
As novas
exigências

Estudo Boston Consulting Group apresenta o padrão de
vida do novo tipo dominante de consumidor, que compra
tanto produtos e serviços de baixo custo (trading down) como
produtos e serviços premium (trading up), buscando sentir-se
um expert no jogo da compra

ão há dúvida de que os
consumidores atuais
se segmentam por si
sós. Mais ainda, não
há dúvida de que a
imensa maioria deles
integra a seção mé-

dia do mercado. Durante anos, o Boston
Consulting Group (BCG) vem observando
uma tendência dual no consumo dos seg-
mentos de recursos médios e baixos dos
Estados Unidos e do mundo: essa faixa de
consumidores está disposta a comprar os
melhores produtos sem pensar no preço,
em determinadas categorias, e, em outras, a
buscar somente os produtos mais baratos. Ou
seja, eles compram seletivamente, "esticando-
se" e adquirindo produtos premium em certas
categorias que desejam -em inglês, o "Imding
up"- e buscando os produtos mais baratos e
despendendo menos em outras -o "trading
down"— a fim de equilibrar a equação.

O BCG analisou detidamente esse fenô-
meno. Ao combinar produtos e serviços de
baixo custo com propostas premium, o que

esses consumidores estão fazendo é criar
um novo estilo, ou mais, um novo padrão de
vida. E, assim, estão estimulando um novo
tipo de mercado.

Nos Estados Unidos, segundo nossas esti-
mativas, o trading down representa quase um
terço dos US$ 3,7 trilhões do total do consu-
mo e eqüivale a cerca do dobro do mercado
do trading up. Em conseqüência, a explosão
de opções nos extremos está privando de con-
sumidores os produtos e serviços medianos,
comuns, que ocupam o espaço do meio do
mercado. E os padrões de receita e consumo
que impulsionam essas tendências nos Estados
Unidos (veja quadro na página 100) repetem-se
na Europa, Ásia e América Latina.

QUESTÕES EMOCIONAIS
Wal-Mart, The Home Depot, Costco, Tar-

get e as chamadas "lojas de desconto" como
a Dollar General lideram essa revolução do
consumo nos Estados Unidos. Como forçam
a baixa dos custos de setores inteiros, conse-
guem criar uma opção mais barata em quase
todos os produtos de consumo.
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O sucesso da Dollar General destaca-se
especialmente. Oferece um atrativo extra em
uma espécie de "caça ao tesouro" na qual o
comprador percorre os locais em busca de
ofertas incríveis em qualquer tipo de produ-
to, de gaiolas para canários a aquecedores.
O cliente desfruta em dobro: consegue um
bom preço pelo produto e demonstra que
"sabe" encontrar o que quer. O interessante
do fenômeno é que o segmento dos consumi-
dores de maior renda é o que mais cresce na
composição da clientela de lojas desse tipo.

As questões emocionais influenciam de
maneira considerável a forma como os con-
sumidores compram, e os consumidores de
hoje querem sentir-se experts no 'jogo" da
compra. Dessa atitude diante do consumo
trading down resultaram uma nova regra
matemática para equilibrar o orçamento e
ao mesmo tempo uma nova linguagem para
definir luxo e valor. Ninguém explica essa
atitude como uma estratégia para "conseguir
que o dinheiro renda mais", e sim como uma
forma de "gastar de maneira inteligente" e
"viver intensamente".

Em outras palavras, não significa que os
consumidores abram mão da qualidade, mas
que analisam com cuidado e conscienciosa-
mente cada uma de suas decisões de compra
(veja quadro na página 102).

EXPLORANDO O TRADING DOWN
As conseqüências do trading down para as

empresas são tão profundas como desestabi-
lizadoras. Para ganhar em um mercado que
só quer gastar no que quer e quanto quer,
não basta uma resposta tão óbvia e simples
como cortar os custos para reduzir preços ou
eliminar atributos do- produto para torná-lo
mais barato. Esse tipo de consumidor busca
qualidade e tem muitas opções. Ele observa
o preço e o valor, a marca, o design, a funcio-
nalidade, o ciclo de vida do produto.

