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atividade de marketing tem 
assumido cada vez mais um 
papel central e muito analí
tico nas empresas, pois em 

um mercado altamente competitivo, 
em que não há mais fronteiras comer
ciais e que empresas nacionais e inter
nacionais buscam explorar o mesmo 
espaço na carteira dos consumido
res (share of wallet), torna-se de fun
damental importância entender cada 
vez mais o mercado no qual os con
sumidores estão inseridos, os fatores 
que formam e determinam as carac
terísticas dos compradores (cultural, 
social e pessoal) e os que influenciam 
esta decisão de compra (economia, 
tecnologia, política e cultura). 

No artigo anterior, explorei e 
exemplifiquei as principais carac
terísticas do consumidor 2.0, assim 
como o aumento do poder aquisi
tivo de uma parcela da população 
brasileira, que fez com que grandes 
empresas se voltassem para o de
senvolvimento de produtos, alinha
mento de comunicação e reposicio
namento buscando atingir e aten
der este novo público. É desse as
sunto que quero tratar neste artigo: 
o papel do consumidor no posicio
namento ou reposicionamento de 
marcas, produtos e até empresas. 

A ferramenta de posicionamen
to é uma das mais críticas em mar-



keting e requer do executivo desta 
área uma habilidade muito grande 
de entender o seu mercado consu
midor, seus consumidores, concor
rentes, a própria empresa e, ao final 
deste exercício, determinar quais são 
as oportunidades, os espaços vazios 
a serem explorados e a posição que 
quer adotar em relação aos seus con-
sumidores-alvo. Para isso, é necessá
rio muito estudo de mercado, como a 
pesquisa primária (aquela desenvol
vida exclusivamente para a empresa 
e que envolve contato direto com o 
mercado para coleta de dados exclu
sivos), secundária (levantamento pa
ra coleta de dados já existentes no 
mercado e que possam ser utilizados 
para analisar um determinado mer
cado, tendência, entre outros), análi
ses quantitativas e qualitativas e uti
lização de matrizes para auxiliar na 
interpretação dos dados. 

O processo de posicionamento ain
da tem duas etapas anteriores. A pri
meira delas é a segmentação, no qual 
o executivo identifica em um merca
do consumidor amplo uma parcela de 
consumidores que tenha as mesmas 
características e necessidades (geo
gráficas, demográficas, psicográficas 
e comportamentais). Feito isso, o exe
cutivo deve determinar o "targeting" 
dentro deste segmento (targeting é o 
ato de focar os esforços de marketing 
para o grupo mais influente de con
sumidores dentro de um segmento de 
mercado) e somente após estas du
as etapas estarem completas, deve-se 
desenvolver uma proposta de posicio
namento ou reposicionamento para a 
empresa, marca ou produto. 

Com o avanço da tecnologia, novas 
ferramentas e funcionalidades dispo
níveis na Internet, o consumidor tem 
cada vez mais o poder de interagir e 
de até determinar qual o preço que 
quer pagar por determinado produto. 
Em 2007, a banda inglesa Radiohead 
lançou um álbum exclusivamente on
line e permitiu que os seus fãs deter
minassem o preço que queriam pagar 

para fazer o download do álbum, ob
viamente, somente após permitir que 
estes mesmos consumidores degus
tassem parte das faixas do disco. Uma 
outra tendência é a dos jornais e revis
tas que planejam disponibilizar e ven
der conteúdo on demand para os lei
tores. Em um exemplo mais recente, 
a rede varejista Wall Mart, conhecida 
pelos preços baixos, reposicionou re
centemente a marca, tornando-a mais 
leve, mais moderna, empática e abdi
cando definitivamente da concorrên
cia baseada somente em preço, com o 
objetivo de atingir um novo consumi
dor, com maior poder aquisitivo e no
vas necessidades e desejos. 

Nós, como consumidores, quere
mos ter o controle das relações en
tre empresas e mercado por meio de 
uma postura ativa nas decisões so
bre as marcas, ou seja, mais do que 
ser ouvidos, queremos ter o contro
le das marcas e nos identificar, cada 
vez mais, com os produtos e perce
ber que o valor destas interações é 
entregue pelas empresas. Além dis
so, queremos ter experiências úni
cas ao utilizar um produto ou servi
ço que escolhemos, interagir e nos 
fazer notar. Algumas empresas já 
entenderam isso. É só notar a proli
feração de lojas-conceito de produ
tos eletrônicos, instaladas recente
mente por Samsung, LG e Sony nos 
principais shoppings, com o objeti
vo de gerar uma experiência com a 
sua marca e produtos. Para essa téc
nica, temos o sensory branding, ou 
seja, a capacidade da empresa, mar
ca ou do produto de criar experiên
cias únicas por meio de vários pon
tos de contato, desde a ambientação 
da loja, do website, dos vendedores, 
das cores, dos aromas até funciona
lidades exclusivas nos produtos, co
mo o Ipod, que é equipado com uma 
tela de vidro e que tem comandos 
que emitem sons e textura única do 
produto - nenhum outro MP3 player 
tem essas características. 

