
Eventos Internacionais: A era do consumidor profissional  

 
No último dia do Congresso Mundial da WFA, em Bruxelas, o assunto que dominou a pauta foi o 
que muda no marketing e na comunicação em função do novo comportamento dos consumidores, 
tema cuja análise começara na terça-feira.  
 
A grande revolução dos meios de comunicação, que teve início com o surgimento da internet nos 
anos 90, está em pleno andamento e é uma das razões e conseqüências dessa alteração profunda 
no modo de ser dos consumidores.  
 
É através das mídias que a mudança se potencializa, pois elas dão voz aos desejos das pessoas, 
por um lado, servem de canal de promoção das propostas transformadoras das empresas que 
disputam o mercado, por outro lado, e fecham o triângulo da equação ao promoverem diferentes 
modos de pensar, ser e agir – que resultaram do encontro do desejo de um consumidor com uma 
nova proposta de uma organização de marketing.  
 
Esse efeito multiplicador da mídia – cujo panorama é cada dia mais amplo e mais complexo – está 
em aceleração, devido ao processo de sua digitalização, que aumenta sua oferta, seu nível de 
personalização e sua interatividade.  
 
As previsões feitas no Congresso da WFA são de que até 2020 cerca de 80% da mídia consumida 
no primeiro mundo estará digitalizada, resultando em mercados radicalmente diferentes daqueles 
que existem hoje.  
 
O consumidor, que antes tinha que comprar aquilo que estava disponível, hoje já tem o privilégio 
da escolha. Em um futuro, que até pode ser presente em alguns casos e não tardará para a 
maioria das categorias de negócios, será o consumidor que terá o poder de ativar o mercado.  
 
Não serão mais as empresas que irão "empurrar" (vender) seus produtos e serviços para eles, 
mas sim os consumidores que irão "puxar" (comprar) o que desejam consumir. Será a era do 
proconsumidor, o consumidor profissional.  
 
Fazer diferente  
 
Essas constatações significam, simplesmente, que as empresas terão que fazer as coisas em 
marketing e comunicação de modo diferente, sendo ao mesmo tempo originais e relevantes. O 
grande comercial de TV, que fazia a alegria do mercado de massa no passado, agora só acontece 
quando é a ponta do iceberg de um esforço bem mais amplo e integrado, de conteúdo 
diferenciado através da cross mídia e capaz de gerar interesse real sobre uma determinada 
marca, iniciando (ou potencializando) um processo "infeccioso" de atenção espontânea junto aos 
targets visados e ao meio ambiente no qual estão inseridos.  
 
Nesse panorama, aumenta a importância de instrumentos como o marketing digital e de 
patrocínio, que funcionam como canal e criam razão de ser para muitas ações mercadológicas.  
 
Perde o sentido pensar em gestão de comunicação, como no passado recente, mesmo que seja 
gestão da comunicação integrada. A perspectiva deve ser a gestão da marca.  
 
Quanto à obtenção de resultados, como a vida anda muito dura para todos, só será possível se 
construir marcas no longo prazo se o efeito ativador de mercado (vendas ou, na nova perspectiva, 
"busca para comprar") funcionar no curto prazo. 
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