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Para a sociedade contemporânea, as modernas tec
nologias de comunicação e as redes sociais permitiram 
aos consumidores um poderoso ambiente democrático 
de socialização política e comportamental, de onde eles 
podem, agora, retirar informações e recursos, assim 
como expor, conhecer, mediar e explorar novos modos de 
pensar, fazer, ser e se expressar a partir de várias formas 
verbais e visuais, afetivas e emocionais, as experiências, 
os usos e as significações que fazem de produtos e marcas. 
O que a tecnologia fez foi permitir e facilitar a expressão 
do consumidor da forma mais enfática. Seu papel foi 
reforçar o poder que eles já vinham conquistando. Na ex
pressão de DonTapscott, autor do livro A hora da geração 
digital (Editora Agir, 2010), a internet se tornou um novo 
Ágora, uma grande arena global de fluxos e discussões no 
mundo contemporâneo, criando canais de comunicação 
e engajamento social. O Facebook, por exemplo, possuía 
55 milhões de perfis ativos de brasileiros, enquanto o 
Twitter contava com 40 milhões de usuários no Brasil, 
no começo do segundo semestre de 2012.

Consumidores engajados
Ao conectar consumidores dispersos, mais informados e 
ruidosos, não da velha forma linear, mas em um contex
to de redes, a new media ampliou o processo dialógico, 
conectando os netizens (cidadãos virtuais), de forma 
rápida, abrangente e impactante. Nas mídias sociais, as 
mais diversas questões e conteúdos são colocados, dis
cutidos e (re)socializados abertamente, o que faz desse 
grande canal virtual um rico ambiente de produção de 
fluxos semióticos e culturais da vida contemporânea. 
Mas a tecnologia, por si só, não muda o mundo. Precisa 
haver disposição, engajamento e mobilização dos seus 
usuários, além do estabelecimento de um novo padrão 
ético das relações em rede e uma nova cultura política 
entre os usuários.

Essa disposição dos consumidores em acessar novos 
canais, dialogar e colaborar com organizações nas redes, 
de forma maciça e intensificada, tem causado profundas 
mudanças nos ambientes e modelos de negócios. As orga
nizações vão precisar cada vez mais se aproximar, envolver, 
interagir e responder de forma mais dinâmica, transparen
te, receptiva e responsiva aos inputs dos seus consumidores.

Com o vertiginoso e constante crescimento das tec
nologias da comunicação, um número cada vez maior de 
organizações está empenhado em antecipar tendências

e necessidades e ganhar diferencial competitivo dentro 
dos seus segmentos, investindo em informação, conhe
cimento, inovação e relacionamento com sua base de 
consumidores. Muitas delas estão repensando as formas 
de produzir e disseminar valor para se mostrarem ino
vadoras, relevantes e competitivas nesse novo cenário. 
A geração e produção de informação, conhecimento, 
criatividade e valor a partir da participação ativa e colabo- 
rativa, nos ambientes e plataformas on-line, formadas por 
comunidades e coletivos de prossumidores (uma mistura 
de profissional, produtor e consumidor) entusiastas e lead
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...que ganha relevância e 
consistência com a participação, 
anuência, simpatia, confiança 
e respaldo dos prosumers
users (usuário de ponta), talvez seja o principal desafio das 
organizações que buscam inovar. Esse comportamento 
gera valores e soluções mais próximos das demandas e 
expectativas dos consumidores, reduzindo custos com 
pesquisa, engajando e se aproximando dos clientes e 
obtendo maior retorno de seus investimentos.

Muitas empresas têm se tornado mais flexíveis, come
çando a pensar de fora para dentro, de forma mais prática 
e efetiva. Atuando em um mercado global e competitivo, 
essas organizações em transição sabem que precisam de
cifrar as novas demandas de valor de seus consumidores

e entregar produtos e serviços que satisfaçam e, se possí
vel, superem suas expectativas e desejos. Esse é o novo e 
repetido mantra do mundo dos negócios contemporâneo.

