


POR QUE COMPRAR UM TÊNIS CO-

MUM QUANDO VOCÊ PODE TER

UM QUE SEJA A SUA CARA? POR

QUE NÃO COMPRAR UM APAR-

TAMENTO FEITO SOB MEDIDA PARA VOCÊ? E

POR QUE NÃO MONTAR UM COMPUTADOR

SÓ COM OS PROGRAMAS QUE VOCÊ VAI

USAR? Moldar produtos e serviços de
acordo com o desejo do consumidor é
caminho certo para a rentabilidade e a
conquista de novos clientes.

Se antes os números de produção
por hora eram importantes, hoje, satis-
fazer a necessidade específica de cada
pessoa é a bola da vez. Em uma socie-
dade na qual o consumo é mais do que
rei, é uma família real, não há como
pensar em vender a mesma coisa para
muitas pessoas diferentes. E persona-
lizar ou customizar é a saída.

Pela definição do dicionário Auré-
lio, "personalizar é atribuir qualidades de
pessoa a; personificar; dar caráter pes-
soal a". Mas, também, podemos dizer
que é ter algo exclusivo, sair do ano-
nimato, ser diferente. Já para a empresa
ou marca significa novas estratégias para
clientes individuais ao invés de macro e
representa relacionamentos tão diferen-
tes quanto cada consumidor.

"Definitivamente, essa chuteira é a
mais personalizada que já coloquei em
meus pés, pois traz o meu logotipo e foi
desenhada a partir da minha própria
digital", comenta David Beckham, jo-
gador de futebol, ao fazer referência à
PredatorPulse Thumbprint, nova chu-
teira da Adidas. Mas ter um produto
personalizado não é exclusividade desse
ídolo internacional. O sistema Nike ID
coloca nas mãos do consumidor o poder
de criar e detalhar o próprio produto. O
conceito é: faça seu próprio sapato e dê
sua marca a ele. Pelo site www.nike
town.com é possível optar entre várias
características e fazer o tênis conforme o
gosto pessoal. O modelo exclusivo custa
cerca de dez dólares a mais do que o
comprado na loja, além da taxa de en-
trega. O serviço começou em novembro
de 1999 e, segundo a empresa, dá a

oportunidade de ajudar o cliente na
criação de seu tênis, mas só está dis-
ponível nos Estados Unidos.

Sem divulgar os números de acessos
ao site e nem os de venda, a Nike diz
que o sucesso do produto pode ser per-
cebido pelos novos modelos que são
adicionados ao sistema. Por exemplo, no
ano passado, o Nike ID Rio foi acres-
centando. Nele é possível, entre outros,
adaptar o amortecimento e escolher
materiais para compor a chuteira. Em
outras palavras, o consumidor pode até
mudar as características de performance
do produto.

PRATO FEITO
VERSUS ESTILO PRÓPRIO

"O prato feito está cada vez mais
desvalorizado, pois tem tudo o que você
não quer. Por outro lado, as pessoas têm
desejos de imitação e não sabem muito
bem o que querem", diz Vera Aldrighi,
socióloga e sócia-diretora da Clínica de
Comunicação e Marketing. "Um exem-
plo é a moda. As pessoas são inseguras.
Não basta vender o que elas querem,
porque, na verdade, não sabem o que
querem. Desejam que alguém mostre o
que é legal querer", comenta. Traduzin-
do: os desejos de consumo estão por

mo tempo, quer ter estilo próprio", ex-
plica Aldrighi.

Sabina Donadelli é personal stylist
há sete anos e confirma a teoria. As
pessoas que a procuram geralmente
estão inseguras, passam por um novo
momento na vida e querem orientação.
"O meu trabalho envolve muita psi-
cologia", afirma Sabina. "Algumas pes-
soas me procuram para se presentear,
mas, em última análise, a maioria está
insegura", finaliza.

"Hoje, cada pessoa tem um feixe de
problemas, pouca flexibilidade para se
adaptar às coisas prontas e não tem
tempo para as compras e para pes-
quisar preço", diz Aldrighi. "Então ela
paga para ter tudo pronto, mas do seu
jeito", completa.

O consumidor ganha importância e
quer fazer valer o seu poder em um
mercado que passa a oferecer
produtos exclusivos e soluções
específicas para a necessidade

todos os lados e nesse mar todos es-
peram por um peixe singular.
Ninguém quer se sentir
igual, mas também não
quer se sentir ridículo.
"O consumidor não
quer ficar fora do
contexto, pois quer
ser aceito e, ao mes-



de cada um. Mas o preço por isso ain-
da é alto. "Hoje, falar em pagar é um
problema para o consumidor. Por isso,
o que custa mais tem de valer a pena.
O benefício não pode frustrar",
comenta Vera.

