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Sempre que o dono de uma quitanda recebia
frutas frescas e corria a avisar a compoteira
do bairro, estreitava vínculos com ela e

contribuía para uma relação duradoura e mutu-
amente vantajosa. Da conquista e retenção de
clientes à excelência em prestação de serviços,
passando pela busca de lucros, o marketing ins-
tintivo nunca deixou de evoluir — porque, como
sabe qualquer comerciante à moda antiga, man-
ter a freguesia é um trabalho permanente.

A tecnologia promoveu a caderneta a banco
de dados. Ao capturar e processar informações
de consumo, as empresas passaram a conhecer
os padrões de comportamento da clientela, o
que lhes permitiu segmentar a base, lançar
clubes de fidelidade, desenvolver programas de
relacionamento, elaborar ofertas customizadas
e comunicar-se de um para poucos de forma
integrada em todos os canais, entre outras ini-
ciativas com a mesma finalidade. Agora, a
palavra de ordem é engajamento. Mas o que há
de novo que justifique a expressão?

Há muitos anos o contato dos clientes é
recebido pelas companhias como valioso in-
sumo. Dúvidas, reclamações e sugestões são
feedbacks que ajudam a melhorar produtos,
orientam o departamento comercial e forne-
cem ao marketing indivíduos para pré-teste de
campanhas e de novas embalagens. A novida-
de, portanto, não é a influência do consumidor
sobre o rumo das marcas — o fato novo é o
timing antecipado. Não se trata mais de um
plebiscito em que o consumidor aprova ou
rejeita opções dadas, mas de seu envolvimento
na própria criação das alternativas.

Daniel Sollero, sócio da iChimps Comuni-
cação+Engajamento, exemplifica a mudança: "O
Cartoon Networks estava lançando um desenho
animado de 'Star Wars'. Nosso trabalho era
envolver os fãs e torná-los multiplicadores.
Convidamos dois fã-clubes a criar a ação conos-
co. O primeiro fez um quiz para testar conheci-
mentos sobre a série. O servidor até caiu, o que é
uma ótima métrica. O outro criou quatro rotei-
ros e seus integrantes foram os atores. Quando os
vídeos ficaram prontos, eles se sentiam tão donos
daquilo que foram os principais divulgadores.
Trouxemos essas pessoas para perto da marca e
elas influenciaram o que seria passado para o
público. Isso é colaboração. Isso é engajamento".

O empowerment dos consumido-
res é determinante. Em tempos de
influências digitais de longo alcan-
ce, cada rede social é um púlpito e,
nesse contexto, empresas de visão
deixam de ignorar ou combater
seus detratores para adotar uma
postura mais acolhedora. "Não é só
o SAC ouvir. É a companhia dialo-
gar, resolver o conflito, chegar a
criar produtos. Hoje todos têm
voz. Se quiserem, podem fazer jun-
tos tanto barulho quanto as mar-
cas", completa Sollero.

FIM DO HORÁRIO NOBRE
Em complemento ou substitui-

ção às redes sociais, o envolvi-
mento dos consumidores pode ser
trabalhado por outros meios. Para
Zé Reinaldo, diretor de mídia da
R.EPENSE Comunicação, "enga-
jamento requer mídia de massa,
meia-massa e segmentadíssima.
A marca é cada vez mais impor-
tante, porque não se compra um
produto por sua composição quí-
mica, por exemplo, mas pelo que
se vê na mensagem. Quanto mais
próxima a mensagem, mais enga-
jado o consumidor fica com o
discurso. É uma questão que passa
pela experiência". O domínio do
consumidor sobre a interação com
as marcas é irrevogável, pois é ele
quem concede a elas a oportuni-
dade de ser contatado. O comer-
cial que atravessa o filme e o
anúncio que interrompe a leitura,
embora ainda recebam atenção,
podem estar com seus dias conta-
dos. Zé Reinaldo alerta para novos hábitos que
não tardarão a atingir o consumo de mídia: "As
pessoas tendem a ver mais TV entre 19h e 23h.
Mas horário nobre é um conceito quebrado. A
TV digital está aí, não tem mais gabarito. Nobre
não é um período de relógio, nobre é o horário
em que o consumidor presta atenção".

A autonomia do target já merece cuidado de
anunciantes e agências. "É a relevância que leva
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ao engajamento", afirma Zé Reinaldo. Sollero con-
corda: "as pessoas buscam algo que as comova.
Tem que achar aquilo que, na marca, move as
pessoas". Relevância e envolvimento derivam de
significado e é por isso que, ao lado de "engaja-
mento", a nova palavra-chave da comunicação é
"causa". A concorrência aperta conforme marcas
de diferentes segmentos defendem as mesmas
causas. Quando "qualidade de vida com mais
tempo pra você" pode ser defendido por marga-
rinas, academias e revistas, a batalha passa a
admitir, de um lado, tintura de cabelos e, de
outro, o delivery de um restaurante. Otávio
Dias, sócio-fundador da R.EPENSE, detalha a
disputa: "Quando se diz que o consumidor está
escolhendo com quem quer se relacionar, na
verdade é muito mais 'sobre qual assunto quero
conversar' do que 'com qual marca quero intera-
gir'. O que pesa é o conteúdo, e isso tem muito
mais a ver com o perfil do consumidor do que
com a categoria do anunciante."

