


E MPRESAS, PREPAREM-SE. O CON-

SUMÍDOR MODERNO NÃO Ê O

MESMO DE POUCOS ANOS

ATRÁS, QUANDO FICAVA SENTA-

DO NO SOFÁ DEGLUTINDO TODA E QUAL-

QUER INFORMAÇÃO QUE CHEGASSE A ELE

POR MEIO DA TELEVISÃO.

Hoje ele é um agente transfor-
mador, produtor e distribuidor de mí-
dia, tem blogs, fotologs, videoblogs,
participa de comunidades virtuais e res-
ponde a questionários virtuais de em-
presas. E o chamado consumidor 2.0,
que interage e é extremamente parti-
cipativo. Mas será que as organizações
dos mais variados setores estão prepa-
radas para lidar com esse novo cenário?
Quem será o interlocutor da empresa
com esse público? Num momento em
que o consumidor dita as regras, o
profissional da área de relacionamento
e atendimento ao cliente é o mais
indicado para corresponder às neces-
sidades desse novo público. A nova fase
do consumidor, além do impacto dos
povos latinos nos Estados Unidos, fo-
ram os temas principais que guiaram as

realidade do mundo corporativo. Um
dos pioneiros e maiores gurus e estu-
diosos desse tema é Pete Blackshaw,
atual vice-presidente de marketing da
Niclsen Buzzrnetrics, e com um currí-
culo que engloba a diretoria de mar-
keting da P&G e o lançamento de um
dos primeiros portais de geração de co-
munidades, o Planet Feedback.com,.
além de ter fundado a Womma (Word
of Mouth Marketing Association). Em
um workshop exclusivo que tivemos a
oportunidade de interagir diretamente,
Blackshaw provocou diversas expectati-
vas .inéditas em um seleto grupo de
diretores de relacionamento com clien-
tes de empresas líderes globais.

Em um cenário em que os consu-
midores assumem uma boa parte do
controle da mídia e desafiam o mar-
keting sobre os rumos das estratégias de
comunicação, fragmentando a mídia e
descobrindo formatos e mecanismos
inovadores e inéditos de se comunicar,
fica evidente que as regras do jogo
foram alteradas e estão sendo reescritas.
As ferramentas de busca estão impac-

face com o consumidor 2.0. Afinal,
representam (ou deveriam representar)
a voz do consumidor nas empresas.
Blackshaw prevê, para um futuro pró-
ximo, a união e até a junção do mar-
keting com o SAC das empresas (a
Nestlé no Brasil já adota esse modelo
de gestão, capitaneado c lançado com
modéstia pelo seu diretor de marketing,
Mário Castellar). O gerenciamento e
acompanhamento de diferentes e cres-
centes novos formatos de conteúdo on-
line que se expandem em diversos for-
matos multimídia requerem habili-
dades e capacitações não disponíveis no
marketing ou muito menos na área de
relações públicas das empresas.

O CLIENTE COMO GERADOR DE MÍDIA

apresentações do Simpósio Internacio-
nal do Socap (Society of Consumer Af-
fairs Professionals), que aconteceu em
abril em San Antônio, no Texas.

CONSUMIDOR 2.0
O impacto brutal da acelerada

convergência das tecnologias, a queda
dos custos de produção c distribuição
de mídia e o ilimitado alcance das te-
lecomunicações têm provocado mudan-
ças seguidas no comportamento dos
consumidores e, por conseguinte, na

tando a própria importância das mar-
cas. O incremento de oferta de banda
larga possibilita um mundo de alter-
nativas sob demanda. Os blogs pro-
vocam a mídia e as corporações, e com
a facilidade de distribuição de conteúdo
via vídeo, de forma individual, surgiu o
consumidor 2.0 - o consumidor gera-
dor de mídia.

