênio trouxe consigo novas abordagens, novas posturas e, como
afirma Lipovetsky (2004), somos adeptos da prática da neofilia, ou seja, fazemos tudo
ficar novo, cultuamos as novidades, mesmo quando essas são reembaladas e assumidas

como novas, e até mesmo os conceitos e teorias sofrem esta atualização contínua. No
caso do marketing e da comunicação de marketing não seria diferente, e neste sentido
surgem Ries e Ries (2003), Levy (2003), Galindo (2008), Austin (2006), que abordam a
significativa mudança na propaganda decorrente de pelo menos dois fatores: a) o desgaste
pela descrença e consequente perda da credibilidade do discurso publicitário; b) o
crescente aporte tecnológico dotado da possibilidade real de interação, feedback, conexão
em rede e a mobilidade advinda das tecnologias de telecomunicações.
Em meio a essa constatação, somamos contribuição de Joseph Jaffe (2008),
pontuando uma importante mudança na postura do consumidor com relação ao consumo
de mídia. Valendo-se da metáfora do bebedouro, o autor menciona que os consumidores
bebiam em uma grande fonte, como a televisão, o rádio, o jornal, entre outros,
considerando-se aqui a localização espacial dessas fontes e o tempo, ou horário, em que
jorravam os seus conteúdos. No entanto, com o avanço dos novos suportes de mídia, os
consumidores agora dispõem de bebedouros a qualquer hora e lugar, inclusive com
conteúdos personalizados e ajustados às suas necessidades. É o fim da massificação, da
padronização e do consumidor carente ou sedento em busca de um bebedouro, aliás,
agora ele carrega devices móveis, como o netbook, o smartphone, o tablet e outros mais,
que o mantém conectado a qualquer momento e em qualquer lugar que seja possível
acesso à tecnologia das telecomunicações.
Assim, Jaffe (2008) pontua que a junção de quatro fatores está promovendo uma
tempestade e mudando toda a lógica de relacionamento dos consumidores com o mundo.
Esta realidade pode ser melhor compreendida, ou até mesmo reforçada, quando
encontramos a afirmação de que: “A tempestade perfeita refere-se a um mundo cada vez
mais digital, governado pela habilidade de criar sinergias e dinâmicas sem conta, graças
ao amálgama de dados, informações e comunicação.” (Jaffe, 2008, p. 28). Segundo ele,
os quatro ingredientes dessa receita para o sucesso, ou desastre, deve-se a articulação
poderosa de: 1) banda larga; 2) tecnologia sem fio; 3) buscadores; e 4) redes. “Quando
esses ingredientes se combinam, eles criam uma dinâmica nunca antes vista.” (Jaffe,
2008, p. 28).
Ao observamos as variáveis presentes nessa tempestade anunciada, ou melhor, já
em curso, não podemos desconsiderar a importante mudança no comportamento desse

consumidor contemporâneo e, logicamente, em suas expectativas em relação as
organizações e suas práticas de mercado. Essa visível mudança do consumidor foi
brilhantemente diagnosticada por Henry Jenkins (2008), que apresenta, logo no início do
livro, o contraste entre a cultura participativa e a passividade dos espectadores dos meios
massivos. Aliás, sua contribuição caminha ainda para a definição de que o fenômeno da
convergência não ocorre a partir do aporte tecnológico inserido em aparelhos, mas “[...]
ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com
outros.” (Jenkins, 2008, p. 28). O autor ainda pondera: “Neste livro exploro como a
produção coletiva de significados, na cultura popular, está começando a mudar o
funcionamento das religiões, da educação, do direito, da política, da publicidade e mesmo
do setor militar.” (Jenkins, 2008, p. 28).
A recolocação do consumidor como agente ativo, e não apenas um mero
coadjuvante, ou figurante, nas ações de marketing, encontra eco não apenas no aporte
tecnológico, mas na chamada economia afetiva e no marketing experimental, em que o
consumidor é tratado como um ator principal, comprometido emocionalmente e que, sem
dúvida, verbaliza suas impressões junto ao seu universo de relacionamento. O segredo,
portanto, está na inversão de uma postura consagrada na comunicação de mercado, que
sempre foi a busca em impressionar o consumidor. Esse termo é usado no sentido de
gerar impressões, mesmo diante da contínua carência da atenção do consumidor
contemporâneo, que, ao ser bombardeado por informações não solicitadas ou desejada, se
torna naturalmente impermeável aos apelos invasivos que tentam impressioná-lo.
A inversão pode ser sentida e pressentida na seguinte afirmação:

À medida que os anunciantes perderem a capacidade de invadir o lar e a mente
dos consumidores, serão obrigados a aguardar um convite. Isso significa que os
anunciantes têm de apreender que tipos de conteúdo publicitário os clientes
estarão realmente disposto a procurar e receber. (Donaton apud Jenkins, 2008,
p. 100).

