
Em 2007, tínhamos tudo que você tem

um desktop. Vimos a explosão disso em
conjunto em várias regiões do mundo em
função da economia global. Antigamente,
só vivenciávamos um efeito macroeco-
nômico de cada vez, mas, pela primei-
ra vez nos últimos quatro anos, experi-
mentamos dois desses efeitos aconte-
cendo juntos. O conceito básico do Mo -
mento Zero da Verdade (ZMOT) defende
que quando duas dessas forças macro-
econômicas acontecem juntas mudam
fundamentalmente o comportamento
de compra dos consumidores. Sabemos
que a TV no Brasil é um grande merca-
do ainda e, historicamente, os consu-
midores viam propagandas na TV, nos
outdoors, e a ação seguinte era ir até a 
loja checar o produto. Nós íamos do es-
tímulo ao que chamamos de primeiro
momento da verdade, na loja, na prate-
leira, e foi assim que a propaganda f un-
cionou por 40, 50 anos. Hoje não vemos
mais isso acontecer.

cesso é, a partir da minha empresa, do
meu setor e do meu produto, identificar
meus ZMOTs. É preciso entender quais
informações as empresas vão levar aos
seus clientes de acordo com o seu pro-
duto. Se você compra um smartphone
em um site, este site precisa dizer tudo
que você quer saber, porque mesmo que
essa empresa tenha um comercial de TV,
este comercial não responde aos consu-
midores todas as questões que eles pos-
sam  a ter.

No Brasil, há ainda algo bem podero-
so no ZMOT a ser explorado que são os
vídeos. No conceito do ZMOT, eles de-
vem ter uma presença constante nas te-
las. Claro que, quando estimulam isso
com uma propaganda ou um vídeo no
YouTube, esta é a faísca para o início e é 
neste momento que as marcas precisam
estar fortes para ser vistas. Muitas marcas
ainda operam no antigo modelo, como se
estivessem trabalhando com as opções do

passado, mas hoje há muito mais opções
e isso reflete no processo de compra, mui-
tas vezes ainda complicado como no pas-
sado. Acredito que sejam esses dois pon -
tos a serem trabalhados no Brasil: como
usar vídeos, como usar o YouTube, e ter
a certeza de que você não está lá apenas
por estar online.

Os usuários têm aprendido a usar a 
internet e tornar suas vidas mais fáceis.
Como posso facilitar minha vida quando
vejo um comercial de xampu na TV e se
preciso de mais informação para com-
prar aquele produto, para onde tenho
de olhar? Essa informação está no site
da marca, na web em algum lugar nas

postas. Talvez esteja em todos os luga-
res. É aí que o consumidor faz sua bus-
ca online, procura por informações e o 
processo do ZMOT se inicia . No Brasil,
especialmente com a entrada da classe
C nesse âmbito, com a melhora da eco-

nomia local nos últimos anos, nós temos
visto as pessoas acessando mais infor-

novo poder de decisão de compra e isto
está acontecendo naturalmente. Em m i -
nha opinião, é dessa maneira que vamos
preencher o espaço que ainda há entre
o que estamos dizendo e aonde quere-
mos chegar.

Algumas vezes, a quantidade de infor-
mação pode atrapalhar, pode ser excessi-
va. Mas estamos tentando, no Google e no
YouTube, trazer para as buscas os resulta-
dos mais relevantes. É assim que constru-
ímos nosso negócio. Você pode fazer uma
busca que mostre um de dez milhões de
resultados. Mas nós sabemos que o que
vem na primeira página é o que interessa
e é por isso que temos uma das melho-
res ferramentas de busca no mundo, pa-
ra ter certeza de que auxilia, é relevante
e útil aos usuários e consumidores, não
importa para que classe. Sejam da classe

pessoas com tantas informações. Hoje, as
buscas feitas em aparelhos celulares es-
tão crescendo muito mais rapidamente
do que as feitas em computadores (lap-

buscas em aparelhos móveis serão ain-
da mais fortes.

Vemos o fenômeno das quatro telas
emergindo. Primeiro temos a grande te-
la dentro de casa, a TV, mas há ainda os
laptops, tablets e smartphones. Usuários

mentos usam mais de uma ao mesmo
tempo. Em casa, por exemplo, assistem
à televisão com um smartphone, laptop
ou tablet na mão, procurando pelo co-
mercia l que acabaram de ver. Daí, ve-
mos os comerciais mudan do. Em vez
de dizerem "venha à nossa loja" "venha
nos visitar e fazer um test drive" mos-
tram códigos de barras e dizem a você
que tire fotos com seu smartphone pa-
ra obter mais informações al i mesmo.
Assim, aposto que vemos as pessoas re-
conhecendo mais e mais que o comer-
cial de TV não é só um estímulo final,
mas sim o ponto inicia l para uma jor-
nada de busca de informação.

O livro conta com mais de 200 mil có-
pias em circulação pelo mundo todo. En-
tender nosso momento é o primeiro de-
safio de todos e já é crescente o número
de empresas que estão em contato com
este conceito. A segunda parte do pro-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1514, p. 38, 18 jun. 2012.




