


RCADO DE MASSA

E STAMOS DIANTE DE UMA IMENSA TELA DE CINEMA, A PARTIR DE AGORA,

SERÁ EXIBIDO UM LONGA-METRAGEM QUE VEM SENDO PRODUZIDO DESDE

O FINAL DO SÉCULO 19. Os protagonistas dessa narrativa curiosa so-

mos nós, homens e mulheres que descobrimos há pouco mais de cem anos um

passatempo que mudou para sempre a trajetória do mundo: o prazer de to-

marmos, agarrarmos ou possuirmos um objeto de consumo.

Gilles Lipovestky, filósofo francês que, dentre outras temáticas interessan-
tes dedica-se a pensar sobre o comportamento do consumidor, divide essa his-
tória em três capítulos. Uma primeira fase se estenderia de 1880 até a Segunda
Guerra Mundial e trata da substituição dos pequenos mercados locais pelos
supermercados, bem como da criação de palavras hoje familiares como publi-
cidade, marca e pacote. Num segundo momento, que teria durado até os anos
50, os holofotes se dirigem ao que chamamos de mercado de massa, um
período de padronização estética e comportamental. Finalmente, para
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Lipovestky, desde os anos 80, esta-
ríamos atuando num terceiro cenário
inovador e libertário, a globalização,
pós-modernidade, ou hipermoderni-
dade, como queiramos denominar.

Ainda não se sabe aonde chegare-
mos e quais são as entrelinhas desse
script, mas é fato: nossa cena é recheada
de atitudes emocionais e de persona-
lidade. Consumidor e produto tateiam
um ao outro em busca da escolha per-
feita: um produto feito sob medida para
um consumidor também sob medida.

"Nosso consumo é mais do que
customizado, somos agora coautores
de nossos produtos", alerta o psi-
canalista brasileiro Jorge Forbes. Esse
novo papel gera maior autonomia, res-
ponsabilidade, mas cria, por outro lado,
um sentimento de angústia no coração
do pobre homem-consumidor. "Quan-
do se imaginava que todos ficariam
felizes por não estarem mais constran-
gidos a nenhum padrão de comporta-
mento, amor ou profissão, o que se viu
foi o medo de vencer a liberdade",
analisa.

A comunicação em tempo real e
dinâmica torna os horizontes infinitos,
destrói fronteiras e diminui para centí-
metros a distância entre o protagonista
e o "seu" objeto de desejo. Tal proximi-
dade somada ao aumento do leque de
ofertas trouxe uma mudança para o
perfil do consumidor. Ele se tornou tão
multifacetado quanto os meios de
comunicação e interação que dispõe.

um rádio com imagem. Em 1964, havia
um milhão e 600 mil aparelhos no País.
Nesse ano fazia sucesso a novela "O
Direito de Nascer", começava o telejor-
nal "Repórter Esso" e todos conheciam
os personagens dos seriados americanos
"Batmasterson", "Bonanza", "A Feiti-
ceira" e "Perdidos no Espaço".

Quem tinha televisão em casa tinha
essa rotina. O que era exibido na pro-
gramação virava conversa em família,
com amigos e no trabalho.

A propaganda seguia a mesma
rotina. Os jingles da Varig ("Estrela das
Américas no céu azul, iluminando de
Norte a Sul...") e dos Cobertores
Parahyba ("Já é hora de dormir, não
espere a mamãe mandar...") faziam
sucesso e estavam na ponta da língua
dos telespectadores.

Quatro décadas depois essa massifi-
cação é apenas uma nostalgia. Os dados
do início do século 21 impressionam. O
Brasil conta com quase 60 milhões de
aparelhos de TV em 98% das
residências. Outras mídias
trouxeram novos modos
de se comunicar e in-
teragir. Existem três mi-
lhões e 800 mil brasilei-
ros adeptos da TV por
assinatura. Em junho de
2005, cerca de 11,5 milhões
de pessoas utilizaram a
internet no Brasil,
conectando-se de
suas próprias resi-
dências. Um
quinto do tem-
po gasto com a
rede foi desti-
nado a sites

famoso Orkut, no qual é possível amar
e odiar pessoas, empresas e produtos e
construir comunidades de amigos que
têm os mesmos sentimentos. Os apare-
lhos celulares chegam a mais de 76 mi-
lhões e já há especialistas que consi-
deram esses apetrechos um pequeno
computador na mão das pessoas - uma
arma de interatividade.