A customização é comum aos con-
sumidores de alta renda. "A perso-
nalização é mais imperativa para essa
classe e é ela quem define exigências",
diz Vera. A teoria é confirmada na prá-
tica pelo mercado imobiliário que já
oferecia a alteração da planta de acordo
com o gosto do cliente para empreendi-
mentos de alto padrão. Mas a tática vi-
rou coisa comum. Em 2000, a incor-
poradora lançou o residencial Cores da
Barra, um empreendimento de médio
padrão com apartamentos de 93 metros
quadrados e mais 30 opções de plantas
para o cliente escolher e personalizar seu
imóvel, sem falar em alternativas dife-
rentes para o acabamento. São 60
opções de planta e a possibilidade de
escolher a personalização total, ou seja, o
comprador pode fazer toda e qualquer
modificação na planta original desde
que respeitadas as restrições técnicas e
legais. "Ele não precisa fazer reformas e
pode se mudar com as roupas e as com-
pras do supermercado", diz Marcela
Carvalhal, gerente de marketing da in-
corporadora Klabin Segall.

Para o projeto vingar, a Klabin fir-
mou parcerias com empresas forne-
cedoras de ar-condicionado, persianas,
móveis, aquecedores, gesso, iluminação,
entre outras. "Quanto mais você se
aproxima do gosto pessoal fica
complicado porque você tem de
ter diversas parcerias e garantir
qualidade, entrega e condição
de pagamento, além de equi-
librar algo padronizado com
outro personalizado", comenta
a executiva.

"Eu não imaginava o quanto
isso é importante para o consu-

midor", conta Marion Ruggeri,
coordenadora de marketing e comercial
do Mecenato Gastronomia. A empresa
existe há 11 anos e a idéia, a princípio,
era atender empresas em coquetéis e
festas, tanto que tem clientes como
Gafisa, Belgo Mineiro, HBO e Ambev.
Mas, há cerca de três meses, a empresa
passou a atender o consumidor comum.
O Mecenato Gastronomia leva o chef
para cozinhar com o anfitrião, com
acompanhamento para a elaboração do
cardápio, compra dos ingredientes e
dicas durante o preparo. "A pessoa quer
atenção", afirma Marion.

Os cuidados podem chegar a casos
mais extremos como administrar a des-
pensa do cliente. E o que o supermer-
cado on-line Empório Brasileiro tem
feito. A compra é feita pelo site e depois
da entrega, uma vez por semana, ou
conforme o pedido do freguês, a loja
entra em contato para verificar o que
falta na dispensa e o que pode entrar no
próximo pedido, observando o histórico
de compras. Em fase experimental, o
serviço nasceu da necessidade de alguns
clientes: idosos, solteiros, executivos que
não têm tempo para administrar as
compras do supermercado e não que-
rem abrir mão dessa tarefa, pessoas que
tiveram alguma experiência ruim na
hora da compra. Segundo Márcio
Tabach, diretor de marketing do Em-
pório Brasileiro, os resultados são posi-
tivos. "As pessoas acabam aumentando
seu ticket médio. Elas confiam mais e

por isso, compram mais", diz Tabach.
Até aqui todos os exemplos

revelam atenção, soluções per-
sonalizadas e exclusividade,
características que fogem à
massificação. "Vivemos dias
de massificação, as pessoas
são números e a competi-
tividade é alta. Ser único e ser

valorizado satisfaz o ego e
salva a pessoa do anonimato",

teoriza Aldrighi.
Em contrapartida,

para a empresa a pa-
dronização facilita

a convivência com os consumidores.
Afinal, como lidar com um público
massivo sem padrões? Mas no processo
de customização é possível desfrutar da
vantagem competitiva de um relaciona-
mento único e exclusivo. No Brasil, a
Dell usufrui dessa vantagem há cinco
anos. Sua fábrica é uma produção em
série, mas cada produto é customizado
para o cliente final, seja usuário
doméstico ou corporativo. "Conhece-
mos a necessidade do cliente e desenha-
mos a solução exata", comenta Daniel
Neiva, gerente sênior de marketing e
produtos da Dell. "É a customização em
massa", completa. De acordo com Nei-
va, a grande vantagem desse modelo é
conseguir entregar maior valor pelo
menor custo, afinal não existem reven-
dedores, distribuidores, transporte e
outros intermediários que agregam va-
lor ao preço final. A empresa não tra-
balha com produtos em estoque porque
tem entregas just in time. Para atender
aos pedidos são feitas várias entregas de
insumos durante cada semana. "Nesse
ponto, outra vantagem é estar sempre
atualizado com a mais nova tecnolo-
gia", diz Neiva. Além disso, o pós-ven-
da e o suporte técnico podem trabalhar



de forma mais eficiente, entregando so-
luções com mais rapidez, pois já co-
nhecem o cliente.