Em meio a essa constatação, surge a proposta de substituir a cultura do
impressionar por uma palavra que traduz uma nova cultura de relacionamento do
consumidor com a mídia, ou seja, “expressão”. Sem dúvida, o consumidor está tendendo

valorizar sua capacidade de expressão. Este conceito surgiu em meio a um programa de
estudos de mídia comparada do MIT, evidenciando aqui o consumidor como centro do
processo, e discorre que esses consumidores não estão apenas assistindo ou consumindo
as mídias, mas estão articulando entre seus pares, ou melhor, compartilhando entre si seus
conteúdos. Isso através de listas de discussão, recomendação de um produto ou serviço a
amigos, ou mesmo parodiando alguns comerciais que circulam pela internet. “A
expressão pode ser vista como um investimento na marca, e não simplesmente uma
exposição a ela.” (Jenkins, 2008, p. 101). Em um artigo, cujo título “Tudo será
relacionamento, tudo social” soa como intrigante, pois contempla toda uma nova cultura
em curso, ou seja, assimilada por alguns e ainda enfrentando resistência de muitos outros,
Henrique Leal, ao escrever sobre o futuro da propaganda, menciona:

O futuro não estará mais na tecnologia, nem no formato da comunicação, mas
no entendimento de que 'menos' será 'mais' e que o valor e a eficácia estarão
menos na criatividade de gerar impacto, mas na criatividade de se adaptar a
quem podemos impactar de fato. (Leal, 2010, p. 17).

A compreensão de que os anunciantes e profissionais de comunicação e o
mercado começam a chegar a um denominador comum e que este denominador está na
substituição das impressões por maior espaço às expressões do consumidor insere a
premissa que as outrora transações individuais passam agora pela inevitável somatória
total das interações com o cliente, reconhecendo-o como um ser social, dotado de uma
ampla rede de opiniões, interações, volições e manifestações que incidem na reputação
das marcas e imagens corporativas, construídas coletivamente, e não apenas pelo que as
empresas dizem ou mesmo acreditam.

Um por todos e todos por um, o consumidor social

A constatação de que a relação de interações entre os consumidores conectados a
rede é de uma reciprocidade semelhante a bucólica frase dos três mosqueteiros precisa ser

melhor definida, afinal, as manifestações individuais, quando compartilhadas, sugerem
um movimento coletivo e isso traz em si a ideia de engajamento. Mas não podemos
esquecer que estamos advogando um movimento de desmassificação e de tribalização,
em que a cada momento nos deparamos com a comprovação de uma nova organização
social, uma mescla de sociedade real, com sociedade digital, on-line, ou ainda virtual,
lembrando também que se trata dos mesmos atores sociais, ou melhor, atores
tecnossociais. Contudo, o poder de engajamento aqui se restringe a relações e mediações
entre os atores sociais e suas interações nas práticas do consumo, situando esse
consumidor em constante movimento e participante do atual cenário sociotecnológico,
considerando que as práticas de consumo estão mediadas por suportes tecnológicos que o
mantém ligado/inserido na rede mundial ou web, valendo-se de instrumentos
tecnossociais, como as redes sociais que o aproxima de seus pares de forma assincrônica
em qualquer ponto do planeta.
O ponto aqui é reconhecer as possibilidades de intervenção no jogo do poder e do
resgate do cidadão por meio de uma sociedade em rede. Tais possibilidades foram
apresentadas por Javier Cremades (2007), quando evidencia uma significativa inversão
em relação ao resgate da voz do público, do diálogo entre público e meios e do público
com outro público.
Para esse autor, o surgimento de uma audiência proativa parece ser irrefreável: “[...]
o usuário ser torna relevante como testemunha da atualidade que alimenta a grande
conversação mantida pelos meios de comunicação.” (Cremades, 2007, p. 16). A
capacidade de participação e de interferência, no sentido de dialogar, trouxe uma nova
possibilidade: a “voz do cidadão encontrou nas novas tecnologias, canais para participar
ativamente da configuração da opinião pública”. Aliás, encontramos no trabalho de
David Scott Meerman (2009) a constatação de que tudo se tornou público. Para ele, a
internet tornou as “relações públicas do público novamente, depois de anos de foco
exclusivo na mídia”, pois esta prática não contava com “[...] blogs, notícias on-line e
outras formas de conteúdos da Web, que possibilitam hoje as organizações a
comunicarem diretamente com os compradores.” (Meerman, 2009, p. 26).
A visão de Cremades sobre o micropoder do cidadão pode ser compreendida na
seguinte colocação:

O micropoder, precisamente, não é outra coisa que o poder individual de
manifestar sua opinião e decidir como votante, como consumidor, acionista,
etc. Este poder individual que foi desvalorizado pelo poder institucional ao
longo da história. Hoje, graças as comunicações eletrônicas é mais relevante
que nunca. (Cremades, 2007, p. 14).

Cremades (2007) continua sua definição sobre o micropoder, apontando que a
capacidade em criar redes e globalidade (considera-se aqui sua inserção na web) está
realmente produzindo mudanças significativas em todos os âmbitos da vida social e
rapidamente tende a impor sua lei e respeito, devendo ser considerada como a força
emergente mais proeminente de novo século. É uma visão otimista e de encantamento
com o poder pulverizado dos cidadãos contemporâneos, mas, certamente, não é uma
visão utópica, pois de forma crescente estamos constatando o acesso do micropoder do
cidadão em todas as esferas, inclusive na eliminação do espaço entre o público e o
privado.
Cremades (2007, p. 17) aponta que “[...] os cidadãos, os consumidores e os
acionistas são agora mais relevantes, porque foram convertidos em nós de algumas redes
sociais, cada vez mais influentes”, sendo que estes tem proporcionado e ainda
proporcionarão significativas mudanças juntos às organizações que precisam aprender a
se relacionar com esses novos parceiros ou jogadores. A começar pela adequação de seus
fluxos comunicacionais: de um para muitos, mas também de um para poucos e finalmente
de um para um. Isso tudo com uma visão clara do fator transparência como condição
básica para a sobrevivência na rede, espaço de realização do micropoder do cidadão.
A diferença visível neste processo é a efetiva participação do consumidor diante de
uma nova cultura de consumo dos meios. Na figura 3, podemos observar esta mudança,
considerando as diferentes plataformas e comportamento. É neste contexto que a
somatória de som, imagem, movimento e interatividade conduz a um maior engajamento
do usuário em sua recepção sensória e, sem dúvida, na navegação, aproximação e
sentimento de pertença na rede.

