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Atualmente, os formadores de marcas não se reportam a nenhuma matriz. Não estão instalados 
em nenhum escritório na Avenida Madison. E também não pertencem a nenhuma grande 
organização publicitária. Os novos formadores de marcas estão presentes em todos os lugares e, 
diariamente, avaliam sua marca levando em conta questões pessoais tais como lealdade e 
opinião.  
 
Houve uma época em que a marca era reconhecida por preços baixos ou canais de distribuição 
insuperáveis. Entretanto, as novas tecnologias tornaram os concorrentes de pequeno porte mais 
eficazes e competitivos, além de restringir os seus quatro recursos tradicionais, preço, promoção, 
produto e posicionamento. Por meio da participação em um portal de negócios B2B, os 
concorrentes de pequeno porte passaram a compartilhar o poder aquisitivo dos líderes de 
mercado. Utilizando a rede, as empresas de pequeno porte podem se tornar grandes e poderosas 
e interagir com consumidores que, até recentemente, eram restritos a determinadas localizações 
geográficas. A terceirização e as marcas próprias abriram espaço para que produtos de boa 
qualidade pudessem estar disponíveis para um número maior de consumidores. E esses 
consumidores, por sua vez, lançaram mão das eficazes tecnologias da rede, e estão agora 
questionando a diferenciação da marca por preço baixo. Essas mudanças de longo alcance, de 
acordo com as tradicionais definições de marca, desgastaram a diferenciação entre elas e, 
conseqüentemente, a liderança que seus produtos poderiam conquistar.  
 
Com a tradicional definição de marca em declínio, descobriu-se que a sustentação depende cada 
vez mais de um importante componente, a lealdade dos consumidores. A marca hoje é igual à 
força da lealdade do seu consumidor. E a le aldade do consumidor é o somatório das suas 
experiências positivas. Quanto mais experiências positivas, mais forte será a lealdade. As 
experiências do consumidor são como blocos, que vão se juntando e construindo uma lealdade 
sólida. Na verdade, as experiências do consumidor podem influenciar o fator lealdade de ambas as 
formas. De acordo com um estudo do Gallup, uma única experiência negativa pode desgastar a 
lealdade do cliente em 66%. Portanto, cada experiência é uma oportunidade para consolidar a 
lealdade ou destruí-la.  
 
Estamos todos cientes do poder adquirido pelo consumidor ao utilizar a rede como uma 
ferramenta comparativa na hora de comprar. Entretanto, poucos prestaram atenção às crescentes 
trocas de mensagens entre consumidores sobre as experiências deles com a empresa.  
 
Na prática comum, quando um consumidor insatisfeito ligava, as empresas se esforçavam ao 
máximo, mas, no final das contas, alguns não eram bem atendidos. Os executivos costumavam 
menosprezar a idéia do boca-a-boca negativo, considerando-o inofensivo. ‘‘As pessoas esquecem 
rapidamente’‘ eles diziam, contando com a memória curta para minimizar o estrago.  
 
Porém, hoje, o cenário é diferente e os consumidores não podem ser desconsiderados tão 
rapidamente. Um estudo do Gallup mostra que uma única experiência ruim será lembrada por até 
14 meses. Os consumidores não esquecem tão depressa. Por meio de sites tais como  
planetfeedback.com baddealings.com ou mesmo consumidores mais agressivos e irritados que 
constroem os próprios sites, uma experiência ruim pode durar muito mais e ter um alcance ainda 
maior. Um consumidor insatisfeito pode partilhar sua experiência com milhões de outros 
consumidores do mundo inteiro com o simples clicar do mouse. Essa opinião ficará ali 
permanentemente como uma lembrança penosa do desempenho da empresa. Esse é o poder dos 
novos formadores de marcas.  
 
Diante de tal potência, as empresas poderiam optar pela reclamação estampada na manchete do 
The New York Times em vez de num site da internet. Ao menos impresso, em 24 horas a notícia 
seria esquecida. Ao passo que num site, ela ficará lá para sempre, e aparecerá em toda a 



pesquisa feita por um consumidor em potencial. É uma mancha que você não consegue se livrar, 
independente do tamanho de sua campanha publicitária ou da sua força corporativa.  
 
O boca-a-boca está mais poderoso do que nunca. É uma ferra- menta cada vez mais importante 
na construção da marca. E a única forma de controlar isso é por meio da eficiência na prestação 
de serviço e da excelência na experiência de todo e qualquer consumidor.  
 
