
Em busca da humanidade perdida 
 
Em março de 2003, a AT&T lançou uma robusta campanha institucional no mercado americano. 
Por meio da assinatura "Falar é Bom" (Talk is Good), a gigante de telecomunicações propunha a 
seus consumidores falarem a respeito de assuntos polêmicos, via AT&T, como porte de armas, 
clonagem e guerra. Nesse último exemplo, a empresa se beneficiou da rara sinergia com os 
acontecimentos.  
 
A campanha entrou no ar durante a investida anglo-americana ao Iraque embora o comercial já 
estivesse finalizado anteriormente. Pesquisas conduzidas antes da criação da campanha, 
revelaram que os consumidores norte-americanos estavam, de alguma forma, frustrados com as 
promessas proferidas pela adoção da tecnologia. A AT&T resolveu então se aproximar desses 
consumidores, conversando sobre o que era importante para eles.  
 
Ser auto-explicativa e transmitir uma identidade cognoscível são, ao mesmo tempo, o desafio e o 
mal do qual padecem empresas cuja existência se baseia na venda de produtos ligados à 
tecnologia. A venda tem que ser dilatada por diversos canais.  
 
Se por um lado é preciso vender aos fornecedores e distribuidores, por outro é necessário flertar 
com aqueles que, um dia, podem vir a especificar a preferência de ter a marca X como 
solucionadora de problemas tecnológicos. A questão reside em como isso se desenvolve.  
 
Falo aqui da tecnologia pura, conceitual e árida, não da aplicação tecnológica que enriquece e 
facilita a vida de consumidores. A tecnologia, por si mesma, tende a ser a coisa mais 
desinteressante que existe. Mas, se explicada e humanizada, pode se tornar fascinante aos olhos 
de consumidores que querem viver melhor.  
 
Infelizmente, na busca pela explicação plausível do que realmente fazem, a maioria das empresas 
abusam do senso comum. Ao rebuscar o que são por meio de mensagens vagas e apenas 
iconicamente correlatas ao universo das pessoas comuns, a tecnologia continua, enfim, um 
enigma, que cada vez mais se afasta de ser decifrado.  
 
Tratar todo consumidor como um geek pode ser um erro fatal. Isso está muito distante da 
realidade da maior parte das pessoas. A maioria, especialmente no Brasil, ainda está por dominar 
o uso simples e básico da tecnologia. Um abordagem de comunicação mais didática, nesse caso, 
humaniza o contato e incentiva a adoção. A Web pode ter uma papel fundamental para 
desenvolver o relacionamento e instigar o interesse do consumidor.  
 
Um dos exemplos mais pungentes de humanização da tecnologia foi feito pela Hewlett-Packard, 
em 2000. No ano anterior, em 1999, a empresa havia lançado uma campanha institucional, onde 
se reposicionava e substituía o seu slogan "Expanding Possibilities", literalmente expandindo 
possibilidades.  
 
Como provável esforço para se aproximar de seus consumidores corporativos e domésticos, a HP 
amplificou e estendeu as possibilidades de seus produtos e soluções e convidou a todos ao 
"Invent" — slogan adotado para comunicar a nova estrutura da empresa.  
 
Qualquer um, em qualquer circunstância, poderia se utilizar da HP para (re)inventar sua realidade 
profissional e pessoal. Em 2000, como parte da estratégia para a divulgação e venda de suas 
soluções de imagem e impressão — câmeras digitais, impressoras multifuncionais e scanners —, a 
HP criou o projeto interativo "100 cameras".  
 
Selecionados aleatoriamente na maioria dos países onde a HP está presente, cem pessoas 
comuns, com e sem intimidade com tecnologia, foram convidadas a interpretar o mundo que as 
cercavam. A fabricante fornecia uma câmera, uma impressora, um scanner e, se necessário, um 



PC, além de um curso online, rápido e básico, que ensinava como usar e integrar os 
equipamentos oferecidos. Tudo o que o consumidor tinha que fazer era colocar os resultados em 
um site (http://www.hp.com/100cameras/), com estrutura parecida a dos atuais blogs.  
 
O que era para ser uma simples demonstração de produtos, revelou-se uma comovente e lírica 
demonstração da ampliação dos limites criativos dos consumidores pela tecnologia. A diversidade 
expressa nos diários, o esforço por contar a história de suas vidas por imagens e textos, o 
material humano lá exposto, impressionou por ser uma espécie de backup emocional de pessoas 
cujas vidas seguem à margem do ufanismo afetado dos early adopters tecnológicos. Ao assumir 
um tom mais didático e incentivar a auto expressão, a HP imprimiu, definitivamente, humanidade 
à marca e aos produtos.  
 
No Brasil, a Intel desenvolve uma estratégia, baseada na Web, que assume a mesma abordagem 
didática junto ao usuário doméstico. Em algum momento, a companhia deve ter percebido que 
era preciso equacionar a vivência do usuário com a tecnologia multimídia de seus PCs e as 
possibilidades de seus processadores.  
 
Ao lançar a campanha ABC do PC, a fabricante de chips oferece aos internautas uma newsletter 
com dicas de como tirar o máximo proveito da estrutura multimídia de seus computadores.  
 
Bem-humorada e com linguagem acessível, tanto a newsletter quanto a campanha veiculadas na 
Web, denotaram a necessidade de explicitar as qualidades latentes da tecnologia. Por depender 
da exigência de consumidores quanto a eficiência e à capacidade no processamento dos dados em 
suas máquinas, a Intel sai na dianteira na tentativa de manter e ampliar o mercado onde atua.  
 
Exemplos como esse demonstram a necessidade para uma nova interpretação sobre 
relacionamento e one-to-one. Se levarmos em conta os já provados benefícios da interação do 
usuário com uma marca em ambiente digital, levá-los a descobrir os benefícios da tecnologia por 
meio de uma sutil atitude didática, proporcionaria um saudável comprometimento. A vivência do 
consumidor em um site, ajuda a fomentar o conceito e a interpretação que ele tem da promessa 
de marca.  
 
Em geral, o processo de humanização da marca, em ambiente online, tem que levar em conta o 
repertório e a realidade do consumidor que acessa o site. Seja como for, esse processo precisa 
ser genuíno para efetiva identificação do usuário com a marca. E a Web ajuda a tornar esse 
processo mais transparente.  
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