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Marketing

A interatividade e a tecnologia têm tornado as expe-
riências de consumo de serviços, lazer e cultura cada vez 
mais atrativas e diferenciadas. A relação dos consumi-
dores com estes produtos é cada vez mais participativa 
e menos contemplativa.

Estive no último mês em viagem de férias com mi-
nha família e pude constatar como a tecnologia lá fora 
está mais plenamente incorporada às atividades diárias, 
corriqueiras, e como isso tem tornado a experiência de 
consumo mais agradável e surpreendente.

Alguns exemplos são os museus, igrejas e monumen-
tos importantes, onde cada usuário recebe seu próprio 
guia eletrônico, um equipamento de tecnologia simples 
com todas as línguas relevantes disponíveis, inclusive 
o português, com horas de história e detalhes sobre o 
local. Fica a critério do visitante decidir quanto tempo 
dedicará a cada detalhe ou espaço, eliminando o desa-
gradável corre-corre e as aborrecidas interrupções que 
os grupos guiados normalmente nos obrigam a fazer. 
Afinal, sem o guia não entendemos completamente a 
importância do lugar visitado, e, com ele, sempre vêm o 
grupo e a pressa como complemento. Não é mais assim. 
Não precisa ser mais assim. 

Essa mudança, que parece simples, tem um efeito 
poderoso de despertar o interesse das crianças, no meu 
caso, dois filhos de 11 e oito anos, por temas e atividades 
pelos quais eu duvidava que eles fossem se interessar. 
A interatividade é a linguagem com a qual eles se acos-
tumaram. Poder apertar botões, se aprofundar no que 

lhes interessa e simplesmente avançar quando o assunto 
estiver chato é exatamente o processo mental que eles 
utilizam no convívio diário com games, computadores e 
a internet. Entre um dia na Euro Disney e uma visita ao 
Museu de Ciência em Londres, acreditem, a preferência foi 
pelo segundo, pelo simples fato de que o museu construiu 
a experiência baseada na interatividade. Para descobrir a 
física, o visitante faz ele mesmo, experiências com a luz, 
com a viscosidade dos líquidos, com a geração de energia e 
com inteligentes instalações que ensinam os princípios da 
acústica. Na área do desenvolvimento humano, explica-se 
o funcionamento da memória com testes e demonstrações 
práticas, que fazem da visita pura diversão.

Também vi meus filhos muito interessados e anima-
dos com o metrô, com andar de ônibus, com o aluguel do 
carro, com o GPS, com o check-in nos aeroportos, com a 
compra de ingressos automatizada e outras coisas que, 
convenhamos, não eram assuntos pelos quais crianças 
se interessavam no passado recente. Pois novamente 
a interatividade fez com que estes temas passassem a 
despertar sua atenção e se transformassem, inclusive, 
em experiências divertidas que valorizaram ainda mais 
a viagem. Em todas estas situações, eles puderam usar a 
sua lógica do mundo digital e se sentir confortáveis com 
as novas descobertas.

É uma geração de não-espectadores, que quer 
participar, mudar, fazer do seu jeito, e desfrutar suas 
experiências em ritmo próprio. Esse é um desafio e uma 
oportunidade enorme para os produtos de consumo mas-

sivo, como alimentos e bebidas. Surpreender e encantar 
os consumidores para manter o “share de interesse” 
dentro do conjunto de experiências vividas por eles re-
quer entender essa relação com a interatividade. Como 
podemos utilizar essa lógica em benefício das vendas de 
nossos produtos?

Algumas possibilidades têm sido exercitadas em es-
cala mais ampla, e creio que um exemplo bem-sucedido 
é a possibilidade que a Nike oferece ao consumidor de 
customizar seu próprio tênis. Estender este conceito 
aos alimentos e bebidas, produtos de consumo em geral, 
significaria permitir que os sabores fossem definidos 
pelos consumidores, que eles pudessem adicionar seu 
“jeito pessoal” ao preparo, que eles definissem as quan-
tidades que querem consumir e outras experiências 
interativas. 