Será que é possível aproveitar essa ten-
dência e obter lucro dela? Claro que sim,
prestando atenção a cinco princípios:
1. Escapar do "meio", quer dizer, "movimen-
tar-se" para cima, para baixo ou ambos.
2. Continuar trabalhando para poder oferecer
preços mais baixos e, ao mesmo tempo, melhor
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qualidade: os clientes querem maior valor.
3. "Atacar" a categoria como se fosse um
jogador "externo", eliminando os elos mais
fracos da cadeia.
4. Ouvir, ouvir e ouvir os melhores clientes.
5. Comprometer-se e mudar as regras.

Responder às necessidades desse vasto
mercado "intermediário" de clientes também
pode ser estimulante e sumamente gratifi-
cante. Esse segmento não só olha para cima
na escala da qualidade, mas também para a
frente no tempo. Olha para o futuro, para
obter o que mais importa para sua família:
um carro maior, uma casa mais confortável,
uma educação melhor, férias mais prazerosas,
comida e roupa de alta qualidade. E atribui
grande significado emocional à própria ca-
pacidade de alcançar esses objetivos. Quando
encontra uma marca que lhe oferece maior
conveniência e qualidade, mais tempo para
desfrutar e mais valor, retribui com a mais
duradoura das lealdades.

Os números provam
O trading up e o trading down estão fazendo com que os produtos

medianos percam consumidores. Veja os números que comprovam isso
nos Estados Unidos e que se repetem em outras regiões do mundo,
segundo o BCG:
• O mercado de televisores de preços intermediários caiu 40% na última
década, enquanto, no mesmo período, o mercado dos modelos mais
caros cresceu 33% e o dos mais baratos 7%.
• A demanda de hotéis standard caiu 15%, enquanto a demanda por
hospedagem barata aumentou 13%.
• No que se refere aos comestíveis, os supermercados "da média" per-
deram 24% de participação no mercado, quase o mesmo que ganharam
os de preços mais baixos.
• O mercado "intermediário" de roupas femininas caiu 18%, enquanto
em ambas as extremidades o crescimento foi de 9%.

EXPLORANDO O TRADING UP
Como já dissemos, a outra face da moeda

da racionalidade do consumidor de recursos
médios é, em algumas categorias de produtos
e serviços, uma sede por produtos e serviços
premium, mas muito diferente da concepção
"tradicional" de luxo -um fenômeno emer-
gente, e sempre crescente em alcance e
impacto, que o BCG descreveu no primeiro
relatório, em novembro de 2002. Os fatores
sociais e econômicos que então o impulsio-
navam -aumento do capital disponível para
gastar, mudança na estrutura das receitas
dos lares, maior influência das mulheres
nas decisões de compra- não mudaram. Ao
contrário, parecem manter-se, acentuar-se e
combinar com o trading down.

A existência de um número crescente de
commodities e opções de baixo preço em uma
quantidade maior de categorias faz com que
muitos consumidores de renda intermediária
estejam em condições de pagar pelos artigos
do "novo luxo" que desejam nesse pequeno
conjunto de categorias que lhes parecem
relevantes. E até os predispõem e habilitam
a gastar quantidades desproporcionais de
dinheiro em uma categoria em particular
—desencadeando o chamado "rocketing" (os
gastos nas alturas, a partir da palavra inglesa
para "foguete").

Tais comportamentos são comuns aos
consumidores de todas as descrições demo-
gráficas e se trasladam facilmente a distintos
mercados, mesmo o dos consumidores com
poder aquisitivo mais baixo. Quando estes
dispõem de um excedente depois de comprar
os produtos que cobrem suas necessidades bá-
sicas de sobrevivência, por exemplo, gastam o
valor para adquirir os produtos e serviços que
percebem como emocionalmente gratificantes
ou significativos. As motivações emociona/s

100 www.hsmmanagement.com.br HSM Management 54 janeiro-fevereiro 2006



confluem, de acordo com o demonstrado na
pesquisa, em quatro grandes "espaços": da
conexão, da busca, dos cuidados pessoais e do
estilo individual (veja quadro na página 104).