Embora isso evidencie a importância de uma
estratégia encampada por toda a companhia,
quase nunca é o que acontece. Com 17 anos de
experiência em gerenciamento de bases de
dados, Sérgio Pacheco, sócio da Gestão Mais,
constata: "O desenvolvimento tecnológico
contribui para que as empresas conheçam sua
carteira de clientes. O que falta para que real-
mente tirem proveito disso e tenham resulta-

dos efetivos ê a definição de objetivos mensu-
ráveis e o comprometimento da empresa toda,
não só dos profissionais de CRM". Ao sobre-
valorizar a tecnologia em detrimento da meto-
dologia, clientes desperdiçam recursos finan-
ceiros e a oportunidade de tomar posse de
causas que lhes pertenceriam naturalmente.
"Muitas empresas investem mais em hardware
e software do que em 'peopleware'. Mas são as
pessoas que fazem a diferença."

VIRAL NATURAL
No cotidiano das agências, essa compreensão

deficiente resulta em enganos, diz Otávio. "Se
cabe ao indivíduo estabelecer o relacionamento,
então a empresa não pode determinar que quer
engajar o consumidor. A pergunta certa é: 'Como
podemos ter tanta relevância a ponto de sermos
escolhidos?' Porque a decisão não é dela, é dele."
Talvez leve ainda algum tempo até que o merca-
do absorva totalmente a inversão de papéis.
Mais antigo que o engajamento e mais familiar
que o conceito de causa, o viral gera briefings
equivocados até hoje. "O cliente chega pra agên-
cia e diz 'quero fazer um viral'. Ora, quem vira-
liza é o consumidor, não é a marca!", reforça.

Na iChimps, Sollero também investe algum
tempo orientando os clientes. "O consumidor ê
quem decide se e em que nível quer se engajar
com a marca. Isso não é briefing de cliente, nem



está no poder dele estabelecer isso. A gente tem
que identificar quem está disposto, não adianta
forçar. O desrespeito é típico do broadcast -
compre aqui, compre mais, compre de mim,
compre de novo. No engajamento, quando o
consumidor fala, a gente ouve e respeita."

A intensidade do engajamento, evidente-
mente, também é uma decisão do consumidor.
Otávio lista alguns degraus: "Posso simples-
mente querer saber mais sobre o tema. Posso
querer ser voluntário e doar meu tempo, fazer
patrulha. Ou posso desejar contribuir finan-
ceiramente, assumindo um compromisso
mensal durante um ano. Conforme você sobe,
vai ficando mais difícil". Sollero lembra que a
rejeição, pura e simples, também é uma possi-
bilidade a ser considerada. "Não adianta espe-
rar que todo mundo queira ou tenha o mesmo
nível. Marcas são como pessoas, sempre vai
haver alguém falando mal. Os clientes preci-
sam aprender a conviver com isso."

Se produtos de consumo estão sujeitos à
indiferença e difamação, ainda mais vulnerá-
veis são alguns serviços, a indústria pesada e
as atividades extrativistas. Mineradoras,
empresas de crédito, siderúrgicas, petroquí-
micas, laboratórios farmacêuticos, call centers
e pesticidas, para resumir uma longa lista,
dificilmente apareceriam no rol das compa-
nhias mais bem avaliadas pela população. Por
outro lado, há segmentos bastante protegidos,
que gozam de uma predisposição social favo-
rável e teriam de se esforçar para comprome-
ter sua reputação. "De maneira geral, é mais
fácil conseguir o engajamento de organizações
de terceiro setor porque as pessoas estão bus-
cando isso", diz o sócio da R.EPENSE. Ao
defender causas relevantes como idosos,
crianças, animais em perigo ou a mata atlânti-
ca, as ONGs, fundações e institutos têm uma
clara vantagem na competição pelo envolvi-
mento dos indivíduos. "Ainda assim, é difícil
quebrar a inércia", observa Otávio. "Emocional-
mente falando, se você tomar o exemplo de
natureza, o WWF está na frente de uma
empresa privada até na abertura de uma mala
direta. Ao mesmo tempo também não é fácil,
porque o mesmo consumidor que é abordado
pelo WWF ê abordado pelo Greenpeace. O
desafio da agência é grande, desde ajudar a

definir a causa, sublinhar a relação dela com a
marca, encontrar quem tenha afinidade e este-
ja disposto a se engajar", completa.

"Quando enfim tudo está em seu lugar, o
aprendizado, a persistência e os investimentos
compensam", garante Pacheco. "Mas obter auto-
rização para revelar números ê muito raro, e essa
é uma das dificuldades que temos para compro-
var os bons resultados que nosso trabalho gera."
Para o sócio da Gestão Mais, "grandes corpora-
ções têm acesso e usam as ferramentas e meto-
dologias disponíveis no mercado, embora isso
não signifique que façam o uso correto delas.
Mas poucas empresas de pequeno e médio porte
acordaram para o tema ou usam dados transa-
cionais para identificar os consumidores mais
propensos a se engajar. Quem sair na frente vai
conquistar um grande diferencial".

Para Sollero, um bom começo pode ser o
público interno, tanto por representar um tar-
get menor e mais acessível quanto pela oportu-
nidade de reverter o que ele chama de "síndro-
me do médico". "Hoje existe uma nova catego-
ria de profissão: aquela de gente que trabalha
em empresa que dá problema. Em qualquer
contexto social alguém pede ajuda, reclama do
produto, do atendimento. O funcionário se vê
num limbo, sofre uma enorme pressão social.
As empresas deveriam abraçar isso, é uma
chance de corrigir." Simplesmente falar, por-
tanto, não adianta: engajamento exige também
uma postura nova da própria marca, uma
mudança empresarial de dentro para fora. 
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