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O marketing está prestes a entrar em 
um território desafiador. Com base no 
crescente poder do consumidor, que 
veio com a era digital, caminha para 
se tornar on-demand, não apenas por 
estar sempre pronto a responder, mas 
por suas respostas relevantes, que de 
fato satisfaçam o desejo dos clientes 
de encurtar o caminho até a entrega 
do produto ou serviço. 

O que tem dado combustível ao 
marketing on-demand é a evolução 
contínua e simbiótica da tecnologia 
e das expectativas dos consumidores. 
Por meio dos sistemas de busca, por 
exemplo, as informações estão pre
sentes em qualquer lugar e a qual
quer momento; as mídias sociais esti
mulam as pessoas a compartilhá-las, 
comparar produtos e avaliar expe
riências; e os aparelhos móveis acres
centam ao ambiente digital o compo
nente do "em qualquer lugar". 

Os executivos, por sua vez, expe
rimentam esse tipo de poder diaria
mente, quando, por exemplo, podem 
assistir a vídeos em qualquer equi
pamento, a qualquer hora, ou quan
do, com alguns toques no smartpho-
ne, conseguem utilizar os serviços de 
uma companhia aérea. 

Mais notável, tudo isso começa a ser 
rotina. Empresas líderes de mercado 
já sabem pensar com base nas neces
sidades que aparecem nos sistemas 
de busca, e otimizar o posicionamento 
nesses sistemas se tornou um gasto re
levante em mídia. As companhias tam
bém têm alavancado suas atividades de 
publicidade e monitoramento nos ca
nais sociais com o objetivo de criar ex
periências fáceis de compartilhar. 

Mas, ainda assim, tudo isso é só o co
meço. Acontecimentos que empurra
rão as experiências de mercado ainda 
mais para frente incluem o crescimento 
da conectividade móvel e espaços onli
ne mais bem desenhados, criados com 
a nova linguagem da web, o HTML5, 
entre outros avanços: em breve, os con

sumidores poderão fazer buscas por 
meio de imagem, de voz e até de ges
tos, sozinhos ou com outras pessoas, e 
descobrirão novas oportunidades com 
equipamentos de realidade aumenta
da, como os óculos Google Glass. 

À medida que essa capacidade di
gital se multiplicar, acreditamos que 
as demandas dos consumidores au
mentarão em quatro frentes, defini
das por palavras-chave: 

1. Agora: os consumidores vão que
rer interagir em qualquer lugar, a 
qualquer momento. 
2. Eu posso: eles vão quererfazer coi
sas novas com todo tipo de informa
ção, de contas correntes a dados sobre 
atividade física, de maneira que isso 
lhes agregue valor. 
5. Para mim: eles vão esperar que 
todos os dados armazenados sobre 
eles sejam voltados precisamente para 
suas necessidades ou usados para per
sonalizar suas experiências. 
4. Simples: eles vão esperar que 
todas as interações sejam fáceis. 

Buscando antecipar o retrato desse 
novo mundo e suas consequências 
para lideranças em toda a organiza

ção, adquirimos uma certeza: as ex
periências dos consumidores com 
marcas e produtos, que determinam 
dois terços das decisões que os clien
tes tomam (aos preços cabe um terço), 
serão mais intensas e definidoras. 

O marketing terá, então, de ser re
pensado, uma vez que a colaboração 
entre as áreas e as unidades de negócios 
se tornam cada vez mais essenciais. 

O QUE ESPERAR EM 2020 
Nos próximos anos, veremos integrar-
-se as experiências de consumo no am
biente físico e no virtual. A maior parte 
das tecnologias necessárias para que 
isso se confirme já está disponível e até 
tem custo baixo, como a NFC (Near-
-Field Communication, na sigla em in
glês), por meio da qual os chips dos te
lefones celulares se tornam capazes de 
trocar informações com outros equipa
mentos. Novas pesquisas tendem a tor
ná-la ainda mais barata, inclusive. 

Vale proj etar cadaumadas frentes de 
demandas de consumo em 2020: 

Agora. Conta corrente entrando no 
negativo? O gerente envia para o 
cliente um alerta em seu telefone ce
lular. Uma questão sobre taxas le
vantadas no Twitter do banco? Surge 
outra oportunidade de resposta ime
diata. Esse marketing on-demand, 
que já está acontecendo, constitui um 
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ensaio do futuro. O fato é que, se todo 
O banco ficar à disposição dos clien
tes pelo telefone, isso pode ser ape
nas uma plataforma para outras ex
periências no horizonte. 

O caso de uma empresa europeia que 
já realizou testes de rótulos de cerveja 
utilizando a tecnologia NFC oferece 
uma amostra desse futuro. A ideia era 
que, aproximando o celular do rótulo, 
fosse possível ter acesso à história da 
cerveja, aos bares em que ela é servida, 
às promoções e a uma lista de amigos 
que já curtiram a bebida. 

Nesse cenário, os produtos e ser
viços vão tornar-se pontos de conta
to por meio dos quais os consumido
res poderão avaliar o que a empresa 
está oferecendo. As tecnologias da 
informação operarão nos bastidores 
para integrar os dados de todas as in
terações do cliente ao longo do pro
cesso de decisão de compra e, assim, 
darão às empresas pistas sobre como 
influenciar esse processo e como pre
parar novas experiências personali
zadas para os consumidores. 