Figura 3 – Pontos de contato com a mídia pela ótica do consumidor

Fonte: Jaffe (2008, p. 123).

O que se sobressai neste contexto é o participar, e a web torna-se o território ideal
para esta legítima prática do micropoder do cidadão, bem como sua real percepção de
pertença junto a sua tribo. Para Seth Godin (2008), fica evidenciado que o consumidor
contemporâneo é um ser relacional, mas ele se relaciona com suas tribos. Aliás, ele
transita por várias tribos compostas por interesses distintos, mas movidas por integrantes
que compartilham interesses comuns, ou por interesses mútuos, seja em pools (recursos),
seja em webs (as redes sociais virtuais) ou ainda em hubs (nós de alta convergência nas
redes), ou seja, figuras expressivas e de confiança (leards). O importante nisso tudo é que
o consumidor contemporâneo exerce o controle (poder) de se relacionar de forma
individual e prefere estar conectado com os outros consumidores do que com as
empresas. Isso não só é uma verdade como também é um direito conquistado pelo
“indivíduo tribal”, portanto, as comunidades existem para atender as comunidades, e não
as empresas.

Pode ser excessiva esta colocação de consumidor relacional, ou social, porém é
exatamente isso que tem diferenciado o consumidor contemporâneo dos seus
antecessores, pois a sua compreensão de liberdade e de poder de decisão diante das várias
possibilidades de escolha tem lhe dado um novo status, inclusive na doação do seu tempo
e conhecimento para ajudar as empresas a melhorem seus serviços e produtos,
contribuindo de forma decisiva para alinhar atributos e benefícios não divulgados ou até
mesmo não relevantes para o mercado segundo sua visão.
Em entrevista, Charlene Li, especialista em redes sociais virtuais, ao ser
perguntada sobre o sentido ou contexto de Groundswell, nome do título do seu livro
redigido em coautoria com Josh Bernoff, diz que:

O groundswell é um movimento espontâneo de pessoas que conseguem o que
precisam umas das outra graças às novas tecnologias, como as redes sociais,
em vez de irem atrás de empresas, instituições ou governos. Quando nos
juntamos online, uma grande força, que é muito difícil de ser parada, se forma.
Não víamos isso no passado. (Li, 2010, p. 24).

A percepção e compreensão dessa “grande força”, ou do micropoder de Cremades,
que, somada, dá ao consumidor contemporâneo uma nova posição nas relações de trocas
pode ser ampliada quando Li (2010) menciona que não se trata apenas de uma multidão
envolvida, mas a oportunidade de concorrentes usufruírem de um potencial ignorado,
diante de uma tendência em que pessoas conectadas e trabalhando de forma colaborativa
podem, sem dúvida, concorrer com as empresas. “Haverá cada vez mais produtos criados
dessa maneira que competem com os produzidos pelas empresas. Tudo isso pode ser uma
ameaça ou uma oportunidade para as corporações.” (Li, 2010, p. 25).
Talvez alguns profissionais de marketing percebam aqui o fim do composto, ou mix
de marketing, apresentado como variáveis controladas pela empresa, via de regra,
atrelado a uma gestão centralizadora e fechada em seus objetivos e estratégias.
Logicamente, visa o cliente/consumidor, razão de todo esse esforço, invariavelmente
colocado na mira de um processo de comunicação basicamente unidirecional e sem
direito ao diálogo. No entanto, outros profissionais de marketing, sensíveis às novas

ambiências, tenderão a rever o composto de marketing a partir das contribuições, fruto
dos olhares, opiniões e compartilhamento de impressões e expressões coletivas desses
consumidores e suas tribos, liderados por seus pares em uma lógica apoiada na confiança
e credibilidade.
Esse novo momento é caracterizado por “interesses mútuos” e necessariamente
dialogado à margem de um processo persuasivo que cede espaço a um relacionamento
constante entre os atores tecnossociais, apoiados em aportes tecnológicos e vivenciando a
nova cultura da convergência de saberes, contribuições e participações mais efetivas
sobre produtos, serviços e marcas.
Quem é este novo consumidor relacional? Qual é a dele? Quais são as suas
características? Enfim, a busca por entender e mapear quem é e como age esse
consumidor passa por uma receita aparentemente fácil, mas de extrema dificuldade para
as empresas que não estão libertas do discurso unidirecional, não conscientes do
inevitável processo de desmassificação e presas a modelos de gestão centralizados em
product oriented, ainda alimentando a miopia, apontada por Levitt, na sua mais básica
função: ouvir o consumidor, ou o mercado. A simples inversão em primeiro ouvir e
depois falar. É hoje a única receita para atuar em um mercado no qual as impressões
cedem lugar às expressões. De quem? Dele: o consumidor.
Esse consumidor, tido aqui como o novo consumidor social, pode ser identificado
por vários pontos em comum com as citações e posições dos autores trabalhados neste
texto, assim como também tudo nos parece familiar, pois estamos vivenciando estas
posturas e as reconhecendo entre os nossos pares, ou participantes de nossas tribos.
Todavia, essa dimensão do social parece incomodar, afinal, onde o social difere da nossa
dimensão relacional como humanos?
O social é um espaço marcado pelas interações humanas, os seus relacionamentos
ou mesmo suas formas de agir e de dar significados para o viver comum ou convivência.
Isso passa pela organização e, sem dúvidas, pelos alinhamentos dos símbolos culturais
que dão significado e sentido para um viver em sociedade.
É exatamente nessa perspectiva que a apropriação do termo social, ao ser
sobreposto ao universo on-line, traz consigo um importante aporte tecnológico cuja
capacidade de conexão o torna o principal facilitador de interações com os indivíduos e