Muitas das grandes marcas do novo luxo,
como Starbucks, Callaway Golf ou Victoria's
Secret, "evocam" mais de um desses espaços.
Tais detonadores não variaram em séculos,
o que variou foi a capacidade dos consu-
midores de satisfazê-los. Hoje os potenciais
clientes têm mais dinheiro de uso livre,
melhor conhecimento sobre os produtos,
um gosto refinado e uma gama de opções
de produtos mais ampla do que nunca. Isso
os faz mais exigentes em suas compras, em
qualquer categoria.

Esse fenômeno, como comprova a pes-
quisa do BCG, se replica muito além das
fronteiras dos Estados Unidos: os consu-
midores do mundo todo estão comprando
seletivamente produtos de luxo. Tal tendência
também modificou a estrutura da economia.
Quando algum produto do novo luxo entra
no mercado, a categoria à qual pertence ra-
pidamente se polariza. Tanto o crescimento
como os lucros se movimentam em direção às
opções dos extremos do espectro de preços,
enquanto as empresas que oferecem produ-
tos convencionais ficam presas no meio da
categoria, lutando para sobreviver.

Qual é, então, o melhor ponto para se
posicionar diante desses novos consumidores
seletivamente sensíveis ao preço? Aquele que
permite vender volumes muito maiores que
os usuais em matéria de artigos do "velho
luxo" e com margens muito mais altas que
os produtos convencionais, medianos. Assim
as empresas do setor do "novo luxo" podem
escapar da tradicional curva da demanda. De
acordo com nossa pesquisa, produtos desse
tipo representam 20% do volume de vendas
da categoria, 40% do faturamento e uma
considerável fatia de 60% dos lucros.

OITO PRÁTICAS RECOMENDADAS
De acordo com o BCG, existem oito prá-

ticas de gestão que permitem tirar proveito
dessas mudanças no perfil do consumidor.
Elas foram anunciadas no best-seller Trading
Up, publicado em 2003 e escrito por Michael
Silverstein e Neil Tiske, dois dos autores deste
estudo. A pesquisa posterior e a colaboração
com os clientes nos últimos dois anos lhes
permitiram debruçar-se ainda mais sobre

as práticas originais e refiná-las:
1. A liderança em uma categoria representa
80% dos lucros.
2. Nunca permita que um concorrente dê a
cartada decisiva: aumente seu ritmo de inova-
ção e acentue a qualidade. Uma vez superado
por outro, é difícil recuperar
o momentum e a vantagem da
dianteira. Esqueça as melhorias
progressivas ou os aumentos de
preço discretos. Revolucione a
categoria e ofereça um produto
ou serviço premium.
3. Seja a autoridade em sua cate-
goria, o expert absoluto. Descarte
as inovações superficiais ou os
retoques na imagem da marca.
Os consumidores têm o desejo, o
interesse e a capacidade de com-
prar o que realmente querem -e
bancam a diferença.
4. Analise, compreenda e supere
todas as soluções insuficientes ou
intermediárias: o cliente não tem
por que renunciar a um desejo
para cumprir outro. As marcas
do novo luxo "sobem" na escala

para gerar um atrativo emocional e "baixam"
para tornar o produto mais acessível e mais
competitivo -e para gerar demanda.
5. Nunca subestime a inteligência do con-
sumidor, os pontos de contato emocional
e a vontade dele de se transformar em um
apóstolo de sua marca.
6. Rompa com a velha separação da curva de
demanda: busque os preços mais altos e os
maiores volumes (não "ou").
7. Seja o dono de sua cadeia de valor. Isso não
necessariamente implica ser o proprietário:
significa ter o controle e poder garantir ao
cliente uma experiência sem falhas.
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8. Não durma sobre os louros: ataque sua
categoria de produto ou serviço como se não
fosse parte dela.

A natureza do novo luxo é tal que as novas
marcas tendem a surgir no extremo mais
alto de sua categoria ou em um nicho muito
pequeno e definido com precisão, para em
seguida se popularizar rapidamente, gerar
a própria audiência e aumentar as vendas.
Assim, localizam-se, quase naturalmente e
. sem ter de baixar o preço, no ponto ótimo
ou "sweet spot" (referência à área da raquete
em que o golpe é mais efetivo). No ponto
ótimo, podem alcançar e manter lucros muito
maiores do que os produtos convencionais
com os quais competem. No ponto ótimo,
podem vender muito mais do que vendiam

os tradicionais superpremium do velho luxo.
O ponto ótimo não é feito de commodities,
mas também não se trata de bens inatingíveis
para o consumidor médio. E não ignora o
lado emocional da compra.

