
UDO O QUE ENVOLVE A RE-

LAÇÃO EMPRESA-CLIENTE

TEM PASSADO POR TRANS-

FORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS

NOS ÚLTIMOS ANOS. Muitas são as

causas: a maior exigência do consumi-

dor em relação a produtos e serviços, a

concorrência que transforma boa parte

das coisas em commodity e, mais re-

centemente, o impacto que a onda 2.0

gerou nessa relação.

A internet acabou por abrir um
enorme leque de possibilidades de in-
teração com o consumidor c as mu-
danças decorrentes incluem qualquer
ação que envolva comunicação com o
cliente. "A internet não é uma revo-
lução. E uma espiral contínua de (De-
voluções. Estamos na segunda onda
agora, chamada 2.0, impulsionada pe-
los movimentos de contragovcrnança.
Agora as empresas têm de ficar aten-
tas quanto à reputação", revela Daniel
Domeneghetti, sócio-fundandor da
E-consulting e CEO da DOM
Strategy Partners.

Para ele, a grande mudança está
no novo perfil do consumidor e na
atual maneira de se comunicar. "Hoje
o consumidor se comporta como um
stakeholdcr, sabe de seus direitos, exi-
ge e tem ferramentas para comparar.
E multidevice e multimídia, ou seja,
interage, quer retorno rápido e gera
mídia", afirma Domeneghetti.

A derivada negativa que essa nova
realidade traz para as organizações é
que o chamado consumidor 2.0 pode
se tornar uma ameaça à lucratividade
de empresas e marcas, além de de-
mandar e impor alterações em práti-
cas e estruturas para empresas pouco

preparadas para isso. A positiva é que
consumidor 2.0 pode atuar como um
elo integrado à cadeia de valor das
companhias, ajudando-as a construir
produtos customizados, podendo até
se tornar embaixador de suas marcas.
Essas constatações fazem parte do es-
tudo "O impacto 2.0 no consumo, nas
marcas, e na gestão das empresas",
realizado pela Dom Strategy Partners.

O levantamento também concluiu
que as empresas ainda não estão pre-
paradas para lidar com esse perfil de
consumidor. "A estrutura fechada e as
fronteiras corporativas diminuem a ca-
pacidade de promover mudanças es-
truturais no sentido 2.0. Há também
uma confusão entre o que é geração de
valor e geração de receita. A onda 2.0
mostra que as empresas têm de se pre-
ocupar com o valor, com sua reputa-
ção, isso trará receita no longo prazo",
explica o CEO.

Outro aspecto apurado é a forma
de classificação dos consumidores.
"Estávamos acostumados a dividir por
faixa etária, grau de escolaridade ou
renda mensal. Isso não condiz mais
com a realidade. Os consumidores
têm de ser agrupados em clusters por
contexto de consumo. Urna mulher de
50 anos, dona de casa, pode estar no
mesmo cluster que um garoto antena-
do de 20", afirma Domeneghetti.

O estudo concluiu que para que
tudo isso aconteça a área de marke-
ting deve se reavaliar e se reinventar,
os "4ps" (produto, promoção, praça e
preço) não são mais suficientes.
"Chegamos a seis tendências de mar-
keting necessárias para guiar as
companhias ao êxito nas ações com

foco 2.0: network (rede), influence
(influência), knowledge (conheci-
mento), experience (experiência),
personal (pessoal) e reputation mar-
keting (marketing de reputação)"
(leia no box abaixo).

"O modelo do marketing vai ru-
mar para isso, não há escapatória. A
web 2.0 acontece à revelia das em-
presas e elas terão de se adaptar", diz
Domeneghetti. Ele conclui que o
marketing tem de se quebrar em dois
para atender a essas novas demandas.
"Um lado deve cuidar da parte de
geração de valor, reputação, marca,
ações de longo prazo, c o outro cui-
daria de retorno sobre investimento,
ações para suportar vendas a curto
prazo", finaliza.
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