suas ações comuns, promovendo, portanto, um “estar social” mediatizado e livre das
relações tempo e espaço e até mesmo da estrutura convencional de poder hierarquizado.
Não estamos falando da utopia de um novo mundo, mas não podemos ignorar a proposta
de tribalismo de Maffesoli (1987), que aponta um novo “estar no mundo”, em que os
agrupamentos institucionalizados cedem lugar a novas organizações, tais como tribos ou
microtribos, entendidas como “comunidades emocionais” presentes nas redes sociais
virtuais potencializadas pela internet. Ali, é possível visualizar as características
identitárias de seus membros, que compartilham suas expectativas e promovem um novo
convívio, novas significações e relações entre os atores sociais.

Agora tudo é social, tudo é relacionamento, tudo é interativo. Será?

Retomando aos anos 1990, com o movimento da personalização, por intermédio do
marketing do um a um, o termo relacionamento surge no sentido de estabelecer ações
voltadas para um cliente identificado, portanto, passível de um monitoramento, tal qual
proposto por Vavra (1993), que apontava para ações denominadas de pós-marketing,
entendida como relacionamento. Afinal, a proposta se iniciava com a coleta de
informações sobre os clientes e se finalizava com uma mensuração da satisfação do
cliente atendido. Dessa forma, era possível se obter um feedback do cliente, apontando
sua percepção sobre a qualidade tanto dos produtos quanto dos serviços, e isso redundaria
em correções, mudanças e melhorias. Esse processo possibilitava captar as expectativas
do cliente e os níveis de satisfação gerados pelas relações de consumo, porém ainda não
era possível contar com as interações espontâneas e assíncronas.
Neste mesmo período, Don Peppers e Martha Rogers (1994) apresentam um
método de marketing de relacionamento denominado de IDIC, que consiste em:
Identificar, Diferenciar, Interagir e Customizar. Em ambas as situações, o ponto de
partida é o cliente e a ideia vem da década de 1960, no então denominado marketing
direto, que mantinha a Lei de Pareto, em que 20% do universo (clientes) concentrava
80% do total do faturamento. Portanto, era merecedor do foco e da concentração de

esforços no acompanhamento e fidelização, uma vez que o foco estava nos 20% passíveis
de serem tratados com diferenciação ou customização.
O rápido desenvolvimento de softwares avançou no sentido da elaboração de uma
proposta de customer relationship managent (CRM), tendo como foco o controle
individualizado do cliente por meio de sua categorização e a sua performance de
consumo, porém ainda refém de atualizações dos seus dados em períodos curtos o
suficiente para detectar pequenas oscilações e tendências de mudanças. O fato de obter
informações dos clientes e poder responder com soluções apropriadas eram entendidos
como um processo de interação. Mas que tipo de interação? Que tipo de relacionamento?
Até aqui ainda não tínhamos o que atualmente se denominou de tecnologias de
relacionamento; aliás, Rifkin (2001) levanta muito bem esta definição de tecnologias-R,
quando reproduz a fala de Michael Shrage, do Center for Coordination Science da MIT
Sloan School: “Precisamos afastar da noção de ter uma tecnologia que gerencie
informações e adotar a ideia da tecnologia como um meio de relações.” (Rifkin, 2001, p.
82). Ou seja, as relações, e não os produtos materiais, são processadas nessas tecnologias,
fazendo sentido o uso do termo tecnologia-R.
A partir desse ponto, o marketing se reencontra com o cliente em uma nova
perspectiva: a do efetivo relacionamento. Ou seja, a multiplicação de canais e com eles a
capacitação dos clientes em responderem em tempo real e compartilharem com as
empresas ou não, mas certamente compartilharem em um espaço agora público. Isso
porque o acesso a web e as tecnologias de relacionamento, como as mídias sociais online, as comunidades virtuais, as redes e a convergência viabilizadas em duas versões, a
tecnológica e a cultural, implica em compreender o desenvolvimento contínuo de novas
possibilidades tecnológicas, de um lado, e o desenvolvimento cultural de consumo,
manuseio e envolvimento emocional, de outro lado. Jenkins (2008) vai ao encontro disso,
quando aponta para as mudanças tecnológicas, industriais, culturais e sociais, refletidas
na forma de como as mídias circulam nossa cultura.
Falar, hoje, em relacionamento é falar sobre um novo status entre os atores sociais,
aliás, é falar sobre uma visão realista de interatividade, pois nunca foi tão possível o ato
de tornar comum, de compartilhar e, portanto, de comunicar. Ou, ainda, do ser social,
afinal as tecnologias-R estão viabilizando uma nova sociabilização, e isso implica em um

novo olhar sobre o ato de vender, o ato comprar e o ato de se relacionar. No entanto, é
possível perceber que as propostas geradas no desenvolvimento da ferramenta CRM
estão impregnadas com um olhar sobre o cliente, e não sobre as manifestações do cliente.
John O’Connor e colaboradores (2005) apresentam um quadro (figura 4), reproduzido a
partir de um texto inserindo marketing eletrônico e a comunicação de marketing, em que
sintetizam o marketing eletrônico e apontam as bases do conceito do CRM, exibindo os
pontos de contato com o cliente na relação de aquisição e provável desfrute, mas não há
indícios aqui de sua interação com o sistema da forma como a presenciamos hoje, mas
não podemos ignorar seu núcleo básico.
Figura 4 – Dinâmica do marketing eletrônico

Fonte: O’Connor et al. (2006, p. 133).

