
o início da última década, 
a acelerada disseminação 
das tecnologias de conta
to por meio digital acarre

tou no surgimento do conceito de CRM 
(Customer Relationship Management), 
ao mesmo tempo em que trouxe para o 
mundo do marketing uma série de novas 
expressões como B2B, B2C e marketing 
one-to-one, revelando uma vasta gama 
de novas possibilidades de enlace entre a 
empresa e os demais integrantes de sua 
cadeia de valor. 

Se, antes de tal movimento, a idéia de 
criar bens e serviços, produzi-los a pre
ços competitivos e oferecê-los ao merca
do obedecia, quando muito, a critérios 
de pesquisas de massa, com o advento 
dos contatos digitais foi possível ter um 
maior domínio sobre as reais necessida-

des, preferências e propensões do clien
te. E tais características já podiam ser 
apuradas a partir de perfis ancorados 
em interações reais, que os clientes pas
saram a ter com a empresa por meio das 
mídias eletrônicas. 

De fato, ao dispor de gigantescas ba
ses de registros dos eventos de relacio
namento ocorridos em canais como 
e-mails, chats, visitas ao site da empre
sa, consultas ao sistema de SAC e ano
tações na tela do atendente, as empre
sas podiam aplicar a tecnologia de "mi
neração de dados" e de congêneres para 
classificar os clientes por hábitos e ações 
comportamentais: tipificá-los de várias 
formas e atendê-los de maneira progres
sivamente mais personalista, de acordo 
com seu perfil estatístico. 

É no interior desse contexto que se 

inicia a modificação da antiga lógica da 
produção e oferta de produtos. Até en
tão, esaa lógica baseava-se na metáfo
ra do broadcasting (de um emissor para 
muitos receptores), na qual a empresa é o 
elemento sempre ativo (ao menos em ter
mos teóricos) e o cliente é sempre o passi
vo, claro que em diferentes gradações. 

A partir disso, vislumbrou-se o 
"marketing one-to-one", mas entendido 
ainda como prática complementar às im
plementações do marketing clássico, na 
medida em que a empresa poderia definir 
uma oferta "geral e abrangente", adaptan
do-a, na propagação ou na entrega, aos 
diferentes grupos de percepção e expec
tativa definidos por meio do "scoring". 

Ainda que parcial e imperfeita, es
sa passagem do "broadcasting" (marke
ting para a massa) para o marketing de 
relativa personalização, deu início a um 
processo de mudanças radicais e repre
sentou, em termos práticos, o resultado 
de uma compreensão que os homens de 
marketing vinham buscando, sobre co
mo explorar o contato digital como ele
mento de transformação dos negócios. 

Em uma visão evolutiva dos processos 
históricos do marketing, podemos dizer 
que a emergência do CRM assegurou ao 
mercado uma sólida e bem sucedida tran
sição, do marketing centrado em produto 
para o marketing centrado em clientes. 

Constata-se também que, grosso mo
do, esse é um movimento ainda em cur
so na maioria das empresas, enquanto 
que uma parcela significativa continua a 
operar em bases ainda atreladas ao velho 
modelo industrial. 

A essa passagem, do "marketing de pro
dutos" para o "marketing de clientes", os 
teóricos mais modernos nomeiam de tran
sição do marketing 1.0 para Marketing 2.0. 
É possível constatar que tal deslocamento 
de modelo consumiu um sem número de 
décadas, desde o limiar da sociedade mo
derna até a recente virada do último sécu
lo, e ainda está em processo. 

Em contrapartida, a velocidade ciber
nética à qual está atrelada a eclosão des
se novo paradigma ocorre em um am
biente no qual a transformação já não 
se dá em ciclos longos, seguidos de lenta 
ruptura, mas sim num contexto no qual 
a própria mudança é que é a regra. 
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Assim, nem bem chegamos a assistir 
a uma massificação cabal daquele para
digma de CRM dos anos 2.000 e já uma 
nova onda solapa o modelo tido por v i
gente e começamos a trilhar os cami
nhos daquilo que os teóricos mais ante-
nados já chamam de "marketing 3.0". 

Em linhas gerais, tal movimento i m 
plica na evolução do marketing estatisti
camente personalizado por contato pa
ra o marketing de comunidade. Significa 
dizer que, depois de ter de suportar um 
consumidor cada vez menos passivo e 
adotar estratégias tendendo ao "one-to-
one", chegou a hora das empresas se do
brarem diante do surgimento de uma 
geração absolutamente conectada e al
tamente participativa. 

Uma geração, enfim, cuja unidade 
de consumo pode até ser concluída no 
desktop (ou em qualquer outro terminal 
de conexão), porém em um movimen
to coletivo de múltiplas interações, for
mando amplas seções de rede. 

O espetacular agigantamento de so
ciedades virtuais tais como Facebook, 
Flickr, Twitter, Orkut, Badoo, Linkedln 
e um sem número de similares revela-
se, no mundo real, não mais como um 
fenômeno da internet. É, isso sim, uma 
reconformação radical das estruturas de 
relacionamento social e a constituição 
de numerosas comunidades digitais que 
passam a ter efetividade real no momen
to em que vão ganhando poder de retro
alimentação - via aglutinação de mais e 
mais membros - bem como de opinião, 
na medida em que as ações do mundo 
virtual começam a interferir na vida real 
da sociedade. 