Temos uma avenida enorme a percorrer. Algumas 
experiências já estão nas ruas e há muito tempo, mas, 
ainda, limitadas ao varejo. Exemplos são os bichinhos de 
pelúcia que podem ser feitos na hora nos corredores dos 
shoppings, os sorvetes com coberturas personalizadas 
nas gelaterias e os confeitos que podem ser comprados 
nos sabores e nas quantidades desejadas. O grande desa-
fio é como fazer esse movimento em escala industrial ou 
adequar a escala industrial a essa realidade, para permitir 
que a interação potencialize a customização, gerando 
maior fidelidade e aumento nas vendas dos produtos de 
consumo massivo. 
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No dia 27 de julho, a Folha de S. Paulo publicou O 
Jovem Brasileiro, um dossiê de 20 páginas sobre os 35,3 
milhões de brasileiros entre os 16 e os 25 anos — 19% 
da população. Quem se debruçar de verdade sobre estes 
resultados vai prever o Brasil das próximas semanas e 
décadas. Foram 168 cidades e 1541 jovens entre 16 e 
25 anos, das classes A a E. Nada da pesquisinha básica 
entre jovens AB dos nove mercados. 

O Datafolha foi para os cafundós do País. E mesmo 
incluindo todas as quebradas, 74% dos entrevistados 
acessam a internet. Destes, 26% têm a internet como 
seu principal meio de informação. Mas quanto mais 
jovem, maior o poder da rede. No grupo entre 16 e 
21 anos, a internet já bate a TV aberta como principal 
veículo. Do total, 81% estão no Orkut e outros sites de 
relacionamento (onde não existe conteúdo jornalístico, 
nem publicidade), 76% usam mensagens instantâneas 
tipo MSN (idem), 61% fazem download de música, 23%, 
de filmes (idem — e sem pagar, claro), 58% assistem a 

vídeos, 43% freqüentam salas de bate-papo, 32% lêem 
blogs — idem, idem, idem, idem. 

Ainda que 79% leiam páginas de notícias, o trabalho 
dos profissionais de comunicação para atingir o inter-
nauta está tendo efeito pífio. Apesar de todos os nossos 
esforços e Cyber Lions. Nenhum de nós está pronto para 
aceitar o que os números do Datafolha escancaram. A 
internet não é um veículo, é uma sociedade — e como 
ensinava vovô Karl Marx, uma sociedade não é composta 
de indivíduos, mas do total das inter-relações entre eles. 
É um sistema nervoso coletivo, com uma economia que 
não faz sentido nenhum dentro do capitalismo, como diz 
o gênio do software, Brad Shapcott, da IBM. 

Ou, como explica o futurista Chris Anderson, famoso 
pelo livro The Long Tail e agora pela teoria do Free: 
“Uma geração que cresceu com a web, livre e grátis, está 
chegando à idade adulta, e eles vão encontrar maneiras 
totalmente novas de lidar com o mundo. Eles exigem as 
coisas grátis e vão ter”. Estão falando de carros, casas, 

viagens grátis. E diz que a empresa que não fizer isso 
vai sucumbir.

Outro livro da hora é de Matt Mason, The Pirate’s Di-
lemma. Sua tese é: a adoção da pirataria por esta geração 
é um fato inescapável. Mas pirataria é só um novo modelo 
de negócio. Todos teremos de aprender um modo de lidar 
com ela. Vou mais longe. O jovem pirata brasileiro nos 
disse quem é, o que quer e quanto quer pagar por isso 
— nada. Você pode questionar: e lá é justo que as empre-
sas tenham de dar seus produtos? Tanto quanto é justo 
que 77% dos jovens entrevistados pelo Datafolha ganhem 
menos que míseros R$ 760,00 por mês. Ou que 75% vivam 
em domicílios cuja renda total está abaixo de R$ 1.900,00. 
Justiça não tem nada a ver com a vida real. 

Rosa Luxemburgo disse que as opções eram socialis-
mo ou barbárie. Vejo sinais dos dois na bandeira negra 
da geração pirata. Quem saltar da prancha antes leva o 
tesouro.
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