Para telefonar, os brasileiros come-
çam a descobrir o Skype. O programa
que faz ligações pela internet tem mais
de 400 mil adeptos no Brasil. Tudo isso
sem contar os games e os programas
para trocas de arquivos e música. O
mundo ficou multiconectado e não se-
ria diferente com o consumidor. Hoje, é
mais fácil esquecer uma propaganda do
que lembrá-la.

CUSTOMIZAÇÃO DE PRODUTOS
A liberdade de diferenciação é uma

regra hoje em dia. O antigo mercado de
massa determinava que todos deveriam

ter a mesma coisa na mesma hora e
sob as mesmas condições.

No atual mercado globalizado
de multicanais de compra e co-
municação isso já não vale.
Não basta ter uma Brastemp.
A minha Brastemp tem de ser

diferente.

como o

DÉCADAS DEPOIS
Nos anos 60, as famílias brasileiras,

por exemplo, sentavam-se na sala de
visita e assistiam a programas de au-
ditório transmitidos ao vivo. Era quase



Aliás, essa marca de eletrodomés-
ticos é um exemplo de como as relações
entre empresa, marca e consumidor es-
tão mudando. No final de 2004 o site
www.brastemp.com.br exibe o link Bras-
temp You. Quem clica pode configurar
o próprio produto. Entre as possibi-
lidades estão as escolhas da cor da porta,
da disposição interna das gavetas e pra-
teleiras e do lado de abertura das portas.
A empresa não divulga dados sobre as
compras e acessos da novidade.

Ainda não é como comprar um
computador Dell, que é montado on-
line pelo consumidor. Mas é uma tre-
menda evolução para um setor que até
então tinha baseado a inovação na en-
genharia e no design.

A nova fase das empresas deve ser
baseada na criação da experiência e, para
isso, a customização deve se sobrepor à
massificação. A Nike é outra empresa
que ultrapassou essa primeira fase de
inovação. O site NikelD permite a cons-
trução de um tênis próprio. O serviço
existe desde 1999. A empresa também
não informa números e trata o site co-
mo uma ferramenta de fidelização.

Consumidores que foram criados
com o poder de encontrar produtos e
preços baratos nas teclas e cliques de um
computador com mouse conectado à

internet têm desejos próprios. Eles que-
rem uma experiência pessoal no consu-
mo. Como costumam explicar Joe Pine
e Jim Gilmore, sócios da Strategic Ho-
rizons, autores dos livros "Mass Custo-
mization: The New Frontier in Busi-
ness Competition" (Harvard Business
School Press, 1993) e "Markets of One:
Creating Customer-Unique Value through
Mass Customization" (Harvard Busi-
ness School Press, 2000), "a experiência
deve ser memorável e deve permanecer
por um longo tempo, mas para que isso
aconteça o consumidor deve ser atraído
a participar ativamente". Ou, resumin-
do, siga a idéia da Dell (criada em 1985)
ou a da Nike.

INDIVIDUALISMO LEGITIMADO
Para a antropóloga da Universidade

de São Paulo (USP), Rita Amaral, o
novo espectro de mercado de consumo
é um amadurecimento de características
que sempre estiveram presentes. "Sim-
plesmente, antes não havia a possibili-
dade da escolha e nem a liberdade para
a diferenciação. Hoje, a diferença e o in-
dividualismo estão legitimados", comen-
ta. Ela lembra que na antropologia o
estilo de vida sempre foi relacionado ao
sentido que se dá ao que se consome. "E
hoje, os sentidos podem ser diversos".

Se a experiência é diversa, nada mais
justo do que viver em um mercado frag-
mentado. A massificação parece ideal
para uma sociedade surgida na Revo-
lução Industrial, quando todos os pães

Nas empresas
Se a agonia do mercado de

massa é um movimento que
envolve todas as instâncias de
nossas vidas. Se a mudança de
comportamento é definida pelo
consumidor e deve ser entendida
por todos que trabalham numa
empresa, qual a saída para ter um
novo modelo de negócio.

Joel Souza Dutra é professor
doutor da Faculdade de Economia
e Administração de São Paulo e
consultor em planejamento
estratégico e desenvolvimento
organizacional. Dutra acredita
que a empresa de vanguarda é
aquela que inclui o funcionário na
linha de frente do contato com o
consumidor e nas decisões. Esse
novo profissional é um indivíduo
que não se interessa mais apenas
pelo status e pela remuneração,
ele valoriza a possibilidade
concreta de desenvolvimento
e é motivado por autonomia
e liberdade.