O ativismo gestado na internet propa
ga-se por computadores, smartphones, 
pen drives, tablets, dispositivos de acio
namento para arquivos de download, e 
- após mobilizar internautas no espectro 
da grande rede - é capaz de mobilizá-los 
no espaço da via pública, seja para der
rubar governos, estigmatizar fornecedo
res ou desafiar antigos hábitos de convi
vência ou consumo. 

Do ponto de vista das empresas, a 
força das comunidades vai impondo -
inicialmente - uma grande perplexida
de a suas estruturas de planificação de 
marketing e de ações de CRM, cujo mo

delo atualmente em uso já é sabidamen
te falho perante essa nova lógica. 

Assim, nem bem o CRM terminou de 
ser assimilado por um grande contin
gente de empresas, o "Marketing 3.0" já 
se apresenta como exigência a ser pen
sada para atender - não a uma tendência 
nova - mas a um ambiente já solidamen
te cristalizado. 

Conhecer e se posicionar diante dos 
fundamentos desse novo mundo é o de
safio que está colocado, e em regime de 
urgência - para as empresas que procu
ram se habilitar para absorver as novas 
regras de competitividade e conquista
rem, não só clientes eventuais, mas tam
bém uma guarida permanente no círcu
lo das comunidades que compõem o no
vo cenário social. 

Mais do que intercambiar seus anseios 
e capacidade de consumo com as empre
sas, nas bases do input-output em que o 
CRM se assenta, o novo consumidor glo
bal define-se de várias formas mas com 
dois parâmetros essenciais: ele exige, em 
primeiro lugar, a identidade da empresa/ 
produto com os valores dos seus grupos 
sociais de afinidade e de interesse; e exige, 
de forma ainda mais clara, que as empre
sas lhe assegurem condições de opinar 
ativamente sobre os pontos mais relevan
tes do seu portfólio de ofertas, seus mo
dos de produzir e de se posicionar diante 
da sociedade e do planeta. 

Nesse novo contexto, o resultado co
mercial promissor será alavancado por 
meio da modelagem colaborativa e 
co-criativa estabelecida entre empresas, 
consumidores, fornecedores e parceiros. 

As empresas que, de alguma forma, 
disponibilizam uma camada básica de 
tecnologia e/ou produto semi-acabado 
aos potenciais interessados, de tal for
ma que eles próprios possam degustar, 
personalizar e também participar da 
concepção do produto final, terão maior 
adesão à sua marca e serão vistas como 
referência de mercado. 

Exemplos: aplicativos Apple para iPho-
ne, plataformas open-source, Android, 
Linux, Asterix, algumas soluções IBM e 
Cisco, e produtos inovadores da 3M, en
tre outros. As disciplinas do marketing so
frem, assim, mudanças significativas. A 
velha gestão de produtos, focada em pro

duto, preço, praça e promoção, dá lugar 
ao surgimento do produto desenvolvido 
no bojo da comunidade, que resulta em 
um processo de co-criação. 

A gestão de clientes, tal como cristali
zada em estratégias de CRM, já não pode 
mais se sustentar por ações de segmen
tação, definição de mercados-alvo e po
sicionamento. Ela precisa adotar o con
ceito de "comunização" para embasar 
suas estratégias em sintonia com os an
seios desses organismos vivos que são as 
novas comunidades. 

Da mesma forma, o modelo de gestão 
de marca, até então dedicado a construir 
e solidificar uma legenda institucional 
corporativa, necessita dar lugar ao de
senvolvimento de uma Personalidade da 
Empresa, personalidade esta que seja ca
paz de encarnar não só os valores de las
tro, simpatia, qualidade, custo-benefício. 
Será necessário ainda que a marca repre
sente uma Personalidade da Empresa 
que seja a encarnação de valores vivos 
da comunidade. 

A esse propósito, um dado visível das 
comunidades globais é a exigência de 
marcas associadas à participação de
mocrática dos consumidores, à susten
tabilidade e ao engajamento em causas 
humanísticas. Do lado interno das em
presas, tais exigências apontam para a 
necessidade premente não só de uma 
forte inserção de seus colaboradores d i 
retos na conexão com as comunidades 
e seus mecanismos de ação, mas para a 
necessidade da inserção completa e per
manente nos movimentos globais de 
sincronização e dessincronização, que 
caracterizam a grande rede de comuni
dades interconectadas. 

E apontam, ainda de forma mais pro
funda, para a necessidade de uma re
visão das tradicionais políticas de RH, 
trocando-as por políticas de valorização 
do capital humano. Em outros termos, a 
estratégia empresarial exigirá evolução 
dos mecanismos estatísticos que movem 
o CRM (ainda que aqui não se aborde a 
abolição desses modelos) para a ado
ção de mecanismos subjetivos e éticos, 
que constituem a inteligência emocional 
co-criativa. A ut
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 37, p. 86-87, nov. 2011.