Na visão de Stephen L. Vargo e Robert F. Lusch (autores 
de The service-dominantlogic of marketing, M. E. Sharpe Inc, 
2006), a famosa teoria da lógica dominante dos serviços 
é caracterizada por uma dupla orientação: organizações 
centradas na lógica das trocas de serviços por serviços; 
e pela orientação constante das empresas no sentido de 
serem mais responsivas, inovadoras e centradas nos con
sumidores. Essas denominadas service organizations estão 
migrando de um modelo tradicional e fechado para uma 
estrutura aberta de inovação de serviços, que estimula o 
diálogo contínuo, o fluxo de colaboração criativa e a troca 
de informações, conhecimentos e experiências e alarga a 
esfera propositiva do consumidor no processo de criação 
de valor. Ao mesmo tempo em que as organizações estão 
aprendendo a administrar essa participação colaborativa, 
também precisam dividir tarefas, responsabilidades, 
poder e "contratos de legitimidade" com seus microtargets 
e microaudiências.

Nessa nova onda despontam algumas empresas mais 
receptivas, proativas e responsivas, ciosas em entender 
e atender às demandas pontuais dos diversos segmentos 
de consumidores. As novas organizações não só se pre
ocupam em identificar nas redes, dialogar e ouvir a voz 
deliberativa do seu consumidor, mas também desenvolver 
técnicas de active listening das necessidades e demandas de 
soluções de valor explicitadas, debatidas e, muitas vezes, 
não verbalizadas, de insights e manifestações valiosos para 
a empresa. Embora os consumidores não sejam especia
listas na criação de novos conceitos e não tenham tempo 
de definir com clareza um novo atributo ou uma solução 
para determinado produto ou serviço, eles são agentes 
que usam, conhecem, refuncionalizam e "ressemanti- 
zam" suas experiências com tudo aquilo que compram 
e consomem. Assim, com a ajuda desses novos canais 
de diálogo e interação, as empresas agora são capazes de 
identificar e analisar o que dizem de sua marca, como 
usam seus produtos, testar ideias e conceitos, interagir 
com usuários ativos e experientes e cocriar soluções de 
forma mais colaborativa a várias mãos, mentes e corações.

Novas formas de produção e criação de valor têm surgi
do dentro desse admirável mundo digital. Os mercados e 
consumidores estão mudando numa velocidade maior em 
termos de valores e hábitos. Hoje, muito se fala sobre o con-
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sumer empowerment esse fortalecimento do consumidor 
é resultado não apenas do seu maior grau de informação, 
conexão e mobilização, mas se traduz na sofisticação e 
exigência de suas demandas. Em muitos segmentos isso 
é caracterizado pelo crescimento econômico e pela maior 
capacidade de ter acesso aos meios de comunicação, ex
pressão, conexão e interação, que permitem a organização 
de comunidades para pressionar governos e empresas.

Esse novo cenário colaborativo só faz aumentar a força 
do consumidor ante as empresas. Esses prossumidores 
ganham novos papéis e poderes, e diversos conceitos 
ressaltam o papel central dos usuários cocriadores e das 
comunidades criativas. A partir daí, surgem conceitos 
como: prosumer (produtor + consumidor de conteúdo), 
descrito por Alvin Toffler e Philip Kotler; brand hijackers 
(consumidor no comando das marcas), de Alex Wipper- 
furth; consumer agency (agência do consumidor), de Eric

Arnould e Craig Thompson; os working consumers (consu
midores trabalhando), de Bernard Cova e Daniele Dalli; 
e até mesmo um termo para designar os movimentos 
de resistência dos consumidores nas redes (consumer 
resistance), de Lisa Penaloza e Linda L. Price.

O que parece haver de consensual entre os autores das 
mais diversas linhas de pensamento é que as relações 
entre antigas organizações e seus públicos mudaram ra
pidamente e já não é mais possível definir, com a clareza 
de antes, as posições e distinções entre produtores e con
sumidores. Novas relações de colaboração, força e poder 
surgiram no horizonte das redes nesta última década e 
precisam ser estudadas. Dos conceitos de customização 
em massa à cocriação e crowdsourcing, geração e compar
tilhamento de conteúdos e valor pelos usuários e digital 
leaders das redes, como mostra a matriz de cocriação 
abaixo, que ajuda a diferenciar melhor esses conceitos.
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Do ponto de vista prático, diversos projetos de pes
quisa e inovação colaborativas entre organizações e 
prossumidores têm sido desenvolvidos. As iniciativas 
de cocriação são vistas como modelos de negócios 
criados a partir de facilitadores privados, empresas 
que atraem internautas para suas plataformas on-line. 
Esse movimento cria uma rede social-interativa, user- 
Jriendlye envolvente, para que os participantes possam 
conversar e se conhecer. O objetivo é fomentar produ
ção de insights, sugestões e ideias, que gerem conheci
mento criativo para inovação de produtos e serviços.