Abre-se, então, uma oportunidade
inédita e histórica para os profissionais
de relacionamento/atendimento ocu-
parem um espaço estratégico de inter-

De dois anos para cá, tivemos o sur-
gimento das redes sociais de comunida-
des virais como o Youtube, My Space,
Facebook, Orkut (no Brasil); os midia-
blogs, os moblogs, videoblogs, audio-
blogs, blogs mercadológicos, blog de
consumidores, que praticamente obri-
gam as empresas a se manifestarem
constantemente, se engajando direta-
mente e compartilhando ações e ativi-
dades corn os consumidores.

Esse consumidor 2.0 tem o perfil
não muito distante daquele que se»
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S O C A P

comunica e manifesta seus anseios e de-
sejos nos SACs das empresas. Participa
dos blogs de empresas, dá retorno a e-
mails, responde a questionários on-line
e participa das comunidades virtuais.
Esse consumidor vive na web, na qual
encontra espaço para organizar a sua
vida, se conectar com outros, contar sua
história, ser descoberto e ser importante
para outras pessoas. Ele está no
controle e seleciona as suas comuni-
dades, seus amigos, parceiros, suas
músicas. Esses hábitos comuns se-
meiarn uma relação de confiança e
respeito mútuo entre os consumidores,
rnuito maior do que no marketing e na
propaganda, de tal forma que pesquisas
recentes nos EUA mostram a reco-
mendação como principal fator impac-
tante na compra, seguido pelos sites das
empresas, pesquisas corn consumidores
e jornais.

O mundo virtual se divide entre os
que falam e os que procuram, por meio
de fóruns, blogs, avaliações, comentá-
rios, redes sociais que atraiam consu-
midores, mídia, reguladores, advoga-
dos, concorrentes. E é aí que se evi-
dencia a importância dos SACs - mais
de 40% dos comentários negativos
manifestados apontam evidências de
falhas na prestação de serviços. "Está se
esquivando de me dar o retorno. Não
quer encarar o problema. Ok, vou botar
a boca no mundo. E vai ser na rede".

A interação com o consumidor 2.0
fornece às empresas diversas métricas
que permitem avaliar a quantidade de
comentários, a exposição das empresas,
a distribuição/dispersão desses comen-
tários, sua mensagem, os sentimentos
de consumidor, os assuntos discutidos,
como e onde a conversa ocorreu com
fóruns e vídeos e a credibilidade do
autor. Quer uma receita de bolo melhor
para os profissionais de SAC que lidam
com esses assuntos diariamente e
podem descobrir as reais emoções do
consumidor à marca, com quantos ou-
tros se comunica à extensão de sua rede
de influência e as novas tendências que
estão surgindo e poderão impactar o

negócio? A análise de todas as mani-
festações permitirá às empresas um
balanço diário do saldo dos comentá-
rios a seu respeito sobre a sua imagem,
algo como lançamento contábil dos
créditos (comentários positivos).

Esse balanço terá impacto no pró-
prio valor de mercado e nos atributos
intangíveis da marca. As empresas rnais
progressistas adquirirão os bancos de
dados com os principais influcnciadores
de mercado. O marketing moderno
abrange a área off-line, on-line, as
relações externas, pesquisa de mercado,
relacionamento com clientes, fornece-
dores, agências e SAC. Só que no
contexto do consumidor 2.0, o SAC,
além de ouvir as manifestações de for-
ma correta e analítica, terá de traçar a
estratégia de retenção e prevenção de
perdas, quantificar o aspecto emocional
dos consumidores, mensurar o impacto
do boca-a-boca, gerenciar os influen-
ciadores, usar e participar de blogs
(aliás, quantos profissionais de SACs
participam de blogs e comunidades
virtuais corn a permissão e incentivo de
suas empresas?). Por fim, os SACs serão
cada vez mais o radar corporativo para
o consumidor 2.0.

Quantas empresas na atualidade
prestam serviços e atendem os consu-
midores por mensagem instantânea,
mensagem de texto, facilitam o envio
(upload) de fotos e vídeos, trabalham
com links e c-mails, blogs etc.? O mo-
mento é o de abrir as empresas, con-
vidar o consumidor a trazer as suas
idéias, a sua rede de amigos, mostrar o

seu ponto de vista, nutrir relaciona-
mentos transparentes, manter encon-
tros com. os profissionais da empresa.
Não há volta!

