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Parafraseando Peter Drucker, "A melhor ma
neira de predizer o futuro é criá-lo.". Ou seja, 
traçar metas, estabelecer contatos e estar aten
to ao que está à sua volta são fatores determi
nantes para alcançar os sonhos desejados. 

Por isso, com a chegada de 2012, a Wide convi
dou especialistas dos segmentos: Design, Tec
nologia, Marketing e E-commerce - a revelarem 
suas previsões para os negócios. 

Fique atento e invista. Quem souber detectar 
as tendências e seguir as valiosas dicas de 
quem mais entende do assunto, poderá se 
dar muito bem. 

O professor de Comunicação Digital da ECA (Escola de 
Comunicações e Artes) da USP, Luli Radfahrer. é pragmático ao 
apontar as principais tendências para o próximo ano. O acadê
mico acredita que aplicativos, fotografia e crowdsourcing, curado
ria, modularidade e texto serão as principais demandas para 2012. 

1. APLICATIVOS 
Agora que todos estão acostumados com a ideia de trabalharem 
com dezenas (até centenas) de aplicativos customizados e que 
um programa genérico, como os da suíte Adobe ou Microsoft, faz 
cada vez menos sentido, a próxima etapa é realizar aquilo que 
alguns já fazem ao configurarem ações e scripts no Photoshop e 
equivalentes: criar seus próprios aplicativos, para resolver suas 
tarefas específicas cada vez mais rapidamente. 

2. FOTOGRAFIA E CROWDSOURCING 
A fotografia está cada vez mais barata e popular. Só o Flickr cresce 
a 8000 uploads por dia e essa taxa aumenta a cada instante. O 
Facebook tem 10.000 vezes a mais a quantidade de imagens 
do que a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Com esse 
volume, veremos rapidamente a produção de conteúdo colabo-
rativo usando imagens e fotos, tiradas por todo tipo de usuário ao 
redor do mundo. Algo como os tweets vindos de todos. Depois 
delas, os vídeos devem seguir os mesmos caminhos. 

3. CURADORIA 
Com tanta informação, falta atenção e saber o que se deve ler. 
Três milhões de opiniões não são melhores do que não ter opi
nião alguma. A indústria da informação será cada vez mais pare
cida com a curadoria e seleção de peças, providenciando uma 
análise de alto nível sobre o panorama e suas mudanças - para 
facilitar a percepção e compreensão. 

4. MODULARIDADE 
As peças de software estão cada vez mais modulares e integra
das. O próximo passo é combiná-las e automatizá-las, criando um 
material personalizado que integra redes, conteúdo e atualizações 
de uma forma bastante dinâmica. 
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5. TEXTO 
Todo mundo fala da "cara de web 2.0", mas poucos levam em 
consideração que o texto também mudou. Ele está cada vez 
mais curto, assertivo, intenso e telegráfico. O Twitter e suas atu
alizações curtas estão provocando uma série de mudanças em 
uma forma de dialogar cada vez mais rápida, simbólica e concisa 
- quase incompreensível para quem não estiver familiarizado 
com ele, como uma gíria ou Jargão. 

Para Matarazzo. as agências que planejam sucesso em 2012 devem 
estar atentas ao crescimento das marcas graças ao atual "boom" de 
mercado. Matarazzo explica que o próximo ano será definitivo no 
comando das agências únicas à frente da comunicação das marcas. 

1. JUNÇÃO TOTAL DE ON/OFF 
Fica impossível pensar on e off separadamente, mas, acima de 
tudo, orquestrar agências separadas na execução desses pontos 
em separado. O ano de 2012 será cada vez mais das agências úni
cas comandando a comunicação das marcas. 

2. EXPANSÃO LATINO-AMERICANA 
Grandes marcas nacionais começam a se estabelecer no mer
cado latino-americano e mundial, por isso clientes olham para 
agências locais como as potenciais parceiras dessa expansão, 
significando também o crescimento da agência, criação de kits 
criativos para utilizações fora do Brasil etc. 
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Tecnologia 
Ao que tudo indica, 2012 será o ano dos tablets. Essa é a 
opinião do Goldman Sachs, uma das instituições financei
ras mais importantes do mundo. O banco fez uma recente 
análise dos últimos dados do mercado de notebooks e de 
tablets, chegando à conclusão de que a venda de tablets 
no mundo inteiro tende a crescer exponencialmente nos 
próximos anos. 
Além disso, novas oportunidades de negócio na inter
net estão cotadas entre os especialistas: transferência 
de fundos, serviços com base na localização (LBS), pes
quisa móvel, navegação móvel, monitoramento móvel 
de saúde, pagamento móvel. Near Field Communication 
Services (transferência de dados sem contato entre dis
positivos compatíveis), propaganda móvel, mensageiro 
instantâneo móvel e música móvel. 

