
A onda do marketing adaptativo 
Empresas como Nike e Coca-Cola têm combatido a padronização, personalizando produtos e sua comunicação 
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O Google recebeu duras críticas no mês 
passado ao anunciar a decisão de incluir 
dados pessoais no resultado de buscas. A 
medida, porém, foi apenas mais um pas-
so em direção a uma mudança já adota-
da por muitas empresas com o objetivo 
de acompanhar os consumidores mais de 
perto e responder melhor a eles. 

A Amazon oferece recomendações per-
sonalizadas; a Nike permite adaptar o trei-
namento de corrida a necessidades espe-
cíficas por meio da Nike ID; e a Coca-Cola 
lançou as máquinas de venda automáti-
ca Freestyle, que possibilitam criar a pró-
pria bebida a partir da mistura de produ-
tos da marca e compartilhar as melhores 
criações com os amigos pelo Facebook. 

As pessoas sentem-se cada vez mais 
à vontade para fornecer informações a 
empresas que se propõem utilizá-las 
na personal ização de produtos e co-
municação ou prestem serviços essen-
ciais, tais como seguro. Uma pesquisa 
recente no Reino Unido apontou que 
75% dos consumidores que m a n t ê m 
relacionamento com alguma compa-
nhia aceitam compartilhar dados pes-
soais com ela de bom grado, enquanto 
62% fariam o mesmo se a empresa em 
questão fornecesse produtos ou servi-
ços de que necessitassem. 

Na Mindshare, temos um nome para 
essa nova mentalidade, baseada em da-
dos e voltada para o consumidor: marke-
ting adaptativo. Essa abordagem permite 

às empresas efetivamente 
personalizar as atividades 
de maneira rápida e sin-
gular, de forma a atender 
aos interesses e necessi-
dades dos consumidores a 
partir das informações dis-
poníveis. Não se trata ape-
nas de publicidade, mas de 
uma adaptação de todos 
os aspectos do composto 
mercadológico, bem como 
do próprio produto, para 
atrair mais clientes para a 
marca, torná-la mais rele-
vante para todos e obter, 
assim, mais benefícios. 

O que faz disso o acon-
tecimento mais interessan-
te do marketing das últi-
mas décadas? 

A novidade permite criar 
marcas mais direcionadas, 
eliminando, assim, a "co-
moditização" Também de-
tona o conceito de "consu-
midor" um rótulo a que se 
recorre para montar um 
retrato do público-alvo de 
maneira cômoda, mas que 
parte de um modelo clássi-
co baseado na massificação 
da produção, do apelo dos 
produtos e da mídia utili-
zada na promoção. O pro-

blema é que essa visão 
só fala às necessidades 
mais básicas, resultando 
em um marketing que se 
concentra no mínimo. Isso leva as mar-
cas à padronização, pressionando os 
preços para baixo, o pior pesadelo de 
qualquer empresa. 

O marketing adaptativo procura des-
bancar esse modelo. A personalização 
torna o produto mais relevante, aumen-
tando o nível de satisfação do consu-
midor e, por conseguinte, a fideliza-
ção à marca. 

A Kleenex obteve grande êxito no 
lançamento de embalagens personali-
zadas. É possível comprar até mesmo os 
confeitos M&M da forma que se quei-
ra. A companhia aérea holandesa KLM 
acaba de lançar um serviço 
denominado "Meet & Seat" 
que permite aos passageiros 
conectar ao voo seu perfil do 
Facebook ou do Linkedln para 
decidir ao lado de quem pre-
ferem se sentar - presume-se 
também que se possa fazer 
justamente o contrário. 

Atualmente em discussão, 
o behavioral pricing (precifi-
cação comportamental) é uma 
ideia interessante que permi-
tiria às marcas ter preços di-
ferentes de acordo com os da-
dos obtidos. Por exemplo, os 

consumidores que assumem 

Serviço da KLM permite ao passageiro escolher ao lado de quem se sentar 

"gostar" (por meio de um like no Face-
book) de uma marca teoricamente esta-
riam mais dispostos a pagar mais. Já para 
aqueles clientes potenciais, que tenham 
apenas buscado ou visitado a página de 
certa marca na internet, a empresa pode-
ria estar disposta a conceder um incen-
tivo maior para que realizem a compra. 

Marketing adaptativo significa ofere-
cer aos clientes uma resposta mais efi-
ciente com maior celeridade. A comu-
nicação faz parte integrante dessa abor-
dagem. A Whirlpool responde individu-
almente a cada reclamação sobre seus 
produtos feita pela internet. Há anos, 

empresas como a Starbucks 
e a Apple vêm recorrendo ao 
crowdsourcing, em comuni-
dades do Twitter e do Face-
book, na busca de ideias pa-
ra novos produtos e serviços. 

A mídia, a tecnologia e os 
dados disponíveis atualmen-
te servem como canais para 
o marketing adaptativo. De 
certa forma, a mídia sempre 
foi um componente funda-
mental no direcionamento 
das estratégias de marketing. 
A TV aberta auxiliou a gestão 
e o conhecimento de mar-
ca a determinar os rumos da 
publicidade. As revistas per-
mitem segmentar o mercado 
e divulgar produtos para ni-
chos específicos. Já em seus 
primórdios, a internet apre-
sentou-nos o marketing do 
comércio eletrônico. 

É verdade que, há anos, as 
agências de marketing direto 
vêm destacando a importân-
cia do emprego, em alguma 
medida, do marketing ba-
seado em respostas. Porém, 
com a chegada iminente da 
TV segmentada, das plata-
formas de mídia centradas 
em localidades muito espe-
cíficas, da publicidade exter-
na digital e da enorme quan-
tidade de tablets e disposi-
tivos móveis, o marketing 
adaptativo está se tornan-

do uma grande oportunidade para a pro-
moção de marcas. 

Porém, para adotar essa estratégia, as 
empresas devem realizar grandes mudan-
ças estruturais. Todo o processo de mídia, 
orçamento, planejamento, compra e oti-
mização deve ser mais dinâmico e estar 
"sempre ligado" em vez de ser estático e 
esporádico. As marcas precisam desen-
volver um conjunto de ativos de criação, 
imagens, call-to-action, aplicativos, que 
possam ser imediatamente alocados para 
a publicidade quando necessário. 

Para aproveitar a riqueza do marke-
ting adaptativo, é essencial reunir e de-

pois explorar os dados dos 
consumidores e do públi-
co com vistas ao desenvol-
vimento de produtos per-
sonalizados. Essa será a 
próxima corrida espacial 
para as empresas e agên-
cias. Esperamos que este-
jam prontos. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1497, p. 22, 20 fev. 2012.