CASOS EXEMPLARES
Se a Starbucks se consagrou como a

quintessência do café do novo luxo, seu
rival de sempre, o chá, não ficou quieto. De
mãos dadas com as tendências do consumi-
dor de se cuidar e explorar novos sabores,
a categoria parece estar com a mira para o
alto. A Tazo, ou a "reencarnação do chá",
como reza seu slogan, oferece variedades
especiais pensadas para o connaisseur. Seus
consumidores afirmam que podem distinguir

Os grupos demográficos, o trading down e o trading up
Veja como cinco grupos demográficos diferentes utilizam

o trading down e o trading up:

B Solteiros jovens. Deslumbrados pelo mundo, com poucas

obrigações, sem muito interesse em poupar, vêem o consumo

como uma aventura. Estudam, trabalham, viajam -ou alternam

uma e outra vez alguma dessas atividades. O dinheiro de

que dispõem é pouco e o ingresso desse dinheiro é irregular.

Gastam modestamente em algumas categorias para poder

gastar com mais liberdade em outras. Admiram as marcas

que os amigos admiram.

• Casados sem filhos. Gastam mais para realçar sua iden-

tidade, fortalecer seus relacionamentos pessoais e "construir"

sua imagem profissional. Economizam para comprar um carro

ou uma casa. Para eles, comprar mais barato é quase uma

religião -buscam o melhor pelo menor preço - e com freqüência

influenciam as decisões do cônjuge.
B Jovens pais. Quando nascem os filhos, os padrões de

consumo mudam drasticamente. As mães que trabalham estão

sempre sob pressão, dada a quantidade de coisas que pedem

sua atenção ou seu tempo. As despesas se transformam em

uma preocupação familiar -como gastar, onde, quando, quanto.

Compram mais barato em todas as categorias -exceto quando

o destinatário do produto ou serviço é o filho.

• Famílias com compromissos. As famílias com filhos cres-

cidos (e algumas vezes também com pais crescidos) dedicam

parte considerável de seu tempo à gestão das despesas.

Preocupam-se com seus lares, investimentos e ativos, com

as receitas quando deixarem de trabalhar, com a educação

de seus filhos, com a herança que vão deixar para eles. Entre

os 4 e 5 anos de idade, as crianças começam a condicionar

as compras da família e as associações de marca. Os maiores

pressionam seus pais para comprar marcas que eles acreditam

que vão ajudá-los a ter sucesso social e acadêmico. Já os

pais se preocupam menos com uma marca em particular e

mais com satisfazer as necessidades de todos sem colocar

em risco o futuro financeiro da família. As despesas menores

passam para um segundo plano se a meta é comprar outro

carro, uma casa maior ou garantir a permanência dos filhos

em uma boa universidade. O trading down para esse grupo

é uma forma de vida.

• Adultos em "ninhos vazios" e mais velhos sem pro-
blemas. Muitos solteiros e casais mais velhos desfrutam boa

saúde e têm poucas obrigações financeiras. Podem ser leais a

uma pequena seleção de marcas, mas não dependem muito

delas ou das "histórias" que contam. Para eles, gastar é uma

questão de valores -como boa qualidade e ótimo desempe-

nho- e têm muito tempo para sair às compras. Costumam

ser frugais, mesmo que o preço não seja tão determinante

como em outras épocas da vida. Compram barato para si

mesmos, mas não economizam quando buscam algo para

seus filhos e netos.

A experiência de vida também determina a forma como

esses consumidores gastam. Os padrões mudam, por exemplo,

quando as pessoas passam por épocas difíceis, como depois

de perder o emprego, durante o processo de divórcio ou um

período de problemas de saúde. Alguns tentam compensar

o negativo e saem às compras porque isso os faz sentir-se

bem. Outros se transformam em avarentos incuráveis. Mas,

quaisquer que sejam as razões, os consumidores que querem

comprar barato conhecem em detalhe os preços do mercado,

compram em liquidações, aproveitam ofertas, cupons e vales,

pedem desconto aos vendedores, esperam o final da tempo-

rada, buscam o que querem sem se impacientar. E, se não

houver remédio, privam-se do produto em questão.
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o chá verde da Tazo daquele que oferece a
convencional Lipton e, como muitos deles
são "amigos da Terra", a apresentação é feita
em saquinhos recicláveis. Outra marca, The
Republic of Tea, vende o chá em saquinhos
redondos sem fios ou etiquetas "inúteis",
também por "respeito" ao meio ambiente. A
Kusmi-Tea prefere apresentá-lo em saquinhos
de musselina.