1. AUMENTO DE USUÁRIOS DE INTERNET NO 
BRASIL ENTRE A CLASSE C 
Com o aumento de usuários de internet no Brasil, especialmente entre 
a classe C, todo tipo de produto e serviço focado nesse segmento passa 
a contar com mais prospects. Assim, sites de e-commerce passam a ser 
fundamentais entre esse público. Vale lembrar que o setor também é 
alvo para a utilização de smartphones, ou seja, os novos usuários aces
sam a web por desktops (ou notebooks) e por dispositivos móveis. 

2. DESENVOLVEDORES "CAMALEÕES" 
Com essas eventuais mudanças, qualquer desenvolvimento web passa 
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a ter a necessidade de atender a diferentes dispositivos. Logo, os 
desenvolvedores de aplicativos precisarão se adaptar e passar a 
entregar sistemas que funcionem bem em uma ou outra plata
forma. Uma promessa para atender esse fim é o que se chama de 
design adaptável. 

3. CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS 
Por falar em mobilidade e desktops, outra tendência que não 
pode ser esquecida é a convergência de mídias SEO, SMO orgâ
nico ou não - realidades que só tendem a aumentar e que cada 
vez mais exigirão dos aplicativos de internet aliar as boas práticas 
de arquiteturas de informação e de software. 

4. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA POR 
APLICATIVOS 
Outra tendência é o crescente número de aplicativos que faz uso 
da localização geográfica de usuários e aparelhos móveis. Esse tipo 
de tecnologia tende a ter aplicativos cada vez mais versáteis e inteli
gentes, especialmente aqueles que utilizam tecnologia móvel. 

5. INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES 
TIPOS DE SISTEMAS 

Todos os conceitos abordados anteriormente significam gran
des desafios tecnológicos para as corporações, em especial 
aquelas que já contavam com estruturas de Tl pesadas, com 
sistemas legados em situação aflitiva. E. assim, surge a grande 
demanda para integração entre os mais diferentes tipos de sis
temas legados. 

A jornalista aposta em novas ferramentas digitais e, durante sua 
apresentação no Encontro Anual de Online News Association 
(ONA). em setembro, apontou algumas das principais tendências 
para 2012. Confira. 

1. REFINAMENTO DE RESULTADO DE BUSCAS 
Já que. com o extenso volume de informação na rede, qualquer 
pesquisa gera milhões de resultados. Webb considera que uma 
das tendências - e necessidades - serão as ferramentas que per
mitem aos usuários fazerem buscas mais precisas. 
Exemplos: 
Helioid - sistema de buscas categorizadas por temas 
Twylah - sistema de busca específico para resultados do Twitter 

Greplin - ferramenta de busca especializada em redes sociais 

2. FERRAMENTAS PARA FAZER 
ANOTAÇÕES DIGITALMENTE 
A digitalização em tempo real permite que possamos criar e com
partilhar dados de maneira rápida, para que sejam processados 
em qualquer dispositivo ou plataforma. 
Exemplos: 
Livescribe - caneta que captura e registra textos, áudios e dese
nhos, transformando-os em conteúdo digital. 
Abbyy - programa que pode fotografar um texto e transformá-lo 
em documento para edição digital. 
Inkling - transforma desenhos feitos em papel em ilustrações digi
tais, mas só chega ao mercado em novembro. 

3. INTERFACE GESTUAL 
Isso certamente é uma coisa do futuro: tecnologia parecida com 
touchscreen, mas que não depende de telas. É bem no estilo do 
filme Minority Report, em que se comanda pelos movimentos 
das mãos no espaço. A Apple e o New York Times já trabalham 
essa tecnologia. 
Exemplo: 
Oblong - fabricante que criou luvas que permitem dar comandos 
pelo espaço. 