Eu posso. A maior parte dos recur
sos digitais da primeira onda aju
dou as pessoas a ter acesso a coisas 
às quais elas já tinham acesso: com
pras, banco, informações. No entanto, 
novos programas, com novas possibi
lidades de acesso a dados e interfaces, 
estão disponíveis agora, para tornar 
cada interação digital uma oportuni
dade de oferecer algo excepcional. 

Vejamos o caso do novo aplicati
vo para smartphones do Common-
wealth Bank of Austrália, que muda a 
experiência de busca de imóveis. 

O possível comprador começa t i 
rando uma foto da casa de que gos
tou. Utilizando programas de reco
nhecimento de imagem e tecnologias 
baseadas na localização, o aplicativo 
identifica a casa e fornece informa
ções como preço e impostos. Em se
guida, acessa os dados financeiros do 
potencial comprador e analisa se ele 
teria acesso a financiamento no valor 
do imóvel que quer comprar. 

Essa série praticamente instantâ
nea de interações significa um atalho 

em meio aos caminhos tradicionais 
de busca de imóveis, que incluem os 
sites de corretoras e os bancos, e que 
podem levar mais de uma semana. 

Esse aplicativo mostra como o am
biente digital está integrando diferen
tes fontes de informação, com baixo 
custo e com escala. O desafio para as 
empresas é olhar além das interfaces 
atuais e ver que o novo cenário exigi
rá que se repensem aspectos como os 
pacotes de oferta, os preços, as formas 
de entrega e os produtos. 

Para mim. Algumas empresas de co
mércio online já usam recursos como 
câmeras e telas de toque para ajudar 
os clientes a ver peças de vestuário que 
combinam melhor com acessórios. Por 
exemplo, a Warby Parker, vaarejista 
da web, oferece a possibilidade de o 
cliente ver sua foto (que pode ser tira
da com uma webcam) com centenas 
de modelos e cores de óculos. 

No futuro, as demandas por expe
riências mais personalizadas se inten
sificarão. Um toque na tela do smart-
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phone, um clique e até movimentos 
mais suaves e estilosos serão capazes 
de personalizar instantaneamente pro
dutos, com base em informações cap
turadas de seus "curtir" no Facebook, 
de viagens recentes, de seu orçamento 
doméstico, do que seus amigos estão fa
zendo ou gostando, e muito mais. 

Em cada interação, o consumidor 
deixará pegadas que se transforma
rão em dados, complementando seu 
atual retrato digital. O Facebook pode 
ser a fonte do maior banco de dados 
do mundo em fotografias, ligando as 
pessoas a suas atividades. Os smart-
phones, por sua vez, voltam ricos em 
informações de todos os locais para os 
quais seu dono viajou com ele. 

Isso é só o começo. Questões rela
tivas à privacidade, à segurança e à 
confiança também passam a ser mais 
importantes. Ainda assim, os consu
midores mostram-se até desejosos de 
fornecer mais dados quando as em
presas utilizam as informações para 
oferecer de volta algo útil, como reco
mendações, serviços e ferramentas 

de customização, em vez de apenas 
empurrar mensagens invasivas. 

Simples. A busca por simplicidade já 
levou a Amazon a criar um modelo de 
compra para itens de grande volume 
e que se repetem regularmente, como 
as fraldas, e a Starbucks a facilitar o 
pagamento por equipamento móvel. 
Mesmo assim, muitas interações 
continuam complexas e fragmenta
das. Imagine poder transformar um 
complexo planejamento semanal de 
refeições em casa em uma lista de su
permercado online e fazer o mesmo 
com o acompanhamento dos gastos 
mensais ou dos recibos e reembolsos 
do plano de saúde. 

A evolução das tecnologias, assim 
como a do comportamento do consu
midor, deve tornar mais fácil redese
nhar essas experiências complexas. 
As empresas que oferecem produtos 
ou serviços inerentemente complexos 
podem incluir uma interface de game 
em algumas páginas da web, permi
tindo que os clientes "brinquem" com 

opções e preços. Tecnologias de reco
nhecimento visual podem permitir 
que recibos médicos, notas fiscais, fa
turas e outros documentos sejam es-
caneados e então utilizados em um ca
lendário integrado e em um sistema de 
gestão financeira. 

Empresas que estão entrando no 
mercado, em áreas como viagens e 
gestão de força de vendas, vêm ino
vando com abordagens que aceleram 
os processos e tornam as interações 
mais convidativas. Usam simples to
ques para fazer mudanças, gestos 
para ativar telas mais largas e dados 
relacionados com números de telefo
nes para reconhecer clientes e perso
nalizar automaticamente o contato. 

ESTRATÉGIAS 
E CAPACIDADES 
Não se iluda: antes do que você pensa, 
os consumidores demandarão coisas 
como as mencionadas aqui em todas 
as interações que eles tiverem com a 
empresa. Serão necessários esforços 
em três níveis: 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 6, ano 17, n. 101,  p. 120-124, nov. /dez. 2013.