A estratégia funciona da seguinte maneira: os pro
jetos são divulgados nas redes pelas empresas e os 
consumidores são convidados a entrar e participar. 
Eles rapidamente se mobilizam e começam a colaborar 
de forma engajada e propositiva, na maioria das vezes, 
sem esperar alguma remuneração ou recompensa ma
terial. Esses projetos de codesign e cocriação têm mo
bilizado milhões de consumidores colaborativos, que 
acabam virando parceiros das empresas. Esse time de 
marketing e advogados da marca viram participantes 
ativos das equipes de colaboração e desenvolvimen
to - C&D. E um modelo de negócios que gera para as 
organizações uma série de subprodutos: aumenta o 
envolvimento; facilita a propagação de valores; melhora 
a imagem organizacional; reduz custos de investimen
to em marketing; aumenta o market share e as vendas 
e garante mais lucro para as corporações capitalistas. 
Como ilustra o quadro ao lado, inúmeras empresas e 
marcas já criaram suas plataformas cocriativas.
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Relacionamento virtual
O rápido acesso, a disseminação e a popularização das 
mídias sociais estão obrigando as empresas a repensar 
seus modelos e práticas de negócios. Mas essa nova 
forma de abordagem, comunicação e relacionamento 
está levando muitas dessas empresas a buscar impactar, 
envolver e engajar seus consumidores, transformando-os 
em fiéis evangelistas, seguidores e defensores da marca 
ao cocriar, compartilhar e disseminar valor nas redes. 
As marcas perceberam que a internet não é somente 
um grande espaço de interação social, mas um novo 
território ampliado em relação à noção tradicional de

mercado do século passado, que precisa ser remapeado 
e recompreendido. O escopo do marketing agora já não 
é administrar apenas mercados físicos, mas monitorar a 
participação e o engajamento dos consumidores dentro 
de um domínio mais dinâmico e colaborativo, no qual os 
fluxos de comunicação e informação são mais intensos 
e abertos, horizontais e transdirecionais.

Tradicionalmente, as marcas utilizavam canais de 
comunicação unidirecionais para uma base mais abran
gente e massiva de espectadores-consumidores. Com a 
fragmentação das mídias e audiências nos novos meios 
de comunicação digital, perceberam que esse modelo já 
não surte o resultado de antes. Hoje, o centro da comu
nicação não é mais a marca, mas o consumidor e suas 
redes de interações. Saímos da comunicação one to many 
(um para muitos) para o modelo many to many (muitos 
para muitos), de microaudiências e microtargetings que 
se formam a partir de interesses, gostos e práticas co
muns e respondem aos estímulos de forma diferenciada, 
forçando as marcas a adaptar suas ofertas se quiserem 
continuar relevantes e satisfazer a demandas e expecta
tivas mais pontuais.

Agora, são muitos conversando, criando e comparti
lhando com muitos, sobre os mais diversos temas e conteú
dos, de forma mais dinâmica e sobre interesses cada vez 
mais específicos. O processo de influência interpessoal 
é maior e a escala de adoção de tendências igualmente 
mais dinâmica, onde diversos produtores, disseminadores 
e conectores de conteúdo e inúmeros microcentros de 
poder se multiplicam na blogosfera. Os novos pontos de 
contato, hyperlinks e hubs, se multiplicam a cada dia, com 
conteúdos compartilhados que se deslocam constante
mente de forma líquida e transmidiãtica. Essas diversas 
comunidades surgem muitas vezes de microaudiências 
que se encontram, se reconhecem e se associam em mee- 
ting points, para conversar sobre ideias, soluções, valores, 
práticas e experiências comuns.