4. TÓPICOS 
Outra visão para o futuro são os serviços que agrupam dados a 
tópicos específicos, permitindo que os usuários agrupem e sele
cionem informações rapidamente. 
Exemplo: 
Quora - site de perguntas e respostas onde os usuários colaboram 
para aumentar e editar os conteúdos criados. 
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1.GAMEFICAÇÃO 
As organizações começarão a pensar mais na "gameficação". 
Quando me refiro a gameficação, não serão os games de jogos, 
mas sim treinamento pessoal de forma lúdica, desenvolvimento 
manual de produtos, elaboração de tutoriais etc. As companhias 
pensarão nesse processo como estratégia, porém devo confessar 
que a estratégia não será totalmente emplacada em 2012. A oferta 
de desenvolvedores ainda não é tão expressiva como se espera, 
mas sem dúvida os games serão uma grande e forte tendência a 
partir de 2012. Com o passar do tempo, as mecânicas de games 
serão exploradas em aplicativos, oferecendo melhor usabilidade. 

Outro alerta é que os games, nas companhias, não estarão nas 
grandes massas. Será uma demanda bem específica - para aquelas 
que estão à frente, que investem e que estão antenadas no futuro. 

2. SOCIAL 
Sabemos que as redes sociais mais conhecidas (Facebook, 
Twitter, Likedin, Flickr etc.) já fazem parte do cotidiano das pes
soas. Mas, quero chamar a atenção para outras tendências, que 
são o Crown Social e o consumo colaborativo; a ideia do "compre 
mais, pague menos" e, ainda por cima, preservar o ambiente será 
uma das grandes tendências para este novo ano. Acredito que 
quase todas as empresas terão o social implementado em suas 
estruturas organizacionais. 

3. APPS 
No tocante a aplicativos, com toda certeza os apps vão estou
rar. Já estamos com APPs para smartphones da LG e Samsung 
e cada vez mais os aplicativos funcionais estarão em alta. E a 
demanda promete: são sites, hotsites. serviços de companhias, 
catálogos de venda etc. 

4. CLOUD COMPUTER (Computação em Nuvem) 
As empresas estão entendendo melhor a função do Cloud 
Computer. Ora, ao treinar minha equipe para atender via inter
net, além de trabalhar o relacionamento com o cliente, também 
divulgo a marca criando minha própria rede na web. 

Custos, produtividade, eficiência. Esses três, ao se unirem, 
acarretam a mobilidade nos setores de venda. Não podemos 
esperar muito no mundo da produtividade. Em cidades como 
São Paulo, por exemplo, que diariamente vive situação de trân
sito caótico, as pessoas valorizam o home office. O que quero 
revelar é que não há como fugir do cloud. Hoje, com o iPhone ou 
o Tablet, posso estar em qualquer lugar da organização com a 
mobilidade a qualquer hora, em uma facilidade indescritível. 

As empresas precisam entender que catálogos de venda são 
poderosos instrumentos de trabalho, e isso no iPad, não no papel. 
Imagine corretores com tablets, conhecedores da área digital. 
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Pense quão fantástico será para o cliente em sua vistoria final 
ter a possibilidade e a praticidade de apontar uma série de con
cordâncias e discordâncias no próprio iPad? Mas, nesse quesito 
é necessário chamar a atenção para um triste e real fato. 70% 
dos nossos profissionais brasileiros não possuem competência 
tecnológica para executar demandas específicas. Não podemos 
permitir que aconteça o crescente número de informações e o 
decrescente índice de competências profissionais tecnológicas. 

Segundo a palestrante Internacional, temos presenciado na última 
década a concretização de muitas coisas que eram consideradas 
previsões de futuro no século passado - o planeta totalmente 
conectado, o tempo real a mobilidade proporcionada pela tecno
logia, o acesso a informação, dentre outras. Essas transformações 
afetam as pessoas e. consequentemente, o mercado, fazendo com 
que as estratégias de marketing também se modifiquem para que 
tenham efetividade no novo cenário que emerge. 

Com isso, ela aponta a seguir, algumas das principais tendências 
de marketing para os próximos anos, e é enfática ao afirmar que tais 
frentes devem influenciar cada vez mais as ações estratégicas no 
relacionamento com o consumidor. 