Cada um desses chás do novo luxo está
associado a uma história atraente com o obje-
tivo de agregar vitalidade à marca e, conscien-
te do fenômeno do trading up, de conectá-la
emocionalmente com o consumidor. A Tazo
escolheu o mistério -real ou fictício- de uma
pedra com esse nome descoberta por uma
equipe de arqueólogos no final dos anos 80,
que tinha inscrições com antiqüíssimas fór-
mulas de chá. Já The Republic of Tea busca
criar um mundo em torno de sua filosofia a
respeito do chá. "Quando decidimos formar
nossa pequena República, tínhamos como
missão impulsionar uma revolução do chá.
Nossa intenção era transmiti-la pelas fibras
vegetais, ali onde o chá nos desperta para a
verdade sobre nossa própria existência." A
Kusmi-Tea preferiu valer-se de seu legado
histórico: foi a fornecedora de chá dos czares
russos até a Revolução de 1917, quando se
mudou para Paris.

Todas essas empresas de chá apelam a três
dos quatro espaços emocionais associados
ao trading up (veja quadro na página seguinte).
Muitos amantes do chá pensam que beber é
uma forma de "se cuidar". Também o rela-
cionam com um momento de relaxamento
e compensação pessoal, assim como com o
estímulo, a revitalização e a "conexão": o
respeito pelo meio ambiente, os métodos
de produção orgânicos e a conservação dos
recursos são valores compartilhados que
todos buscam em sua marca favorita. Como
acontece com os apreciadores dos bons
vinhos, os amantes dos novos chás amam
conhecer suas origens e podem gratificar-se
visitando alguns destinos exóticos onde são
produzidos, como Malásia, Quênia, Rússia,
Sri Lanka ou Tibete.

Outro exemplo: a Under Armour, marca
de roupas esportivas, apostou em outros
dois espaços emocionais que seduzem os
consumidores do novo luxo: a busca e o
estilo pessoal. O elemento distintivo em seu
caso é a "compressão" dos tecidos com que

são fabricadas: ajustam-se o necessário para
proteger o atleta enquanto treina ou joga e
vestem como uma "armadura" de alta tecno-
logia, leve e confortável, que também dispersa
o calor e ajuda a manter a hidratação.

Seu slogan é "A vantagem é inegável" e a
marca se posiciona como séria, para espor-
tistas sérios. Sua proposta foi especialmente
atrativa tanto para os adolescentes entusias-
mados do esporte como para os atletas que
desejam transformar-se em estrelas. Não
fala de cultura pop, mas de autenticidade,
é apresentada como uma marca que ofe-
rece benefícios reais
e não uma história de
marketing. Por isso, as
roupas são oferecidas
nas cores básicas e não
apelam para o recurso
de renovar a carteia a
cada temporada. Mesmo
que seus produtos sejam
relativamente caros, a
Under Armour escapou
do nicho e lidera o mer-
cado da "compressão"

com uma participação de mercado estimada
que beira 80% -um convite ao trading up.

As viagens também constituem um con-
texto ideal para o trading up. E os hotéis,
companhias aéreas e de cruzeiros emer-
giram como novos canais ou showrooms de
produtos destinados a esses seletos con-
sumidores de artigos de luxo. L'Occitane
ganhou em posicionamento quando seus
produtos começaram a povoar os banheiros
de alguns hotéis. Os vinhos Kendall-Jackson,
quando começaram a ser oferecidos nos
cruzeiros Windstar. Os cosméticos Kiehl,
linha de produtos de cuidados pessoais ab-
solutamente naturais, produzidos por uma

