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consumo

O improvável  
universo dos dados
Anunciantes exploram fontes incomuns para obter informações do consumidor: 
máquinas de refrigerantes e escovas de dente agora geram insights

Por kate kaye, do advertising age

os consumidores escolhem entre 125 sa-
bores de bebidas e alimentam a Coca de 
dados relativos a suas escolhas. 

A gigante de bebidas pode aprender 
muito sobre mercado e preferências regio-
nais a partir dos padrões de uso da Frees-
tyle. Susan Stribling, diretora de comuni-
cação e relações públicas, afirmou que a 
companhia começa a avaliar como usar 
esses dados. “Somos capazes de atingir 
uma quantia significativa de dados que 
nos trarão oportunidades para alavancar 
ideias para novos produtos”, disse. “Mas 
nosso foco atualmente é usar essas infor-
mações para beneficiar a cadeia de forne-
cimento”, acrescentou. A Coca, às vezes, 
fornece relatórios sobre consumo, inven-
tário e previsões para ajudar os lojistas a 
orçar e avaliar os produtos mais vendidos. 
“Temos de fato a habilidade de alavancar 
dados para ideias sobre novos produtos e 
outras inovações futuras. Planejamos nos 
tornar mais ativos nesse espaço — mas es-
tamos somente começando”, diz.

Pedindo permissão
Assim como o potencial de produtos ge-

radores de dados aumenta, surgem tam-
bém as perguntas: a quem pertencem es-
ses dados? “Essa é a principal questão 
na luta pela informação”, diz John Cain, 
 vice-presidente da SapientNitro.  

Os anunciantes precisam caminhar 
com cautela para estabelecer o contra-
to certo com os consumidores. Na Beam 
Brush, o usuário é o dono dos dados co-
letados pela escova de dente, de acordo 
com Frommeyer. A Beam precisa acessar 
os dados por meio de suas escovas por se-

gurança e manutenção. “Apresentamos a 
oportunidade, para certos consumidores, 
de vender seus dados na forma da obten-
ção de descontos no seguro, por exemplo. 
O consumidor está no centro do modelo”.

Assumindo que os consumidores  veem 
benefício em equipamentos que fazem 
 rastreamento, as possibilidades para 
 reunir dados de comportamento através 
de produtos do dia a dia são infinitas.

Montadoras como a BMW podem mo-
nitorar dados anônimos de localização e 
velocidade dos automóveis para ganhar 
insights sobre como os carros podem ser 
melhorados. E a GE desenvolveu a cole-
ta de dados em lava-louças, refrigerado-
res e aquecedores em sua linha de apa-
relhos inteligentes. Parte da proposição 
de valor é para o consumidor: aparelhos 
conectados a redes inteligentes permitem 
aos usuários domésticos regular melhor 

seu próprio consumo de energia e custos.
“Mesmo pacotes de biscoitos e lixeiras 

terão, um dia, um tipo de sensor tecnoló-
gico embutido”, completa. “Mas a equação 
tem de ser dividida para os consumidores 
aceitarem essa tecnologia em suas vidas. 
Deve haver algum tipo de reciprocidade, 
algum tipo de valor intrínseco”. 

*tradução: Roseani Rocha

A Freestyle, da Coca-Cola: informações 
preciosas sobre preferências do consumidor

A Fuelband, da Nike, 
registra a atividade 
total de uma pessoa 
durante o dia 

Imagine que você pudesse entrevistar 
um produto. Com que frequência ele é 

usado? Por quanto tempo? E onde, dentro 
da residência, ele fica? Parece maluquice, 
mas muitos anunciantes têm buscado da-
dos além dos lugares tradicionais — brow-
sers de internet, programas de fidelidade 
e smartphones — e capturam informação 
a partir de embalagens, máquinas de refri-
gerantes e o mais mundano dos utensílios 
de consumo, a escova de dente.

Considere a Beam Brush, de US$ 49,99, 
lançada em janeiro (nos EUA). Ela pode 
ser sincronizada com o smartphone do 
 usuário para gravar o tempo de escovação 
e esse dado pode ser rastreado e comparti-
lhado por dentistas, ortodontistas e, final-
mente, companhias de seguro  saúde, se 
houver o consentimento do consumidor.

“As pessoas se referem a nós como uma 
empresa de escovas de dentes, mas não 
somos. Na verdade, não estamos interes-
sados em escovas de dente, mas em in-
formação sobre  saúde”, disse Alex From-
meyer,  cofundador da  Beam Technologies.

A Beam Brush é a última reviravolta no 
desenvolvimento de produtos que geram 
dados, como relógios GPS, balanças de 
banheiro sincronizadas à internet, o sis-
tema de rastreamento de calorias e exer-
cícios Fitbit e a Nike+Fuelband, uma pul-
seira que usa um acelerômetro para aferir 
a atividade de uma pessoa durante o dia. 

Mas acima de fitness e cuidados com 
a saúde, os dados colhidos de produtos 
equipados com sensores poderiam tra-
zer enormes avanços aos anunciantes. A 
maior oportunidade está em categorias 
de produtos mais simples —como bens 
de consumo —, nos quais tecnologias ge-
radoras de dados ajudariam as marcas a 
testar ideias que podem nortear do po-
sicionamento de produto à distribuição.

A Coca-Cola tem 12 mil aparelhos de 
coleta de dados dos consumidores. Elas 
são mais conhecidas como máquinas 
Free style: equipamentos digitais nos quais 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1565, p. 27, 24 jun. 2013.
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