1. MARKETING DE EXPERIÊNCIA/ 
CONTEÚDO 
Em função do ambiente hiperconectado e hiper-informacional 
propiciado pelas tecnologias móveis e a web 2.0. as pessoas en
contram-se sobrecarregadas de informação e atividades, passan
do por um processo de info-toxicação. Nesse contexto, ocorre o 
fenômeno da Economia da Atenção (Davenport) - quanto maior 
a riqueza da informação, maior a pobreza de atenção. Dessa forma, 
a maior dificuldade do marketing para atingir seus públicos é con
quistar sua atenção para conseguir engajamento com a marca. A 
atenção - e não mais a audiência passa a ser o principal capital de 

uma marca. Nesse sentido, a melhor maneira de se conquistar a 
atenção das pessoas é por meio de fornecer o que é relevante para 
elas em cada momento e, para tal, apesar do marketing de expe
riência não ser novidade, cada vez mais embutir a sua marca em 
conteúdos que criem experiências relevantes e atrativas tende a 
ser uma das principais ações estratégicas de marketing, 

2. COCRIAÇÃO 
O consumidor não é mais apenas público-alvo, mas também 
mídia (pois propaga mensagens e conteúdos) e gerador de con
teúdo. Além disso, o ambiente hiperconectado permite que a 
velocidade e a quantidade de interações entre pessoas das mais 
diversas partes do mundo seja mais efetiva, e como resultado 
uma maior troca de experiências e informações. 

Isso possibilita que o ritmo de inovações produzidas por 
essas pessoas alcance uma velocidade que é impossível de se 
conseguir com processos de inovação tradicionais nas empre
sas. Assim, criar processos em que as pessoas contribuam para 
a cocriação de produtos e serviços e participem das ações de 
comunicação torna-se uma das principais tendências do marke
ting para se conseguir velocidade de inovação. 

Estratégia não é nada sem velocidade. Dessa forma, passare
mos cada vez mais a colaborar em processos de crowdsourcing, 
colaboração, não porque somos bonzinhos, mas porque cada vez 
mais precisaremos uns dos outros para alcançarmos sucesso. 

3. INTEGRAÇÃO ON E OFF 
O ser humano vive e transita entre as dimensões on e off line. 
Estamos nos tornando cada vez mais cíbridos (ou cyber-híbri-
dos), vivendo simbioticamente em nosso corpo biológico e em 
diversos dispositivos digitais. Nossa memória está esparramada 
em nosso cérebro biológico, em nosso computador, smartphone 
e diversos sites online - Gmail, YouTube etc. Nosso ser se alas
trou e engloba diversas plataformas, como o Facebook, Twitter. 
Foursquare, entre outras. 

Cada perfil nosso em sites de redes sociais é uma parte nossa 
que co-existe e complementa o nosso ser biológico. Assim, uma 
das principais tendências do marketing é que as estratégias se 
comuniquem e integrem todas as plataformas em que estamos 
presentes, independentemente de serem on ou off line. Cada 
vez mais teremos novas tecnologias e plataformas no cenário 
informacional. Nesse sentido, ações de Transmedia Storytelling 
(que conta uma história ou uma mensagem por meio de diversas 
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plataformas), Realidade Aumentada (processo em que objetos 
virtuais interagem com objetos físicos), Mobile Tags (QRcodes 
etc), sensores, entre outras, que integrem on e off, tenderão a ser 
sempre mais utilizadas. 

4. CONVERGÊNCIA ENTRE BUSCA E O SOCIAL 
A evolução dos buscadores para entregar resultados constante
mente mais relevantes na complexidade crescente da web faz 
com que eles se tornem cada vez mais semânticos, ou, em outras 
palavras, consigam "entender" o significado dos dados e do con
texto. Para tanto, os algoritmos de busca consideram cada vez 
mais a dimensão social das páginas e dos dados, suas conexões 
com outras páginas, dados e pessoas para poder calcular a rele
vância de cada processo. Com isso, gradativamente as estraté
gias de busca precisarão considerar e englobar estratégias sociais 
para alcançarem sucesso. Por outro lado, nas plataformas de 

Para 2012, o publicitário curitibano aposta na gameficação como a 
tendência mais forte para o marketing. Em suas previsões para 2011, 
André Telles apostou na geolocalização, e acredita ter acertado, 
embora revelou que um potencial muito grande não foi explorado. 
Segundo ele, tendências muitas vezes demoram a ser concretiza
das em larga escala. 