Os novos desafios, autonomia e
representatividade dos profissionais de
relacionamento com clientes podem re-
presentar o futuro das estratégias cor-
porativas e o acerto de suas escolhas.
Dois exemplos antagônicos desses
novos tempos. A cadeia de hotéis
Sheraton lançou uma campanha para
incentivar os clientes a enviarem fotos
de seus hotéis inesquecíveis, só que não
aparelhou o seu call center corn a
capacidade necessária para o arquivo e
armazenamento das fotos recebidas.

Já a inigualável Toyota, ciente de
que tem de aprender com os consu-
midores os quais têm muito a ensinar,
criou a diretoria de mídia gerada por
consumidores que acompanham todos
os fatos da mídia on-line e a estratégia
de blogs na internet. Esses novos tem-
pos vão salientar e evidenciar a quali-
dade dos produtos como fator crítico de
sucesso e os serviços farão cada vez mais
parte integrante do produto.

MUNDO LATINO
O impacto da comunidade latina

nos EUA é cada vez mais significativo.
E a comunidade que mais cresce e mais
crescerá nos próximos anos. Há cidades
como El Paso, no Texas, na qual quase
90% da população é latina. Los An-
geles, da população de 18 milhões 47%
são latinos e em Miami quase metade
de seus 4,4 milhões de habitantes é»



latina. A comunidade latina (esse é o
termo mais atual por englobar a comu-
nidade brasileira, embora muitos usem
o termo hispânicos), representa 15% da
população americana e representará
20% em 2020, enquanto que as outras
comunidades, corno a afro-americana e
asiática, permanecerão nos patamares
atuais, e a branca decrescerá seis pontos
porcentuais. O perfil desse consumidor
latino, seus hábitos de consumo e pre-
ferências de serviços foram o terna de
estudo conduzido por Kelly McDo-
nald, especialista no mercado latino.
Como o boom da imigração latina
ocorreu nos anos 90, poucos america-
nos se aperceberam que há 50 milhões
de latinos morando nos EUA, o que os
torna a segunda maior nação hispânica
do mundo, atrás do México e à frente
da Espanha. E a sua influência será
realmente marcante em uma sociedade
mais individualista e mais calorosa,
como a americana. O latino é movido à
paixão, toca a sua vida seguindo em
frente apesar de tudo, tem orgulho de
suas origens e de seu sangue, e c aberto
à diversidade.

Com uma renda média de 45,7 mil
dólares anuais, representam o protótipo
da classe mediana dos Estados Unidos e
com a característica de tomar as suas de-
cisões de compra diariamente. São tam-
bém os consumidores mais leais à marca
(64,4%) comparados aos americanos
brancos (19,7%). A grande maioria des-
ses imigrantes provém do México, com
contribuição decisiva à culinária, à mí-
dia, ao entretenimento, à música c a ou-
tros aspectos culturais. José, por exem-
plo, é o nome mais registrado dentre os
nascidos na Califórnia e no Texas.

A maior celebração em voga na
indústria de eventos nos EUA é a tra-
dicional festa dos 15 anos dos adoles-
centes, tão tradicional entre os povos
latinos. O processo de latnização dos
EUA tem provocado reações diversas
na sociedade. Os adeptos do livre mer-
cado enxergam as ilimitadas possibi-
lidades de vendas e produtos e serviços
customizados a essa gama de con-

sumidores. Os americanos mais nacio-
nalistas consideram um ultraje teste-
munhar a oferta de produtos e serviços,
privilegiando a comunicação em espa-
nhol à frente do inglês, inclusive corn a
mudança de sabor e textura de alimen-
tos, mais adaptados ao gosto latino, que
privilegia alimentos menos doces e
açucarados, por exemplo. Empresas
corno a Haagen-Dazs, M&M, Hershey s,
Oreo e CampbelTs, já customizaram os
produtos para o consumidor latino. A
revista "Time" classifica o fenômeno de
"Améxica". O fato é que essa comuni-
dade faz mais compra do que qualquer
outra etnia e privilegia artigos para casa.
Só que, para atingir esse público, é
necessário customizar também a comu-
nicação e o diálogo em sua língua pre-
ferencial, que c o espanhol.

