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No sentido que se dá ao termo o objetivo do relacionamento com os clientes é proteger o 
nosso "share-of-mind", mantendo a lealdade à nossa marca. Nos próximos meses este tema 
ganhará ainda mais importância, pois em tempos difíceis as empresas tendem a se 
concentrar no que já têm buscando um retorno mais rápido para os investimentos em 
marketing. 
 
Manter sempre abertos os canais de comunicação e relacionamento com a clientela é uma 
preocupação universal, tanto de uma grande empresa com 20 milhões de clientes, quanto de 
uma agência de propaganda com 50 ou 100 clientes. A razão é fácil de compreender, pois 
conquistar um novo cliente pode custar até 6 ou 7 vezes mais do que manter satisfeito um 
cliente já existente. Outros estudos revelaram também que no caso das empresas 
fornecedoras de serviços, como as agências, bancos ou linhas aéreas, 80% dos novos 
negócios provêm dos clientes atuais. 
 
Conversando recentemente com Ivan Zuríta, presidente da Nestlé, ouvi dele que esta é 
também uma preocupação prioritária de sua companhia, principalmente porque a Nestlé quer 
tornar-se cada vez mais orientada para o mercado e isto pressupõe um diálogo constante 
com os consumidores. Como diz o Ivan Zurita, a Nestlé faz hoje o que o consumidor quer e 
não o que acha que é bom para ele. 
 
Zurita diz que neste relacionamento com os consumidores a internet tem se revelado um 
instrumento de valor incalculável. Há pouco tempo, o site da Nestlé chegou a receber 2 
milhões de acessos em um único mês, pois havia muitas mães preocupadas com uma 
mudança na fórmula do Nescau. 
 
Naturalmente, este é mais um fator que reduz a importância da propaganda para os 
anunciantes de produtos de consumo. No passado, o relacionamento com os consumidores 
era uma função específica da propaganda, através de campanhas de saturação que hoje 
seriam inviáveis. Mais tarde, os grandes anunciantes passaram a utilizar o ponto-de-venda 
como foco desse relacionamento, aproveitando-se do poder que tinham sobre os varejistas. 
Mas isso também acabou. Hoje, estão descobrindo o valor da internet como instrumento de 
comunicação e relacionamento. Em nossa opinião, a internet não consegue persuadir tanto 
quanto a propaganda, pois lhe falta a força emocional desta, mas a internet está suprindo 
essa deficiência pela facilidade de diálogo que proporciona. As agências de propaganda 
deveriam tentar entender melhor esse fenômeno, deixando de priorizar o uso de banners e 
outras formas de anúncios e procurando tornar-se um "player" ativo deste novo campo de 
relacionamento em que se transformou a internet. Por exemplo, da mesma forma que se 
montam promoções a partir de um programa de TV, poder-se-ia utilizar a internet com o 
mesmo objetivo, a um custo muito menor. Trabalhando comigo neste artigo, minha 
secretária Cristiane relatou o ocorrido recentemente com uma noiva, sua conhecida, que 
encontrou na internet duas promoções e ganhou três prêmios para o seu casamento: uma 
geladeira Brastemp, a festa de casamento e uma viagem à Disney. O essencial é 
compreender e aproveitar esta nova natureza da internet, muito mais importante do que a 
função de mero veículo que as agências lhe atribuem hoje. Une-se também em consideração 
que a internet não é mais um privilégio dos jovens. Segundo um estudo recém-divulgado 
pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi, os internautas já seriam mais de 64 milhões, 
transformando-se em uma audiência comparável à da televisão. 
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