LINHA DE MONTAGEM ou
PRODUÇÃO ARTESANAL?

Marketing de varejo sem estoques,
sem tamanhos fora de estoque, sem so-
bras de fim de estação, sem tempo e
trabalho perdidos e sem clientes desa-
pontados. De maneira geral, a indústria
percebe a vantagem em trabalhar com a
customização em massa. O "xis" da
questão é como viabilizar o negócio.
"No papel é simples, mas a execução é
complexa", diz Neiva. "É preciso uma
outra estrutura para trabalhar de forma
personalizada e investimento de tempo
para desenvolver o novo benefício para
o cliente", completa. Isso não significa

A montadora não poderia ter co-
meçado melhor. A parceria com a mar-
ca, que é um ícone do marketing mo-
derno e da customização, abriu as portas
da linha de montagem para essa nova
maneira de produção e de consumo. A
empresa reuniu um grupo de cem donos
de motos Harley Davidson e fez uma
pesquisa. Dessa interação saiu um carro
elaborado a três mãos - Ford, Harley
Davidson e consumidores: uma picape
com estribos, som com DVD, bancos de
couro, painel de instrumentos como o
da moto etc..

Mas para viabilizar o projeto foi
preciso contar com o distribuidor. "Por-
que é difícil montar na fábrica e temos
de zelar pela qualidade e segurança do
produto", comenta Baltar. Então, quan-
do um pedido é feito, a montadora faz o

trocar uma fábrica de produção em série
pelo trabalho artesanal.

A Ford resolveu arriscar e experi-
mentou o primeiro gostinho da perso-
nalização no Salão do Automóvel de
2004, ao apresentar a picape F250 Har-
ley Davidson. "Tivemos quase 200 pe-
didos e nos assustamos porque estáva-
mos testando o modelo. E agora come-
çamos a atender aos pedidos", conta
Antônio Baltar, gerente de marketing
picape da Ford.

kit para a personalização da picape,
envia para a distribuidora, que monta o
carro em dois ou três dias.

Na análise da Ford, a personalização
está ligada a características próprias da
vida de cada pessoa. "A primeira perso-
nalização é básica e feita na hora da
compra do carro ao escolher os acessó-
rios como luz, vidro elétrico, som, aero-
fólio etc.. Nós já oferecemos isso. Agora
queremos ir além. Queremos alcançar
pessoas", afirma Baltar. O contato com

a "tribo" dos apaixonados pela Harley
Davidson impressionou os executivos
da Ford. E o novo desafio é associar os
produtos do portfólio da empresa a
públicos específicos e aos seus hábitos.
"Isso vende carro", resume Baltar.

DE OLHO NAS VENDAS
Vera Aldrigbi tem um palpite. "A

personalização tende a crescer porque
existe uma aspiração a essa exclusivi-
dade. As classes mais baixas têm acesso
à informação e o mecanismo de desejo
existe, mesmo sem renda para satis-
fazê-lo", diz a socióloga. Um exemplo
são as reclamações sobre os planos de
saúde. Afinal, as pessoas entendem que
pagam um valor menor por um plano
com menos opções comparado a
planos top de linha, mas ainda assim
querem que o médico e o profissional
da empresa de saúde dêem atenção
para a sua necessidade.

Do outro lado do balcão, as empre-
sas estão de olho nas vendas. E bons
resultados não faltam. Nos Estados Uni-
dos, a Levis oferece o jeans "Só pra vo-
cê". O serviço "Levi's Original Spin -
Create your own" permite customizar o
tamanho, a cor, o caimento, o estilo e
mais: dar sua própria marca ao produto.

São 1,5 milhão de tamanhos diferen-
tes e estilos diferentes. E a taxa de re-

compras dos jeans Original Spin é
mais do triplo da taxa de recompra dos
jeans comuns. Para a Klabin Segall, a
adesão ao novo comportamento de con-
sumo se reflete na área de arquitetura da
empresa, que dobrou de tamanho nos
últimos dois anos e no índice de
aceitação da alteração de planta do
apartamento. Ele varia entre 90% e 70%
dependendo do tipo de empreendi-
mento - alto ou médio padrão.

"As pessoas avaliam as vantagens e
desvantagens porque o dinheiro é
curto", diz Aldrighi. "Mas, no fundo, o
consumidor quer a aproximação. A
marca tem de ser íntima da vida dele.
Seja um produto personalizado ou um
relacionamento com uma indústria de
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massa", resume.

Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n. 92, p. 116-120, maio 2005.