Nesse ambiente de mudanças, a
recomendação é para que as empresas
privilegiem a contratação de funcioná-
rios bilíngües para trazer outra língua e
cultura ao ambiente de trabalho. Porém
o ponto mais crítico é o atendimento. O
latino não gosta de falar com máquinas
e tem ojeriza a um atendimento frio e
descortês. A bem da verdade, estudos
patrocinados por uma instituição finan-
ceira mostraram que o tempo de con-
versação com latinos é o dobro do tem-
po com americanos. A própria Toyota
promoveu alterações no processo de
entrega de automóveis por conta da
impaciência de latinos em aguardar ho-
ras ern uma concessionária na espera da
retirada de seu veículo.

Os ventos da globalização agora
contribuem para trazer um pouco de

nossa realidade mais apaixonada e
emotiva para a terra do Tio Sam, que
privilegia a automação, o auto-serviço,
dentro de um descarado processo de
diminuição abrupta das expectativas
dos consumidores, cada vez mais resig-
nados com a baixa qualidade dos ser-
viços ofertados.

TENDÊNCIAS E
CONTRATENDÊNCIAS

Charles Handy, um dos principais
[e raros) pensadores da atualidade, em
seu livro "The Age of Paradox" co-
menta que, em períodos de aumento
de turbulência c complexidade no
mundo, os paradoxos também au-
mentam. E é exatamente o que está
ocorrendo cm nossos dias, embora
não percebamos. Para toda tendência
que se consolida, urna contratendên-
cia aparece. Tome-se o exemplo da
economia americana, da qual o mun-
do todo é refém. Qualquer indicador
ou estatística divulgados sofrem dupla
interpretação e causam turbulência
nos mercados. Caem os índices de de-
semprego, sobem as vendas de varejo,
aumentam a confiança do consumidor
e o lucro das corporações e as Bolsas
caem. Que paradoxo! A desculpa é que
os investidores temem um aumento na
inflação pelo mercado aquecido e que
o Banco Central terá de elevar as taxas
de juros.

O estudo desses paradoxos é o tema
do livro "The Hummer and the Mini"
de Robyn Waters, ex-vice-presidente
de design da Target. Quebrar as regras
e rnudar a maneira de pensar são
conceitos que fazem parte do dia-a-dia
do consumidor moderno, em todas as
indústrias. Para a onda de fast-food e a
necessidade de comer rápido para po-
der se dedicar mais ao trabalho, surgiu a
coritracultura do slow-food, e a neces-
sidade de se dedicar, pelo menos algu-
mas vezes, à prática de comer de forma
pausada, com a família, realmente de-
gustando a refeição.

O boom imobiliário dos EUA tem
provocado uma corrida por casas cada »



vez maiores, mesmo com as famílias cada
vez menores. O contramovimento trouxe
o conceito de "less is more" (menos é
mais), com revistas e reportagens
demandando "casas não tão grandes".

No mercado automobilístico, tive-
mos o lançamento do Hummer, quase
um tanque, com alto consumo de com-
bustível e o lançamento do Mini-Coo-
per, da BMW, sucesso absoluto de ven-
das. Na moda, ao invés da alta costura,
temos um mix que compõe um jeans,
uma camiseta e blazer de grife. Outro
paradoxo incrível pode ser observado na
corrida por alimentos saudáveis c a onda
dos orgânicos. Ao mesmo tempo, as
mesmas mulheres que cultuam o concei-
to de se alimentar de forma saudável
tomam injeção de botox.

Waters ficou conhecida nacional-
mente nos EUA pelo reposicionamento
da Target, um gigante do varejo com
faturamento superior a 50 bilhões de
dólares, com o conceito de "expect more,
payless" (espere mais, pague menos). Um
paradoxo que resiste até hoje, com a
promessa de que o consumidor poderá
obter na Target mais tendências, design,
qualidade a um preço menor.

