
Individualidade e participação
Com a adoção em larga escala de tecnologia e recursos da internet, ficará
mais complicado fazer com que as marcas façam parte da vida das pessoas
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André tem 16 anos e vive
com sua família de classe média
alta. Chegou do colégio e, claro,
foi direto para o computador. A
primeira atividade é checar os
e-mails e postar alguns vídeos
no Youtube que ele mesmo
produziu com sua câmera
digital e editou. O Winamp
está ligado com o mais recente
sucesso de Avril Lavigne, e
André aproveita para fazer
o download de mais algumas
músicas no software de
peer-to-peer (P2P).

amigo Pedro, que ele
prontamente responde,
perguntando quando ele
passará por lá para finalizarem
aquele trabalho da escola. De
volta ao computador, ele se
prepara para aproveitar o
pouco tempo que lhe resta na
frente da tela para dar uma
olhadinha nos últimos recados
deixados na sua página do
Orkut e jogar um pouco do
Second Life, antes que sua mãe
o chame para jantar. Deixou
para mais tarde o download de

Pessoas e empresas se aproximaram
por meio da globalização, O público

supervaloriza a individualidade

Uma janela do MSN
explode na tela com uma amiga
perguntando como ele está e se
vai com "a galera" ao cinema
na próxima quarta-feira. A
televisão às suas costas, ligada
ora na Globo ora na MTV,
pouco chama a atenção. Ele só
se vira quando ouve algo de
seu interesse. Retorna à tela e
acessa o Blogger para postar
em seu blog uma história
engraçada que viu no ônibus
quando voltava para a casa.
O celular toca: foi o torpedo do

um novo ringtone para seu
celular e, ao descer as escadas
para comer, já ia se esquecendo
de pegar o iPod, mas volta
para pegá-lo.

Seria possível dizer que o
personagem é e não é fictício.
Explico. André foi criado pela
mente deste editor. Ele,
porém, representa e expressa
basicamente o público que está
por vir e que vai tirar ainda
mais o sono dos responsáveis
pelas campanhas de marketing
e exposição de marca. Além de

já ser um potencial consumidor
- diversas pesquisas apontam
a influência dos jovens no
comportamento de compra dos
pais - vai crescer, tornar-se
economicamente ativo, ocupar
cargos de gerência e diretoria
em empresas, tomar decisões
com base nas experiências
com as quais conviveu ao
longo dos anos. E não serão
só corporativas, mas pessoais
e rotineiras, como comprar
carros, casas, definir onde
seus filhos estudarão, que
celular usar.

O público está mais arisco,
autônomo e participativo. O
fenômeno da urbanização
e o aumento de proximidade
entre pessoas e empresas
por meio da globalização
provocam mais interação,
mudança dos costumes,
e uma supervalorização da
individualidade. Houve um
tempo que as pessoas se
vestiam de modo semelhante,
viviam em pequenas
comunidades, e as famílias se
sentavam à mesa todas juntas.
Hoje almoçam em horários
diferentes, o filho trabalha, a
mulher trabalha, e cada qual
quer produtos e serviços de
acordo com suas necessidades.



Passa a valer e dar mais
retorno a atuação por nichos
específicos. E, certamente, mais
cedo ou mais tarde, alguma
empresa vai tomar esse espaço.

O consumidor quer estar
cada vez mais móvel,
informado e potente no que
diz respeito a memórias.
"Hoje o público pode buscar a
mídia que quiser, selecionar
com tecnologia e consumir
com tecnologia", diz o diretor
comercial do MSN Brasil,
Leandro de Paula. "Só
consegue fazer comunicação

integrada hoje quem souber
usar tecnologia. Porque o
consumidor está usando
tecnologia", completa.

No Brasil, os meios
tradicionais continuarão
sendo importantes para a
disseminação da marca e da
expressão da empresa. Tanto
que os anunciantes grandes
não pretendem eliminar a
participação nessas mídias.
Longe disso. A tendência,
porém, é que passem a aplicar
recursos cada vez mais em
novos e envolventes canais

de interação com seus públicos.
Os meios interativos e
digitais ainda têm muito para
crescer, mas dependerão de
métricas mais bem definidas
- pesquisas quantitativas e
qualitativas mais elaboradas
-, padronização de formatos
para facilitar a vida dos
anunciantes e maior
penetração de tecnologias
como o próprio computador
e a banda larga. Até lá,
o mercado está aberto
às mais variadas e
ousadas experiências.

Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 6, n. 72, p. 34-35, fev. 2007.