A estrutura apresentada por O’Connor e colaboradores (2005) foi devidamente
esclarecida, quando estes listaram os seguintes pontos: a) o uso dessa nova tecnologia
permite conhecer o cliente mais intimamente do que os profissionais de marketing do
passado; b) a gestão do relacionamento como cliente através do banco de dados; c) o
desenvolvimento e oferta ao cliente, valendo-se da tecnologia e da internet para melhorar
produto, preço, promoção e entrega da oferta (a transposição dos 4Ps para o marketing
eletrônico); d) o uso da tecnologia Database e da internet para apoiar vendas efetivas e a
entrega de serviços.
Em suma, O’Connor e colaboradores (2005) alegam que o ponto-chave é lembrar
que a tecnologia é apenas um facilitador, ou seja, ela apenas fornece ferramentas que
devem ser empregadas pelos comunicadores de marketing. Deste modo, eles afirmam que
“[...] o nosso quadro não é um radicalmente diferente aos utilizados no marketing
tradicional, mas sim, é uma extensão que usa tecnologia para complementar os métodos
de marketing existentes.” (O’Connor et al., 2005, p. 135). Portanto, voltamos ao ponto da
tecnologia como facilitadora e o sujeito como promotor de seu uso, ou articulador das
ações e dessa forma iniciador, gestor e participante efetivo das estratégias de
relacionamento.
Diante do inevitável avanço do aporte tecnológico sobre o mercado, pesquisadores
como Kotler começam a assumir uma classificação parafraseada da internet 1.0, 2.0 e
segue no sentido do crescimento e incorporação de recursos facilitadores. Porém, agora
são vistos como voltados aos humanos, aliás, o termo humano também volta a fazer parte
desta sociedade tecnocêntrica, centrada na tecnologia nossa de cada dia. Quanto ao título
de seu livro, lançado em 2010, cujo título original é Marketing 3.0: dos produtos aos
clientes ao espírito humano, na versão brasileira os tradutores lhe deram o seguinte título:
Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano.
Por mais discutível que seja a noção do novo marketing, fica claro que o centrado no ser
humano também se refere a um novo ser humano, afinal, a quem se destinava as versões
anteriores do marketing? Quero crer que estamos diante de uma fantástica descoberta: o
marketing agora é para o ser humano, que possui também um espírito. Sem dúvida, é do

espírito humano o relacionar-se, o agrupar-se e o compartilhar, exatamente por isso essa
espécie tem sobrevivido em um ambiente de constante mutação. É também do espírito
humano sonhar, desejar, conquistar, planejar, realizar etc. Nada que o marketing não
conheça e repute como básico em seus planos e ações.
Todavia, também é do espírito e dessa dimensão humana o interagir. Talvez isso
não tenha sido contemplado pelas práticas do marketing tradicional e agora, diante dessa
nova realidade, busca alternativas para conviver com uma nova dimensão: a da
comunicação de todos para com todos, ou ainda do ser humano como mídia. Afinal, ele
se comunica (on-motion) quando se move ou (on-time) no instante 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?

Se interatividade é um termo coringa, imagine relacionamento

Entendemos a comunicação como a condição básica para a interação social, pois é
por ela e somente através dela que os indivíduos se constituem pessoas, cujas
personalidades são construídas e assimiladas a partir da possibilidade comunicacional.
No entanto, essa condição somente será materializada por meio da elaboração de uma
linguagem comum, portanto, de uma construção simbólica compartilhada, pois sem
acesso aos mesmos significados e por intermédio de um código comum não teremos a
interação. Isso nos leva a compreender que:

O receptor é um lugar de onde as mensagens devem começar, porém não deve
ser considerado apenas como elemento que reage, mas como um elemento que
reage e age através de mediações e novas construções a partir de sua
independência de escolha, graus de interesse, volições, capacidade de absorção
e mudança de paradigmas. (Galindo, 2002, p. 53).

Diante de tais circunstâncias presentes no conceito de interação, a busca pelo ideal
ou pela meta de toda e qualquer comunicação deve considerar que a reciprocidade entre
emissão e recepção é bem mais do que a troca espacial dos atores no processo: é a adoção
recíproca de papéis e participação mútua das capacidades empáticas dos atores em
comunicação ou interação. Quando envolvemos aqui as empresas, o processo é o mesmo,
porém a ausência, ou falha no domínio do universo simbólico, ou na empatia com o
outro/clientes, vai gerar uma postura assimétrica e o não compartilhamento ou não
interação.
Encontramos no trabalho de Emory H. Woodard (1994) a expressão coringa,
quando o autor afirma que: “O termo interação tornou-se uma palavra coringa, com a
qual se define uma vasta área de inovação tecnológica. O problema deste uso abrangente
é que, para diversas pessoas e diversas finalidades, mídia interativa significa coisas
diferentes.” (Woodard, 1994, p. 32). Podemos ainda considerar como definição deste
termo coringa a proposta de que:

Interatividade é uma propriedade inerente do processo comunicacional e não
exatamente da própria tecnologia da comunicação, e é de certo modo o único
conceito de comunicação [...] Obviamente nem todas as comunicações via
computador são interativas, de fato nem todo comportamento comunicacional
humano face a face significa uma troca de mão dupla de expressões. (Rogers,
1985, p. 4-5).