1. GAMEFICAÇÃO COMO MERCADO (AINDA) 
INEXPLORADO 
De acordo com a Forrester Research (conceituada empresa de 
pesquisa de mercado que oferece a seus clientes conselhos sobre 
o impacto da tecnologia nos negócios e nos consumidores). "84% 
dos profissionais de marketing dos EUA não tiveram planos de 
usar jogos em suas estratégias de marketing em 2011, tornando os 
jogos sociais uma oportunidade grande e inexplorada. 

mídias sociais as pessoas buscam informações, perfis, outras pes
soas etc, de forma que a otimização de busca dos ativos sociais 
torne-se parte essencial de qualquer estratégia em mídias sociais. 

2. CONCEITO AMPLO 
No início, ao ouvir pelas primeiras vezes a palavra "gameficação", 
o termo me soava muita ligado a startups e empresas que tinham 
os social games como o próprio core-bussiness. 

Zynga e Foursquare são empresas que têm na alma do seu 
negócio a estratégia de gameficação. Com o passar do tempo, 
entendi que a tendência é muito mais ampla. A ideia é entender 
o processo do uso do pensamento e da mecânica como forma de 
engajar consumidores de qualquer segmento. 

3. ESTRATÉGIA DE JOGOS 
O primeiro passo é identificar a dinâmica do jogo (estratégias) e 
mecânica (táticas) para um caminho em direção à meta de negó
cios. Os argumentos que tenho lido em torno do conceito são que 
os jogos dão prazer, e essa sedução é o novo marketing. Como 
acontece com outros tipos de conteúdo relevante, os jogos são 
um meio de interagir, só que com o conceito de "gameficação" as 
empresas passam a recompensar e entreter. 

4. DICAS 
A DINÂMICA DO JOGO DEVE: 
• Ser criativa e com regras bem claras; 
• Conter mecânicas como badges, pontos, fases do jogo, ranking; 
• Poder ser alterada para recompensar e até penalizar; 
• Lúdica e divertida, além da recompensa por pontos; 
• A motivação pode ser financeira, status, necessidade do prazer 
e influência. 

Uma outra grande estratégia seria utilizar as mídias sociais como 
forma de recompensar no Jogo. Por exemplo, a visualização de 
um vídeo (5 pontos); um tweet mencionando sua empresa (2 
pontos), e assim por diante. 
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Roberto Wa jnsztok Diretor de Marketing do 
E-commerce Walmart Brasil 

1. TENDÊNCIA DE CONSUMO 
Estamos na era do consumidor em movimento, que busca a 
constante mudança de canal, alimenta diversos estilos e percep
ções de consumo. O canal que pode ser escolhido hoje, amanhã 
pode ser outro, o ambiente pode ser pelo meio digital, mas tam
bém podem ser diversos outros ambientes. 

A inserção em um ritmo altamente tecnológico tomou conta. 
O consumidor já é sensivelmente impactado pelas diversas 
opções - produto do dia, canais em que as pessoas mais com
pram durante a semana. 

É importante chamar a atenção para o momento do consumo, 
seja por decisão própria ou em familia, um ambiente favorável, 
ter o feedback positivo nas redes sociais. Os canais colaborativos 

já provaram que definem e muito o consumo. Acredito veemen
temente que a maior parte das decisões de compra são influen
ciadas por conta de amigos. 

2. SOCIAL COMMERCE - COMPRA 
COLABOR ATI V A (decisão de compras) 
Para o próximo ano, está evidente a consolidação dos chats de 
compras coletivas (novos ambientes de consumo coletivo). 
Assim como o mercado, o consumidor também está mais dinâ
mico, consegue levar a compra para todos os lados, e esse público 
representa boa parte de venda dos varejistas. 

3. MOBILE 
Impossível não apostar no mobile, grande tendência para 2012. 
Ora, o crescimento de iPhones, iPads, entre outros, nos dá a 
plena certeza da força e da excelência da funcionalidade dos 
serviços prestados. Temos cada vez mais dispositivos móveis 
de alta navegabilidade, associados a pacotes de banda larga 
mais acessíveis, e estamos muito próximos de liderar esse tipo 
de movimento - basta olhar a presença do brasileiro nas redes 
sociais. Integrado a essa tendência, os aplicativos colaborativos, 
com ferramentas de interatividade, também chegam cada vez 
mais fortes. A troca de informação e conhecimento graças ao 
mobile é a grande aposta. Com a mobilidade é possível que o 
cliente divulgue suas informações e as divida com outros, de 
modo a atingir uma interação conjunta. Os blogs também serão 
iniciativas tendenciosas. 
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German Quiroga CEO Nova Pontocom 

