
m art igo do The New York T imes le
vantou questões sobre o market ing 
one-to-one. Foi c i tada uma pesqu i 

sa sobre as at i tudes do consumidor , real i 
zada por professores das Un ivers idades da 
Pensilvânia e da Califórnia, em Berke ley. O 
art igo relata que a maior ia dos amer i canos 
(66%) rejeita a ideia de anúncios e notícias 
persona l i zadas, mesmo s em ter sido c i tada 
a mane i ra como seus próprios interesses 
estão sendo mon i torados pela internet. 

Porém, esse estudo é equ ivocado e 
as conclusões de seus autores são 
tendenc iosas. Mi lhares de amer i ca 
nos fo ram entrev is tados e cada en 
trevista começava com três perguntas 
básicas, apl icadas a leator iamente: 
1) Por favor, me diga se quer ou não 
que os sites que vis i ta lhe mos t rem 
anúncios que são d i rec ionados aos 
seus interesses. 2) Por favor, me 
diga se quer ou não que os sites que 
visita lhe deem descontos d i rec iona
dos aos seus interesses. 3) Por favor, 
me diga se quer ou não que os sites 
que vis i ta mos t rem notícias direcio
nadas aos seus interesses. 

Os p rob lemas desse es tudo são 
óbvios. 

Pr imeiro: as pessoas não gos tam 
de mensagens de publ ic idade e 
market ing em gera l . Portanto, f ica 
claro que elas não que rem comun i 
cação d i rec ionada, muito menos não 
d i rec ionada. Os consumidores des
conf iam das intenções dos prof iss io
nais de market ing e são hostis a 
qua lquer oferta de compra . Mas isso 
não signif ica que eles re je i tem a per
sonalização. Eles re je i tam todas as 
mensagens exageradas e interrupt i -
vas que c l amam por sua atenção. 

Segundo: essas questões não apre
sentam alternat ivas. Se os autores 
concluírem que os consumidores pre-

ferem não ter anúncios personal izados, eles 
prec isam dizer o mot ivo. A única maneira de 
entender as preferências dos consumidores é 
comparando seus desejos com a lguma outra 
coisa, o que faz parte da própria definição de 
"preferência". No entanto, isso ter ia exigido 
uma questão como a seguinte: "Por favor, 
me diga se você prefere que os sites que vis i
ta lhe mos t rem anúncios adequados aos seus 
interesses ou, ao invés disso, lhe cobrem uma 
pequena taxa para acessar seu conteúdo?". É 
claro que todos sabem qual seria a resposta 
para essa pergunta. A história da web já dei
xa claro que o conteúdo gratuito suportado 
por anúncios triunfará sobre o conteúdo pago 
em pelo menos 9 0 % do tempo. 

Terce i ro: qua lquer pesqu i sador de merca
do pode lhe d izer que os consumidores que 
responderem perguntas genéricas como es
sas, f r equen temente têm di f icu ldades de v i 
sua l i zar a atual situação. A mane i ra correta 
de fazer essas perguntas ser ia demons t ra r 
d i re tamente ao consumidor . Por exemp lo , e 
se o ent rev i s tador t ivesse perguntado pri
meiro: "Por favor, me diga se você prefere 
bebidas dietéticas ou não dietéticas". Aí en
tão, eles poder iam perguntar: "Por favor, 
me diga se você prefere que os s ites que v i 
sita mos t r em anúncios de bebidas dietéticas 
ou não dietéticas, (esco lha um)" . 

A inda há uma lição importante a ser t oma
da desse estudo. O fato de que os consumido
res não veem benefícios na personalização de 
ações é um indicador que nós, profissionais de 
market ing, temos feito um mal trabalho na 
personalização de nossas mensagens e em 
torná-las relevantes para os nossos clientes. 

Não estou surpreso que os consumidores co
muns tenham dificuldade em visual izar mensa
gens de comunicação personalizadas, porque 
mesmo hoje, com tanto poder dos computado
res e tecnologias interativas disponíveis para os 
profissionais de market ing, a maioria dos con
sumidores raramente testemunhou uma publi
cidade personalizada realmente relevante. 
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