Muitas empresas e marcas já perceberam que esse fenô
meno é irreversível e será preciso fazer imersão, interagir, 
entender e se relacionar com esses novos omnisumers 
(consumidores multicanal) de forma distinta. Essa base 
crescente de consumidores proativos, produtivos e par
ticipativos nas mídias sociais está redefinindo os novos 
centros de poder comunicacional. Eles querem participar 
mais efetivamente da criação, comunicação e entrega de 
valor. Querem ser os copropositores de modelos, práticas
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Auatar do Wii que permite a interação do usuário com demais 
proprietários do videogame de sétima geração da Nintendo, 
que já vendeu mais de 84 milhões de consoles no mundo

e experiências colaborativas e cocriativas com as suas 
marcas de interesse. Assim, o valor é criado e ganha rele
vância no mundo digital e não mais nos canais tradicionais 
de publicidade e mídia.

Exercício colaborativo
Hoje, os estrategistas de marketing e comunicação sabem 
que não estão mais sozinhos no processo de tomada de 
decisões. Eles precisam fomentar e administrar a partici
pação externa de consumidores mais dispostos a dialogar, 
sugerir, pensar e criar por meio de canais, visões e conhe
cimentos compartilhados. Nessa nova onda, surgem diver
sas expressões que afirmam o diálogo mais horizontal e 
dinâmico entre marcas e consumidores: inovação apartir 
da experiência do usuário; open source branding; marketing 
in the between; brand hijacking; marketing colaborativo; 
crowdsourcing; e design thinking.

Acriação, o desenvolvimento, a comunicação, a entrega 
e a gestão do valor passaram a ser um exercício colabora
tivo e plural, que ganha relevância e consistência com a 
participação, anuência, simpatia, confiança e respaldo 
dos prosumers. Esse novo mindset aponta para um regime 
de mutualismo simbiótico entre marcas e usuários: os 
consumidores esperam valores e soluções mais relevantes 
de marcas mais humanizadas e amigas. Ao mesmo tempo, 
as marcas querem entender melhor essas expectativas 
e estar presentes de forma estratégica, sendo hábeis e 
ágeis nas conversas e respostas com seus seguidores nas 
mídias sociais. As marcas sabem que seu novo papel é

criar soluções e experiências que possam ser socializadas 
e compartilhadas dentro dessas plataformas, informando, 
orientando, divertindo, inspirando seus seguidores e re
forçando suas relações interpessoais.

O grande desafio é utilizar as novas tecnologias e fer
ramentas, fazer a imersão e atuar dentro desses mundos 
sociais de forma autêntica, relevante e consistente para 
reforçar e facilitar a conversa e o relacionamento com 
seus microtargetings e potenciais consumidores. O tema 
das redes sociais precisa ser pensado menos no âmbito 
das ferramentas e tecnologias e mais como novos núcleos 
e espaços de comunicação e interação humana. A publici
dade está se aproximando das práticas de relações públicas 
para poder dialogar e interagir em ambientes mais fluidos, 
abertos e participativos. As marcas precisam compreen
der que não adianta apenas estar presente nos diversos 
canais e utilizar as mais diferentes ferramentas se elas 
não entenderem as vivências e práticas específicas de 
suas microaudiências dentro das diferentes plataformas 
da rede. Elas têm muito que aprender com as ciências 
sociais para poderem usar as diversas formas de pensa
mento, organização e ação dentro de cada grupo nas redes 
sociais. Não se trata apenas de marcar presença e fazer 
publicidade no mundo digital, onde para se relacionar 
de forma efetiva é importante tratar a questão como um 
subtema da sociologia, antropologia e da etnografia digi
tal. Cada plataforma tem uma cultura própria com regras 
internas que são determinadas e também determinam e 
dão sentido às ações e relações sociais de seus membros. 
O estudo da cultura, dos usos e do comportamento nas 
redes sociais pode inspirar melhor essas organizações e 
marcas na era digital a identificar comunidades e canais 
mais importantes, como também desenvolver estratégias 
de comunicação, atendimento, vendas, relacionamento e 
engajamento com seus seguidores.
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Text Box
Fonte: Revista da ESPM, São Paulo, ano 19, n. 1, p. 82-89, jan./ fev. 2013.




