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Interatividade e compartilhamento estão entre as palavras de ordem da nova geração de 
consumidores. As expectativas em relação às marcas ganham novos contornos em virtude da 
influência da internet e de suas ferramentas no comportamento da sociedade, como destacam 
especialistas em marketing e comportamento do consumidor. O movimento de adaptação a 
essa nova realidade pode ser percebido prioritariamente entre multinacionais, cujos braços 
virtuais desdobram-se em inúmeras interfaces com o público de seus produtos e serviços. 
 
Em ritmo acelerado, a telefonia móvel é um dos setores que se reconstrói no mercado 
brasileiro e mundial. Pesquisas realizadas pela fabricante de celulares Nokia mostraram que os 
usuários desejam mobilidade não só para conversar, mas também para outras utilidades e 
lazer, como ouvir música música, transferir conteúdo e acessar publicidade autorizada. O mais 
recente desses estudos, chamada "Glimpse of the Next Episode" (uma olhada no próximo 
episódio, em tradução livre), encomendada ao The Future Laboratory, apontou como principal 
tendência o entretenimento circular, criado, editado e compartilhado dentro dos círculos de 
amizade, em vez de serem apenas produzidos pelos grupos tradicionais de mídia. A partir 
dessas informações, a empresa finlandesa pretende reposicionar sua marca perante seus 
consumidores. 
 
Para o diretor de tendências do The Future Laboratory, Tom Savigar, os consumidores já estão 
exigindo que seu entretenimento seja verdadeiramente envolvente e admita colaboração. 
"Enquanto no passado o ato de assistir, ler ou ouvir era passivo, os clientes agora são ativos e 
ilimitados pela natureza do entretenimento circular. A chave para esta evolução é o desejo 
humano básico de comparar, criar e comunicar", afirma.  
 
Mark Selby, vice-presidente de vendas da Nokia, complementa. "As tendências que vemos 
indicam que as pessoas terão um desejo genuíno de não apenas criar e compartilhar seus 
próprios conteúdos, mas também de misturá-los e repassá-los dentro de seus grupos de 
colegas, ou seja, um tipo de mídia social", diz em declaração por e-mail. Dentro de sua 
estratégia de modernização, a Nokia lançou em agosto do ano passado uma nova marca de 
serviços para a internet, o Ovi. Os serviços permitem acesso facilitado a comunidades, redes 
de relacionamento e conteúdos favoritos, além de atuar como caminho para serviços da 
empresa. Como parte do Ovi, há dispositivos para descoberta, experimentação e compra de 
músicas e jogos, e serviços de navegação e guias turísticos de cidades. 
 
Redes sociais. No entanto, a interatividade e possibilidade de colaboração exigidas pelos 
consumidores não está restrita ao entretenimento. Empresas com atividades diversas devem 
buscar mecanismos para responder a esse interesse crescente pelas redes sociais. Marcelo 
Povoa, especialista em mídia digital, sócio e diretor executivo da MPP Solutions, explica que as 
redes sociais também vão se destacar através da expansão por nichos de audiência. 
 
Em função disso, as empresas devem buscar conhecer o perfil dos usuários e planejar ações 
de publicidade mais elaboradas e estratégicas, capazes de atingir o público-alvo. "As empresas 
precisam conhecer mais seus consumidores para expor seus produtos", afirma. Os chamados 
spams são desaconselhados, embora levantamento realizado pela consultoria do IDC, em 
2007, tenha mostrado que dos 100 bilhões de e-mails enviados diariamente em todo o mundo 
no ano passado, cerca de 40 bilhões eram spams. 
 
A Caloi, fabricante de bicicletas, já enxerga os sites de relacionamento virtual como importante 
meio de interação com consumidores. Além disso, esses meios são provedores de informações, 
úteis até para elaboração de novos produtos, como destaca Juliana Grossi, diretora de 
marketing da empresa.  
 
"Fazemos monitoramento quase que diário sobre tudo o que é postado na internet sobre a 
Caloi. Entre os sites monitorados estão Orkut, YouTube e blogs em geral. Não emitimos 
opinião em todas as situações, mas procuramos tirar dúvidas e, principalmente, atender às 
solicitações feitas por meio desses canais, desde o pedido de um adesivo, até eventuais 



problemas com produtos", explica. Juliana acrescenta que comentários sobre a utilização de 
cores ou peças nos itens da marca são encaminhados para os gerentes de produtos e podem 
inspirá-los no desenvolvimento de seus projetos.  
 
Ainda no campo da comunicação e do marketing, outros exemplos de modelos abertos à 
colaboração mais simples são os concursos em que consumidores mandam vídeos e os 
vencedores tornam-se anúncios publicitários, como o fez este ano a Nestlé. 
 
Fonte:  Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11  mar. 2008. Gerência, p. B-20. 


