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Relacionamento virou a palavra de ordem do marketing. A comoditização de produtos e serviços 
trouxe um grande desafio para as companhias: como aumentar a fatia de mercado dentro de um 
cenário no qual o consumidor já não consegue mais identificar grandes diferenciais entre marcas 
concorrentes?  
 
Se antes era suficiente investir pesadamente em mídia e criar campanhas de impacto, hoje as 
empresas sabem que envolver o cliente é essencial. Impulsionada pela possibilidade de 
fundamentar relacionamentos contínuos, o meio internet comprovou ser um universo fértil para 
colocar marcas em contato permanente com seus consumidores. E, o que é melhor, recebendo 
um retorno constante do que eles esperam das empresas e de seus produtos.  
 
Tarefa não é simples  
 
Mas estabelecer processos de relacionamento por meio da internet não é assim tão simples e 
pressupõe entender algumas premissas. A primeira é que o consumidor que navega na rede não é 
um ser digital e não difere do que circula pelos shopping centers. Ou seja, quer atendimento 
personalizado, conveniência, praticidade e ofertas adequadas ao seu perfil. A segunda é que a 
conectividade permite às pessoas participar de comunidades com afinidades e interesses comuns, 
abrindo assim um enorme espaço para que empresas se posicionem no ponto de convergência 
dos desejos e necessidades de grandes grupos de clientes.  
 
Respeitadas estas premissas, o processo de sedução para abordar, conquistar e fidelizar clientes 
deve seguir uma estratégia que tenha, em primeiro lugar, um objetivo claro.  
 
O passo seguinte deve ser identificar os grupos que têm anseios comuns e que podem ser 
preenchidos pelas características emocionais de marcas e os atributos e diferenciais dos produtos 
que representam.  
 
Após o mapeamento dessas comunidades digitais, o próximo passo é descobrir qual o apelo 
necessário para estabelecer contato e ressaltar a afinidade com seus integrantes.  
 
Feita a identificação e definida a mensagem é hora de convidar o consumidor a se relacionar, 
sempre ofertando, evidentemente, uma contrapartida que o conquiste e o faça se cadastrar em 
seu banco de dados. De posse desse database, o desafio passa a ser segmentá-lo por perfis e, 
com isso, estruturar promoções e mensagens adequadas para cada indivíduo, sempre avaliando, 
mensurando e fazendo os ajustes necessários para alcançar retornos comerciais e institucionais 
positivos.  
 
Resultados do processo  
 
Cada vez mais empresas vêm aprendendo e colhendo bons resultados a partir do relacionamento 
com suas comunidades digitais. Pela primeira vez uma mídia possibilitou contatar, conhecer e 
permanecer tão próximo ao consumidor.  
 
Nunca é demais lembrar que somente na rede é possível medir com precisão milimétrica o retorno 
de ações de marketing. Apenas na internet é possível saber em pouco tempo quem é, onde mora, 
o que faz, quanto ganha, quais produtos seu cliente consome e com que freqüência.  
 
Comportamento muda  
 
 
 



Consumidores de todas as tribos já estão plugados e conectados entre si. Portanto, caro leitor, 
está mais do que na hora de identificar através da internet o comportamento do seu público e 
organizar a comunidade digital da sua marca. Se sua empresa não aprender rapidamente a 
estabelecer uma relação com esse novo consumidor, não se surpreenda caso ele seja fisgado por 
um concorrente mais atento ao poder da internet.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