Essa definição avança um pouco mais pelo trabalho de Everett Rogers (1985),
quando o autor pondera que a resposta humana implica em ouvir, entender e responder
inteligentemente a uma troca prévia de mensagem, pois interatividade seria a qualidade
desejada e esperada dos sistemas de comunicação. Hoje, em pleno século XXI, a
literatura da área aponta o ouvir como o primeiro passo do processo. Parece-nos que a
cultura do falar, do broadcast, do centralizado no emissor ou ainda do impressionar
sempre ignorou o ouvir, pois as chamadas pesquisa de marketing sondavam o
consumidor, tabulavam suas impressões e deduziam o que eles estavam “falando”. No
entanto, agora o marketing assegura ou assume que deveria estar centrado no ser humano,
mas, para tanto, ele deve rever suas práticas a partir do ouvir, entender e responder

inteligentemente ao diálogo com o cliente; isso é relacionamento, isso é o humano se
valendo de tecnologia para humanizar suas relações.
Partindo da concepção da comunicação massiva, unidirecional sem possibilidade de
feedback, ou de talk back, como propõe Rogers (1985), encontramos no fluxo
multidirecional (figura 5) que os consumidores/receptores vão direto em busca de
informações nos meios disponibilizados nas tecnologias de telecomunicações, com
possibilidade de acesso a qualquer tempo (assíncrono). Porém, com uma variável crucial
para os negócios, eles compartilham entre si suas buscas e suas experiências de buscas,
eles se relacionam, trocam endereçamento de conteúdos, impressões, avaliações e
ranking de importância, ou seja, tudo aquilo que está demonstrado na figura 5. Em suma,
essa é a dimensão social, relacional, compartilhada e mediada pelos atores tecnossociais.
Figura 5 – Fluxo multidirecional da comunicação de mercado no ambiente hipermídia
mediado por computador

Fonte: elaboração do autor, a partir de Galindo (2002, p. 157).

Em busca de um CRM, interativo e relacional
A proposta de um sistema de gerenciamento das relações com os clientes sempre

partiu da coleta e manutenção de um banco de dados com informações, sugestões e
conhecimento do cliente (vide item II, “buscando conhecer o cliente”, da figura 5).
Porém, entre obter dados e se relacionar, temos um gap bem acentuado, pois se
entendermos o se relacionar como um processo de comunicação direta e de mão dupla,
visando atender as necessidades programadas pelo CRM, limitando-se a concluir que o
cliente é aquele perfil bem completo e atualizado do sistema, fatalmente estamos
distantes da atual proposta de relacionamento. Não foi contemplada na figura 6 as
diversas tribos e comunidades, eventualmente representadas por receptores que
compartilham conteúdos, sem dúvida conteúdos mediatizados, ou seja, conteúdos cuja
compreensão é resultante de uma versão coletivizada ou de uma somatória de impressões
e ideias defendidas com a credibilidade de seus pares, ou seja, não contaminadas com o
discurso oficial (das organizações). Esses contatos podem ser classificados como entre os
C2C (customer to customer), como também entre C2P (customer to prospect). É nesse
contexto que surge a versão denominada de Social CRM.
O termo gestão vem ganhando força a cada momento, pois ele se aplica a uma
técnica, conhecimento, método e uma inteligência aplicada, ou ainda, como preferem
alguns, ele encerra em sua definição uma expertise. Todavia, este termo não escapa de
uma função (o ato de gerenciar), e aqui se agrega o controle, a decisão e a mensuração.
Consequentemente, é nessa linha que encontramos, no trabalho de Judy Strauss e
Raymond Frost (2012), o E-Marketing, em sua 6ª edição no Brasil, cujo 14º capítulo é
intitulado “Gestão de relacionamento com o cliente”. A obra apresenta duas epígrafes. A
primeira atribuída a Don Peppers, do Peppers & Rogers Group: “Ouça agora ou amanhã
será tarde”; a segunda é atribuída a Jeff Bezos, que diz: “Se você tiver um cliente
insatisfeito na internet, ele não vai contar a seus seis amigos; ele vai contar a seus 6 mil
amigos.” (Strauss; Frost, 2012, p. 269). Certamente vamos explorar este capítulo, porém
não poderia deixar de pontuar que o ouvir antecede ao contar para quem quer ouvir. Vale
esclarecer que a gestão de relacionamento começa com o ouvir e termina com o ouvir,
portanto trata-se da gestão do ouvir, e bem, os clientes, ou seria cada cliente?
Falar em Social CRM é falar no marketing centrado nas pessoas que formam o que
chamamos de tecido social, pois a trama desse tecido é a resultante da soma das relações
entre seus participantes. Os autores mostram os três pilares do marketing de

relacionamento com o cliente, considerando a articulação entre:

(CRM) – gestão do relacionamento com o cliente – Processo de foco no
cliente, aquisição, transação, atendimento, retenção e construção de
relacionamento a longo prazo com os clientes.
(CEM) – gestão da experiência com o cliente – Representa a metodologia,
disciplina e/ou processo utilizados de forma abrangente, para administrar a
exposição dos multicanais a um cliente, interação e transações com empresa,
produtos, marca ou serviço.
(CCM) – gestão da colaboração como cliente – É uma filosofia e uma
estratégia de negócios, apoiada por uma plataforma de tecnologia, regras de
negócios, processos e características sociais, projetadas para engajar o cliente
em uma conversa colaborativa, a fim de fornecer um valor de benefícios
mútuos em um ambiente de negócios confiável e transparente. (Strauss; Frost,
2012, p. 272-273).

