


O levantamento conclui ainda que o mundo é
hoje uma rede de arquipélagos de comportamento
e consumo, nos quais as questões culturais e locais
são altamente resistentes a uma planificação global.
Nesse mundo de multissegmentos e infindáveis ni-
chos, o mesmo consumidor tem diversos chapéus e
deve ser, a partir de agora, não mais entendido e
abordado por clusters socioeconômicos, mas pelo
seu contexto de consumo.

"Uma pessoa da classe D pode ser considerada da
classe A para as operadoras de telefonia celular, de-
pendendo do seu consumo", alerta Daniel Domene-
ghetti, sócio-fundador da e-Consulting, coordenador
do XPLab e do estudo.

Esse novo consumidor lidera hoje um movimento
de contra-governança, ou seja, uma oposição ao que
antes era institucionalmente estabelecido pelas cor-
porações. Diante dessa nova postura, o que funcio-
nava antes simplesmente não funcionará mais.

Para esse novo consumidor, um novo marketing,
propõe a e-Consulting: o Marketing de Contexto.

O Marketing de Contexto, ou o Marketing 2.0, deve
levar em conta, permanentemente, seis ramificações.
A primeira delas é o Network Marketing, estruturado
em redes, comunidades e grupos, a partir de embai-
xadores e evangelizadores. A segunda é o Influence
Marketing, com uma visão mais holística do merca-
do e que entende a empresa como parte de diversas
redes, com diversos stakeholders, que podem ajudar
a construir ou destruir os produtos e marcas. A ter-
ceira é o Knowledge Marketing, fundamentado em
informação, conhecimento, transparência e respeito
ao consumidor. A quarta é o Experience Marketing,
baseado na experiência interativa recorrente da re-
lação empresa - marca - cliente - comunidade. A
quinta é o Personal Marketing, cujo objetivo direto
é a relação do pessoal da empresa com cada cliente.
E, por último, o Reputation Marketing, responsável
pelas ações globais e institucionais das companhias
e marcas, pautadas em questões como sustentabili-
dade, governança, transparência, ética e gerencia-
mento de crises.

"O cliente é parte da cadeia de valor, agora como
um participante na definição e na construção de
produtos e serviços das companhias", postula Do-
meneghetti.

Nas considerações do estudo, a internet não passa
por uma revolução: ela é uma espiral permanente
de evoluções. No Brasil, além dos dados novos vá-
lidos para todo o planeta, está o fato de que tam-
bém as classes C, D e E farão parte cada vez mais
da equação.

Não é irrelevante o cenário nem são poucos os
desafios. Assim, como alerta Domeneghetti, "não
importa mais saber se as empresas devem ou não
entrar na web 2.0. Isso já está claro. O que elas pre-
cisam perguntar é o que fazer para ter influência
positiva nesse processo, que já está consolidado e
acontece à revelia das companhias".
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