O guru C.K. Prahalad vai
mais longe. No livro "O Futuro
da Competição" (Campus Elsevier,
2004), o professor de gestão de
negócios na Michigan School, ensina
que o foco tradicional da empresa
e da cadeia produtiva orientava-se
para criação de produtos e para a
transferência de propriedade para
o consumidor. Mas, hoje, o objetivo
dos consumidores não é obter um
bem, mas possuir algo que o faça
acessar uma experiência. Prahalad
propõe até que o consumidor seja
contratado pela empresa. Faça
parte do board, ensine a fazer o
que ele quer.
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eram de fôrma e todos os carros de-
veriam ser pretos. Antes, numa socie-
dade agrária, cada um plantava seu trigo
e fazia seu pão. Hoje, nenhuma dessas
realidades funciona. Nem a massifica-
ção da Revolução Industrial nem a falta
de oferta de serviços da Idade Média.

A professora da USP aponta a so-
ciedade de massa como uma abstração
para fins analíticos. "Não haveria, por
exemplo, pessoas uniformemente classi-
ficáveis como uma 'coleção de seres va-
zios em que o mercado insere desejos ou
modos de pensar'", diz.

As pessoas se acostumaram com as
facilidades dos restaurantes, padarias e
teatros. Também com carros, roupas,
computadores e celulares. Mas têm ne-
cessidades próprias que as linhas de
montagem não conseguem mais aten-
der totalmente. Então, a nova economia
deveria se basear em um novo paradig-

ma, a customização. "O consumo de
bens em grande escala contém senti-
dos diferentes para cada grupo que,
por sua vez, é classificado dentro do
conceito de massa", aponta Rita. A
professora estudou por 16 anos indi-
víduos adeptos ao candomblé em São
Paulo, relacionando sua perspectiva
religiosa a seu modo de viver na so-
ciedade urbana paulista.

Uma das principais conclusões a
que chegou foi de que, embora consu-
missem produtos considerados como
pertencentes à cultura de massa, o sen-
tido atribuído a esse consumo é extre-
mamente particular para aquele grupo e
é construído a partir de suas experiên-
cias no mundo, biografia, origens cul-
turais e outros aspectos.

Portanto, o que diferencia e indi-
vidualiza seria o sentido que se dá ao
que se consome. Isso é a escolha de um

estilo de vida. Em tempos de ofertas
abundantes, comunicação global e ofer-
ta desenfreada, esse "dar sentido" encon-
trou finalmente a liberdade necessária
para se tornar legítimo.

Alex Periscinoto, incansável obser-
vador e protagonista do mercado publi-
citário, quantifica: "Podemos falar que

' 70% do impulso de compra hoje é em-
ocional e supérfluo. É o terceiro, ou
quarto batom na bolsa de uma mulher,
é a calota de um caminhão, é a força da
emoção que move montanhas", destaca.

Para o publicitário, o produto que
está em falta no mercado hoje é uma
idéia que detecte os vazios emocionais
do consumidor. "Todos nós estamos
atrás da 'big idea'. A missão do publi-
citário é descobrir o que esse consu-
midor quer e não sabe pedir. Uma vez
que acontece o 'clic', há investimento, há
dinheiro", diz.

Anúncio



O UNIVERSO É VOCÊ
A FRAGMENTAÇÃO É UMA TENDÊNCIA CONSOLIDADA PARA ESPECIALISTAS.

A CONSTATAÇÃO CRIA NOVOS TERMOS, COMO O YOUNIVERSE, E PODE JOGAR

NO LIXO UMA ANTIGA TEORIA DE COMPORTAMENTO DE CONSUMO

Se os consumidores compram pro-
dutos fabricados em linhas de mon-
tagem, mas utilizam de forma diferente
- têm sentidos distintos para as coisas
que adquirem, como apontou a antro-
póloga da USP - então talvez os con-
ceitos precisem ser reformados. Foi o
que analisou a consultoria européia
Trendwatching. "O novo consumidor
parte de uma classe média global, está
permanentemente conectado e infor-
mado, tem acesso à transparência de
preços, aos produtos e às opiniões. Ele
já sabe usufruir da extrema abundância
de serviços, ofertas e informação. Isso
dá força e poder a esse homem, tor-
nando-o menos desesperado para con-
sumir a todo custo". Para o presidente
da Trendwatching, Reinier Evers, as
empresas têm de perceber que o jogo
mudou e que não é mais eficaz tentar
cativar o cliente por meio da neces-
sidade básica a que o produto satisfaz.