A palavra mais usada atualmente é engajar o cliente, mas poucos têm a noção do
que efetivamente significa promover o engajamento do cliente, pois se trata de uma
filosofia, uma maneira de ser e pensar, mas, acima de tudo, é uma postura colaborativa e
de mutualidade e da geração e manutenção contínua de confiança. Caso contrário, tornase um discurso vazio, que ecoa por um banco de dados montado apenas por milhões de
bits, e não por pessoas. Certamente é uma exposição multicanal, é observar as trocas
entre os atores sociais (figura 6). 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.
Em uma pesquisa mundial, desenvolvida pela empresa TNS Digitallife (2011) e
nomeada The largest Global study into people’s attitudes and behaviours on line1, no
capítulo “The role of the consumer voice”, no resultado específico do Brasil,
encontramos mais uma constatação da participação dos consumidores/receptores em suas
manifestações livres na web, com 45% afirmando ter realizado algum tipo de
consideração sobre as empresas/marcas e apenas 12% fizeram algum tipo de reclamação.
Também foi constatado que 44% do universo que se manifestou sobre empresas/marcas o
fizeram no sentido de compartilhar e ajudar os seus pares em suas escolhas. Essa é a
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postura colaborativa e de proteção mútua que gera a confiança entre os atores
tecnossociais.
A busca pela retomada do CRM, caracterizada agora como Social CRM, apresenta
uma evolução neste sentido do engajamento, pois se trata da substituição de mensagens
passivas para uma incorporação dos clientes ativos e defensores das marcas e
organizações que permitem e incentivam a colaboração destes, em uma relação mútua
para solucionar eventuais dissonâncias nos negócios. Isso pode ser observado na tabela 1,
denominada “A evolução do Social CRM”2.
Tabela 1 – A evolução do Social CRM
QUEM
O QUE
ONDE

CRM convencional
Departamento específico
Processo centrado na empresa
Através de canais definidos

QUANDO Horário comercial
PORQUÊ Transação
COMO
Fluxo de mensagens gerado
externamente

Social CRM
Todas as pessoas
Processo centrado no cliente
Canais dinâmicos acessados pelos
clientes
Horário definido pelo cliente
Interação
Fluxo de mensagens gerado internamente

Fonte: TNS Digitallife (2011).

Ao assumir o termo Social CRM, os profissionais estão assumindo o papel e a
importância do consumidor social, o consumidor que transita pelas tecnologias de
relacionamento, tais como as redes e mídias sociais on-line, portanto descentralizados e
conectados em fluxos contínuos com suas comunidades, tribos e pares e que determinam
os conteúdos relevantes e significativos para eles. Assim, indicam a inevitável postura
das empresas frente a este contexto, ou seja, ouvi-los ou, como prefere os especialistas,
monitorá-los, e com isso estabelecer uma melhor simetria possível, proposta aqui como
sinônimo de relacionamento duradouro.
Compartilhe e seja compartilhado
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A intenção dessa abordagem foi ao menos pontuar que as ações de marketing, com
foco em sua comunicação, cujo papel de informar, persuadir, lembrar, provocar, enfim,
alterar determinados comportamentos no sentido de atingir os objetivos determinados no
plano de marketing derivado do plano estratégicos das empresas, se encontram agora
diante de alguns dilemas, já que o ambiente sociocultural mudou, está mudando e
certamente continuará mudando. Firat e Christensen (2005, p. 223) apontam que “[...]
uma das mais importantes implicações da pós-modernidade é a perda de controle,
consistência e previsibilidade que a perspectiva moderna de comunicação tinha como
certo.” Quando se referem a perda, esses autores apontam para algo que não voltará ser
como antes, aliás uma das consequências da pós-modernidade é sua mutabilidade, fluidez
ou, como colocado por Bauman, uma sociedade onde tudo se torna líquido, inclusive o
mercado e seus agentes. Contudo, não podemos olhar isso apenas no aspecto da
comunicação, mas também dos negócios, do marketing, do consumidor e do processo que
viabiliza suas relações de troca.
A perda do controle decorre de uma autonomia jamais presenciada na sociedade. A
isso se soma a introdução constante de conhecimento, tecnologia, compartilhamento de
informações e descrença nos canais oficiais, levando os atores sociais a ocuparem o
centro das decisões e das escolhas, em uma situação diametralmente oposta a passividade
e a dependência das organizações que, investidas de sua capacidade produtiva,
acreditavam ser insubstituíveis tal qual a proposta da “miopia em marketing” evocada por
Theodore Levitt em 1960. Desnecessário fazer qualquer correlação temporal com a
atualidade no sentido da ambiência tecnossocial. Porém, não podemos ser míopes em
relação ao consumidor pós-moderno, que, livre, ativo, criativo e expressivo, não pode
mais ser visto apenas como um dado demográfico que alimenta eventuais estratégias de
marketing destinadas a um público-alvo, inerte e à espera de ser impactado, ou não,
inclusive acreditando que atingir o público é o mesmo que conseguir resultados.
Em vez de identificar o público, identifique-se com ele é máxima do marketing
experimental, que também alerta que a experiência de consumo é holística e envolve
formas ecléticas de contato com os clientes (vide figura 2), considerando de forma
objetiva que os atributos e benefícios são decorrentes de experiências carregadas de
sensações, afeto e experiências cognitivas e relacionais.