O consumidor vive em constante
paradoxo, pelo fato de querer/ansiar/
pertencer a um grupo e desejar ser
reconhecido, ao mesmo tempo, como
um indivíduo.

A autora mostrou as principais ten-
dências que permeiam a mente do con-
sumidor e o marketing das empresas:

O VELHO E O NOVO
Tudo que é velho/retrô fica no-
vamente novo/moderno. Exem-

plos: a Vespa, "urbano cm qualquer lu-
gar"; o Mini-Cooper, a estrela das es-
tradas retro; Montblanc, "nova desde
1924"; óculos Prada, chique, moderno e
glamour nostálgico.

O conceito de customização em
massa pode e deve ser utilizado mais do
que nunca. Exemplos: Ipod; "eu, co-
migo c um Ipod" (o individual aliado à

conveniência de compartilhar); Tivo, a
TV que eu quero assistir quando e
como quiser, com ou sem comerciais;
Starbucks, o seu café de seu modo;
Jones Soda c os rótulos customizados; o
Mini-Cooper e o conceito de Younique
(você único). 95% dos carros desse mo-
delo são customizados, com centenas
de opções, engajando o cliente no pro-
cesso de espera.

Até a Porsche está customizando a
gravação do nome do cliente na carro-
ccria pela bagatela de cinco mil dólares.
Por fim, até os Correios criaram nos
EUA os selos personalizados.

Exemplos: Caldera - detergentes tera-
pêuticos a oito dólares a garrafa ven-
dida em butique. A Kleenex lançou
uma elegante embalagem oval e virou
referência. O lenço era o de sempre. Pe-
dras de gelo gourmet a partir de água
natural de fontes especiais.

O estresse tem um custo anual
nos EUA superior a 200 bilhões de dó-
lares. Estudos mostram que um "ame-
ricano médio trabalha 350 horas a mais
que outros países desenvolvidos. Exem-
plos: o lançamento do www.takeback-
yourtíme.org e do dia 24 de outubro
corno o Dia da Libertação para recu-
perar algumas horas de seu tempo; a
conscientização de que o distúrbio com-
pulsivo on-line (OCD) conduz ao déficit
de atenção e a perda do foco; o 1-800-
call wood para você ligar e ouvir um
minuto de silencio; o sucesso do Star-
bucks, onde você pode desfrutar de todo
o tempo para você mesmo; Metro Nap,
aluguel de poltronas especialmente de-
senhadas para relaxar/descansar, aluga-
das a um custo de 14 dólares para des-
canso de 20 minutos.

ciliar; porém, é a palavra de ordem dos
novos empresários e criadores de rique-
za, ao aliar o lucro com uma causa. E a
adoção do conceito de sustentabilidade
mais popular no Brasil, focada no tripé:
cconornia/meio ambiente/patrimônio.
Exemplos: Starbucks - Howard Schul?,,
presidente e fundador que disse: "Eu
quero criar lucro de maneira benevo-
lente". Best Buy - o presidente Brad
Anderson recebe um salário com bene-
fícios ao redor de dois milhões de dóla-
res/ano. Por atingir e exceder as metas
traçadas, recebeu um bônus de sete mi-
lhões de dólares do Conselho. Negou-se
a receber e distribuiu o bônus aos funcio-
nários com cargos abaixo da gerência.

Ao mesmo tempo em que os
americanos gostam de carros

grandes, mansões, grandes porções,
surge uma contratendência de que o
"menor é melhor". "The not só big hou-
se", movimento que sugere moradias
mais compactas e com mais estilo. Gi-
gantescos shopping centers dão lugar a
shopping focados em estilo de vida. Ao
mesmo tempo em que o gigante Ilum-
mer é um sucesso no ramo automobi-
lístico, o Mini-Cooper foi um grande
marco nas vendas do setor. >m

Fazer o bem e ganhar dinheiro
são equações difíceis de con-

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, a. 11, n. 114, p. 128-134, maio 2007.