Levando em conta esse imenso poder do consumidor, os executivos estão no prejuízo. Criar, 
controlar e definir opiniões de consumidores estão dando lugar a, no máximo, influenciar e a 
estimular os consumidores em direção à marca preferida. Os executivos precisam adotar uma 
abordagem mais humilde, assumir a perda de poder e rapidamente se adaptarem às novas regras 
do jogo.  
 
Além da humildade necessária, o enfoque deve mudar dos truques e impressos e visuais 
atraentes para realmente melhorar as experiências do consumidor, aquelas que conduzem às 
emoções positivas, à lealdade e, em última análise, à identidade dele com a marca.  
 
A diminuição dos recursos tradicionais aumentou a importância do call center que se tornou o 
centro para entendimento dos consumidores e o centro para geração de lealdade, por meio de 
diálogo positivo. O call center, que foi uma expansão necessária composta de mão-de-obra de 
baixos salários, e pessoas ainda menos motivadas, está se tornando o centro dos negócios. Cada 
interação é uma vibração. E você não pode se permitir a perder nenhuma.  
 
Os executivos deveriam assumir o controle dessa mina de ouro inexplorada, começar a ouvir os 
consumidores e desenvolver diálogo construtivo com eles. Esse é um dos principais caminhos para 
influenciar os novos formadores de marcas.  
 
O gerenciamento da experiência do consumidor (Customer Experience Management  CEM) é uma 
nova estratégia e plataforma tecnológica. Por meio do CEM as empresas podem captar as 
interações de consumidores por telefone, chat ou e-mail. Em seguida, podem avaliar a interação 
dos diferentes canais (consumidores, agentes e supervisores) e aplicar as facilidades do data 
mining para melhor analisar as opiniões e idéias dos consumidores. Finalmente, esse 
conhecimento é aplicado para aperfeiçoar os produtos, processos de negócios e criar a mais 
fantástica e agradável experiência com o consumidor. Uma experiência maravilhosa com o 
consumidor é uma grande forma de começar a direcionar os formadores de marcas para a 
imagem que você deseja.  
 
Com o CEM até o mais atarefado dos executivos pode acompanhar as interações dos 
consumidores no call center, mesmo estando retido num aeroporto aguardando um vôo atrasado. 
Os agentes podem captar uma superidéia e enviá-la imediatamente para o gerente responsável 
pelo setor. Na verdade, o call center está se tornando uma fonte de idéias e percepções que 
contribui, qualitativa e quantitativamente, para o aperfeiçoamento do negócio. Como mencionado 
anteriormente, CEM não é só tecnologia. É primeiramente uma estratégia de negócios. Conectar-
se com os consumidores a qualquer momento deve ser agregado à cultura corporativa da 
empresa. Todos os executivos que ocupam posições estratégicas de tomada de decisão devem 
adquirir o hábito de ouvir regularmente os consumidores.  
 
Ao contrário da crença popular, os consumidores que ligam para o call center não são 
encrenqueiros buscando compensação desmerecida para um produto defeituoso. São 
consumidores que se importam. Eles estão dando a você uma última chance para corrigir o 
problema. Aqueles que não ligam, não se importam com sua marca. E provavelmente estão 
ocupados comprando o produto de algum concorrente. Portanto, se o consumidor ligou para você, 
mesmo aborrecido, significa que ainda está tentando salvar a relação. Uma experiência ruim pode 
facilmente mudar para uma experiência positiva que valha a pena ser compartilhada com o 
mundo.  



 
O maior de todos os desafios para os executivos é aceitar seu novo papel de manter o foco em 
agradar os consumidores. Os novos formadores de marcas mantêm uma interação incessante no 
compartilhamento de suas preferências e recomendações, num âmbito muito mais extenso do 
que, por exemplo, o público que está lendo esta matéria. Está na hora dos executivos se 
adaptarem e começarem a influenciar essas lealdades. Como sempre, o primeiro a assumir o novo 
papel será o grande vencedor. Diferente de preço ou promoção que podem ser facilmente 
igualados e redirecionar preferências, desde que as empresas continuem constantemente a 
proporcionar experiências absolutamente maravilhosas, elas serão capazes de manter uma 
lealdade sólida, e muito mais difícil de ser rompida, copiada ou roubada.  
 
 
Lior Arussy é presidente do Strativity Group Inc. e autor de The Experience! (CMPBooks 2002).  
 
Consumidor Moderno - jan./2004 
 