O marketing para seres humanos, por mais estranho que possa parecer, propõe o
resgate da dimensão de proximidade, cumplicidade, trocas e, acima de tudo, a palavra
mágica que não sai de nenhuma cartola, mas da compreensão de uma nova era:
relacional.
Sem relacionamento não é possível compartilhar; por outro lado; não há
relacionamento sem comunicação e aqui teremos de fechar na raiz do termo, afinal,
“communis” é o comum ou comunhão, ou mesmo o compartilhar de ideias, atitudes,
opiniões etc. A origem na língua latina traz em si a ideia de participar.
Consequentemente, fazer participar é fazer envolver-se, é fazer-se comum, enfim, é
fazer-se participante. É compartilhar para ser compartilhado com o endosso do cliente ou
dos clientes, pois estamos fragmentados em tribos e comunidades, mas sempre em uma
sociedade plural.

Referências
RIES, Al; RIES, Laura. A queda da propaganda: da mídia paga à mídia espontânea.
São Paulo: Campus, 2003.
AUSTIN, Mark; AITCHISON, Jim. Tem alguém aí? – As comunicações no século XXI.
São Paulo: Nobel, 2006.
BENNETT, Anthony R. The five Vs – a buyer's perspective of the marketing mix.
Marketing Intelligence & Planning, Bradford, v. 15, n. 3, 1997.
CLANCY, J. K.; SHULMAN, R. A revolução no marketing: o domínio do Mercado
através do uso da inteligência em marketing. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, 1993.
CREMADES, Javier. Micropoder: la fuerza del cidadano en La era digital. Madrid:
Espasa, 2007.
DIGITAL BUZZ BLOG. Icnográfico: o consumidor social. 26 abr. 2011. Disponível
em: <http://www.digitalbuzzblog.com/infographic-the-social-consumer>. Acesso em: 29
ago. 2011.
DOYLE, Peter. Gerenciamento do Marketing. In: BAKER, Michael J. (Org.).
Administração de marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

DUNN, S.; WATSON, O. Publicidad su papel en la mercadotecnia moderna. México:
Uteha, 1967.
FIRAT, A.; CHRISTENSEN, Lars T. Marketing communications in Postmodern world.
In: KIMMEL, Allan J. (Ed.). Marketing Communication. New York: Oxford
University, 2005.
FUKUYAMA, Francis. The end of history and the last man. London: Penguin Group,
1992.
GALINDO, Daniel Santos. Comunicação inteira&ativ@. São Paulo: Futura, 2002.
_____. Comunicação mercadológica: uma visão multidisciplinar. São Bernardo do
Campo: Metodista, 2008.
______. Comunicação Institucional & Mercadológica – Expansões conceituais e
imbricações temáticas. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista, 2012.
GODIN, Seth. Tribes: WE need you to lead us. London: Penguin Books, 2008.
JAFFE, Joseph. O declínio da mídia de massa. São Paulo: M.Books, 2008.
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2008.
KJELL, A. Nordstrom; RIDDERSTRALE, Jonas. Funky Talento Movimento capitais e
Business. São Paulo: Makron Books, 2001.
KOTLER, Philip. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing
centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
______. Marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1980.
LAGNEAU, Gérard. A sociologia da publicidade. São Paulo: Cultrix, 1981.
LEAL Henrique. Tudo será relacionamento, tudo social. 22 mar. 2010. Disponível em:
<http://old.propmark.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=
propmark&infoid=57893&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5
Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&
search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all
&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=6&text=henrique+leal>. Acesso em: set. 2010.
LEVY, Armando. Propaganda a arte de gerar descrédito. São Paulo: Editora FGV,
2003.
LI, Charlene. Fenômenos sociais nos negócios: vença em um mundo transformado pelas
redes sociais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

LINDSTROM, Martin. Brand Sense: build powerful brands through touch, taste, smell,
sight, and sound. New York: The Free Press, 2005.
LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004.
MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades
de massa. Rio de janeiro: Forense Universitária, 1987.
McCARTHY, E. Jerome. Marketing básico. Uma visão gerencial. Rio de Janeiro:
Zahar, 1976. v. I e II.
MEERMAN, David Scott. The new rules of marketing & PR. New Jersey: John Wiley
& Sons, 2009.
O’CONNOR John et al. Electronic marketing and marketing communications: the role of
technology. In: KIMMEL, Allan J. (Ed.). Marketing Communication. New York:
Oxford University Press, 2005.
PEPPERS, Don; ROGERS, Martha. Marketing um a um: marketing individualizado na
era do cliente. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
RAPP, Stan; COLLINS, Tom. Quinta geração do marketing – Maximarketing II. São
Paulo: Makron Books; McGraw-Hill, 1991.
RIFKIN, Jeremy. A era do acesso: a transição de mercados convencionais para networks
e o nascimento de uma nova economia. São Paulo: Makron Books, 2001.
ROGERS, Everett. Communication Technology: the new media in society. New York:
The Free Press, 1986.
SACHARIN, Ken. Attention! How to interrupt, yell, whisper, and touch consumers.
New York: John Wiley & Sons, 2001.
SCHIMITT, Bernd. Experimental marketing: how to get customers to sense, feel, think,
act, and relate your company and brand. New York: The Free Press, 1999.
STRAUSS, Judy; FROST, Raymond. E-Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2012.
TNS DIGITALLIFE. The largest Global study into people’s attitudes and behaviours
on line. 2011. Disponível em: <http://www.tnsdigitallife.com/#view/consumer-voice>.
Acesso em: 6 jun. 2012.
VAVRA, G. Marketing de relacionamento: after marketing. São Paulo: Atlas, 1993.

VESTERGAARD, Torben; SCHRODER, Kim. A linguagem da propaganda. 2. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 1996.
WOODARD, Emory H. Mídia interativa: a televisão no século 21. Comunicação e
sociedade. São Bernardo do Campo: EDIMS, n. 21, jun. 1994.
	
  