"Finalmente o marketing inicia o
diálogo", prega um artigo intitulado
"Customer-Made", da Trendwatching.
E a conversa não mais acontecerá so-
mente entre a empresa e o consumidor.
Ela terá de ser ampliada para os mi-
lhões de consumidores que, como nun-
ca, trocam impressões, opiniões e crí-
ticas sobre tudo e todos."Por que ago-
ra?" perguntam."Porque, finalmente,
eles podem!".

O tom doutrinador vem a calhar.
Evers acredita que o individualismo é,
sim, a nova religião - e quem não in-
corporá-lo vai ficar para trás. "Somos
finalmente iguais, somos todos impor-
tantes, estamos livres para perseguir-
mos nossos sonhos e desejos, quer seja
para o bem ou para o mal", enfatiza.

Esse, na verdade, é o slogan da
bandeira dos Masters of the Youni-
verse, o movimento já propagado pelos

quatro cantos do mundo, cujos re-
presentantes são os novos con-
sumidores descritos por Evers.
"Aqueles que têm a capacida-
de de criar seu próprio uni-
verso, dirigir a própria vida em
quantas direções bem enten-
derem". Esse seria o podero-
so e mais informado consu-
midor. "As empresas têm de
simplesmente satisfazerem seus
quereres e seguirem os termos por
eles impostos", complementa.

TEORIA DA MOTIVAÇÃO
"Avisem aos navegantes, o Triân-

gulo de Maslow caducou", exclama o
psicanalista Jorge Forbes. Segundo ele,
a teoria que separa as necessidade do
básico para o supérfluo já é uma ma-
neira ultrapassada de entender o con-
sumidor. No mundo iluminista, que
imperou na sociedade padronizada, o
laço social era determinado pela razão.
O consumo foi então dividido em o
que era fundamental e o supérfluo.
"Nesse período, a fórmula de Maslow
funcionava. Todos eram voltados para
uma única direção". Hoje teríamos
perdido a garantia da razão, estamos no
tempo da pluriversão, das inúmeras
possibilidades. O dito supérfluo sobre-
pôs a prioridade básica e quem co-
manda é a ética do desejo, da subje-
tividade e da emoção.

Certo ou errado, não importa. E
um fato e deve ter o mesmo destino das
discussões sobre globalização. Está aí e
temos de conviver com isso tirando o
maior proveito possível.

DE LUPAS
TRANSLÚCIDAS

"Pesquisas de tendências e a cultura
empresarial terão de ser revistas, por

los precisarão de lentes cuidadosas e
detalhistas. Esse é o trabalho de um
pesquisador, na sua mais completa
definição. "Na antropologia, nunca os
números foram suficientes para se
conhecer profundamente alguém ou
algum grupo. Há de se apostar na con-
vivência de pesquisado e pesquisador",
afirma Rita Amaral. "Na parceria
globalizada", completa Forbes.

Na visão antropológica de Rita
Amaral, não se trata somente de poder.
O poder é apenas uma das instâncias
relevantes, uma das metas. Consumir
seria dar sentido a todos os valores que
compõe nossa vida social: o trabalho, a
família, o status e todos os outros. "Mas
existe, sim, a exacer-bação desse valor.

No consumo de luxo, por exem-
plo, o sentido maior da compra pode
ser o poder. Joga-se até fora o dinhei-
ro e paga-se preços exorbitantes para
se obter o reconhe-cimento do outro.
Isso é buscar poder". Mas quer seja
por poder quer a busca de qualquer
satisfação pessoal, Alex Periscinoto
classifica o atual consumidor como
um caçador. "Ele busca ferozmente
até encontrar a boa oferta. É nesse
homem que temos de focar", comple-
ta. Seja para pertencer ao grupo ou
para afirmar a própria liberdade, ele
quer que o produto seja pensado para
ele, e ele não parece querer abrir mão
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dessa prerrogativa.

força dessa mudança revo-
lucionária: a passagem de
um mundo completo, para
um mundo incompleto",
adverte Jorge Forbes. En-
tão, o publicitário seria obri-

gado igualmente a se multi-
facetar e se torna um psicólogo,

ou ainda, um antropólogo para
conseguir atingir o seu alvo. Os ócu-

Fonte: Consumidor Moderno, a. 10, n. 95, n. 95, p. 24-30, ago. 2005.