Algumas frentes já vêm sendo testadas e utilizadas, mas 2012 será 
o ano de maturação de muitas dessas tendências. Quiroga, do 
Grupo Pão de Açúcar, analisa que a consolidação dessas novas 
plataformas se deve à construção de diversos cases de sucesso, 
que resultou na potencialização e em novas oportunidades para 
o mercado. Para essa questão, o empresário chama a atenção 
para as grandes mudanças que estão acontecendo. 

1. SOCIAL COMMERCEE EXPLOSÃO DAS 
MÍDIAS SOCIAIS 
Os sites e as mídias sociais vieram para ficar. Já visualizamos, 
inclusive, o reposicionamento do Google, que está cada vez mais 
forte. Nesse processo, a utilização das redes sociais para e-com
merce tornou-se a grande tendência - que. por sinal, não é tão 
nova, mas destaco essa consolidação e maturidade acelerada 
para 2012. 

2. M-COMMERCE (comércio em plataformas mobile) 
É uma tendência mais madura. Estamos falando de necessidade 
de consumo do cliente. No mundo físico, você ainda tem alguns 
processos a serem evoluídos, porém no dispositivo, com apenas 
um clique, você efetua uma compra na hora, em questão de pou
cos segundos. Já utilizamos aplicativos para plataformas Apple e 
Andróide e, além disso, temos a preocupação de disponibilizar um 
site com uma versão especial, totalmente voltada para mobile. 

3. PERSONALIZAÇÃO 
Não é um assunto tão novo, visto que já trabalhamos e investi
mos nessa questão há pelo menos 17 anos. É a ideia de ter um site 
com conteúdo personalizado, com novas ferramentas que ofere
çam informações a seus clientes, e ainda a possibilidade de você 
conhecê-lo melhor, o histórico de navegação, compras anterio
res realizadas, o que ele mais se interessa.Estamos falando de 
aproximação com o nosso público, de uma relação mais direta e 
personalizada. Acredito que quanto mais você o conhece, mais 
você pode oferecer melhores serviços. 

4. CONTEÚDOS DIGITAIS 
Tudo vai para o digital, não há mais dúvidas. Algumas empresas 
ainda tentaram se proteger da "avalanche" tecnológica, mas é fato 
que quem não se adaptou, não sobreviveu (ou não sobreviverá). 
E isso passa por áudio, música, filme, games, aplicativos, nuvens, 
conteúdos digitais etc. 

Nuvem é uma tendência importante, de prestar serviços, hos
pedagem, hosting. Não podemos nos esquecer da relevância dos 
buscadores Google, Ping, Yahoo, que estão cada vez mais estraté
gicos nos comércios eletrônicos. Certamente, 2012 será, também, 
o ano de maturação dessas frentes. 

5. APOSTA COMO NEGÓCIO 
A estratégia já é desenvolvida há algum tempo, porém no Brasil 
ainda é novidade. Consta a empresa ter a visão de servir outros 
negócios, de modo que eles estejam interligados em um grande 
hub de negócios, uma espécie de marketing play, em que seja 
possível construir recursos combinados para diversos ambien
tes utilizando passos práticos de marketing. 

A ideia de você prestar serviços para que seus clientes entrem 
de vez no comércio eletrônico, de forma rápida, barata, precisa 
e eficiente, é outra grande tendência. É você agregar em seu por-
tfólio o produto desejado. Hoje, o cliente está mais exigente. Ele 
pensa no modelo, pesquisa, encontra e quer comprar naquele 
exato momento. O diferencial, então, é saber explicar o produto 
em detalhes para o cliente, com todos os seus diferenciais. É virar 
um especialista do produto. 

6. MULTICANALIDADE 
Trata-se de um conceito antigo, porém mundialmente não é bem 
executado. É tarefa difícil você pensar que o cliente quer se relacio
nar com uma marca em qualquer canal. Com isso, dois fatos impor
tantes devem ser levados em consideração: a necessidade de 
compra; e como o cliente pensa em você ao desejar praticidade. 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 87, p. 48-58, nov./ dez. 2011.