Agora apresento uma nova possí-
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vel realidade emergente, a da seman-
tic web. O conceito de semantic web 
foi criado por Tim Berners-Lee, no 
qual ele define que "a Semantic Web é 
uma extensão da web tradicional que 
conhecemos, na qual a informação 
é apresentada com um sentido mui
to melhor definido, possibilitando as 
pessoas e os computadores a traba
lharem em cooperação. Ela é basea
da no princípio de que os dados dis
poníveis na web possam ser proces
sados direta ou indiretamente pelos 
computadores". 

O autor David Siegel, em seu no
vo livro com publicação prevista para 
dezembro nos Estados Unidos, "Pull: 
The power of semantic web to trans-
form your business" (O poder da se
mantic web transformará o seu negó
cio), sugere que as empresas terão que 
ser muito mais inteligentes e abertas 
nas relações com os consumidores, 
pois a semantic web possibilitará que 
as atividades básicas executadas na 
Internet hoje mudem as relações e de
em ao consumidor muito mais poder. 

A principal atividade na web é a de 
pesquisa. Todos nós podemos fazer 
uma pesquisa de maneira simples e 
rápida, utilizando o mais conhecido 
de todos os buscadores web, o Google. 
Basicamente você digita uma pala
vra ou um termo qualquer que deseja 
pesquisar e em uma fração de segun

dos, uma grande lista com sites rela
cionados aparece em sua tela. 

A segunda aplicação é a de integra
ção. Imagine a situação: você quer 
surpreender seu par no primeiro en
contro e inicia a busca na web por um 
restaurante sofisticado e romântico. 
Ao aparecer uma lista com mais de 
quinze mil restaurantes que se auto-
denomiram como sendo "sofisticado 
e romântico", você tenta filtrá-los e 
após algumas horas finalmente se de
cide por um deles. 

O próximo passo então é anotar o 
endereço e ir até uma webpage que 
possa lhe mostrar o melhor caminho 
para chegar até o restaurante. Depois 
disso, ainda um pouco inseguro, você 
quer saber a opinião de pessoas que já 
frequentaram o restaurante e tenta en
contrar algum site que possa lhe for
necer esta informação. Ao reunir todos 
esses dados, você utilizou a web para 
integrar as informações de uma ma
neira compreensível para você. 

A semantic web pode mudar esta 
maneira de utilização da web, sim
plificando radicalmente a função hu
mana e assustadoramente o poder 
de rastreabilidade e compreensão 
dos dados por uma máquina. Como 

exemplo, imagine a seguinte situa
ção: você está em seu escritório e o 
horário de almoço já passou, mas 
precisa de algo rápido para comer 
porque tem uma reunião às 15 horas. 
Você, então, acessa o Google e digi
ta as palavras "lanche rápido". Como 
em um passe de mágica, aparece na 
tela três lanchonetes próximas ao seu 
escritório. Ao clicar em uma delas, 
abre-se uma tela que mostra quantas 
pessoas em sua empresa já pediram 
um lanche nesta lanchonete, quando 
eles pediram, o que pediram, quan
to custou cada pedido, assim como 
a opinião das pessoas que compra
ram o produto, o que elas pediram de 
acompanhamento e quanto tempo 
demorou para o lanche ser entregue. 

A ideia básica de semantic web é 
a de possibilitar, por meio de lingua
gens e ferramentas de programação, 
que estruturas de informação pos
sam ser compreendidas e interpreta
das por máquinas. Uma vez que isso 
aconteça, um browser não somen
te será orientado como deve exibir 
uma página web, mas também rece
berá instruções de como compreen
der as informações de um banco de 
dados virtual (cloud computing) e, 
ao mesmo tempo, analisará os hábi
tos de navegação e consumo on-line 
de um internauta, para oferecer, em 
tempo real, produtos e serviços rele
vantes para este cliente. 

As oportunidades e desafios da im
plantação da semantic web são inú
meros e irão exigir dos profissionais 
de marketing e das empresas muito 
mutualismo, confiança, responsa
bilidade e inovação. O cliente estará 
cada vez mais no poder, e dar auto
nomia ao seu cliente e estabelecer 
uma relação entre a marca serão ta
refas das mais críticas e analíticas e 
exigirão que a empresa se relacione 
de forma muito real e honesta com os 
seus consumidores. 
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