HSM Management 54 janeiro-fevereiro 2006 www.hsmmanagement.com.br 103



Os espaços emocionais
do trading up

As motivações emocionais fazem com que os consumidores busquem
produtos e serviços premium enquadrados, de acordo com o demonstrado
na pesquisa do Boston Consulting Group, em quatro grandes "espaços"

emocionais (o BCG observa que não houve variação nessas motivações,
mas na capacidade dos consumidores de satisfazê-las):
• Espaço da conexão. Os produtos direcionados para a conexão
ajudam as pessoas a criar, manter ou enriquecer seus relacionamentos
com a família, os amigos, os colegas, fazem com que se sintam "parte
do clube", contribuem para gerar o sentimento de pertencer. Algumas
categorias associadas: vestuário, restaurantes, cruzeiros marítimos.
• Espaço da busca. Abrange as possibilidades de desfrutar novas
experiências, "experimentar" coisas diferentes, conhecer outras culturas,
aprender, expandir os horizontes, viver alguma aventura, jogar, quer dizer,
inclui categorias como viagens, esportes, computação, as "delícias"
importadas, vinhos.
• Espaço dos cuidados pessoais. Renovar-se, aproveitar o tempo,
relaxar e livrar-se das pressões, buscar o bem-estar físico e espiritual,
desfrutar o tempo livre, gratificar-se são algumas das manifestações dos
cuidados pessoais, daí o auge dos spas, da roupa branca de altíssima
qualidade, da cozinha gourmet em casa.
• Espaço do estilo individual. Expressar o próprio estilo individual por
meio das marcas é o quarto fator emocional, particularmente poderoso
na hora de escolher relógios, carros, lingeries, acessórios, licores etc.

empresa fundada em 1811 e apresentados
em garrafas e frascos mais úteis e práticos
do que vistosos, ganharam muito com a
associação da marca com os hotéis SOHO
Grand e Tribeca Grand, escolhidos pelos
viciados no Downtown de Nova York, bairro
elegante e fashion.

Os novos consumidores incluem esses
detalhes de cortesia como um critério a
mais na hora de decidir a compra. Mas não
é apenas essa nova forma de consumir o
luxo que impulsiona a tendência. Também
a influência das mulheres pesa, porque,
embora a maioria dos viajantes habituais seja
de homens, cada vez são mais as mulheres
executivas que viajam e prestam atenção a
esses "detalhes".

TENDÊNCIA INTERNACIONAL
Não há dúvida de que o fenômeno do tra-

ding down e trading up é mundial. Economias
de todo o planeta estão mais e mais "impul-
sionadas" pelo consumidor -e o consumo
do novo luxo cresce nos quatro cantos do
planeta. Eis alguns exemplos disso:

Europa
No velho continente, o fator impulsiona-

dor disso é o crescimento da renda pessoal e
do capital disponível para gastar livremente.
A proliferação das grandes lojas contribuiu
para liberar o orçamento e gastar em itens
supérfluos. Também houve aumento do
crédito e os novos papéis e a influência das
mulheres na economia.

A maioria das mulheres continua traba-
lhando depois de casada e com filhos, o que
multiplica os lares com dupla receita, mesmo
que cada vez haja menos casamentos que
acontecem cada vez mais tarde. Além disso,
os casais protelam a decisão de ter filhos e
as famílias costumam ser menos numerosas.
E, como o aumento dos recursos na Europa
foi distribuído de forma mais homogênea
do que nos Estados Unidos, observa-se lá um
aumento mais forte da tendência nos setores
médio e baixo. Graças ao crédito crescente,
cada vez são mais os lares que praticam o
trading up em um número limitado de cate-
gorias, e o trading down no resto.

Nesse sentido, os quatro espaços emocio-
nais que mobilizam os consumidores norte-
americanos demonstram ser universais; as
variações, quando existem, costumam ser
puramente culturais. Por exemplo, se impul-
sionam os consumidores europeus, é fato que
estes dão maior atenção à autenticidade do
produto do que os norte-americanos e que
também se preocupam muito mais com a
origem dos bens que consomem. São mais
pessoais e escolhem aquilo que reforce seu
estilo individual, principalmente nas roupas
e acessórios.

No Reino Unido, houve um aumento
da porcentagem de etnias provenientes
da África, Ásia e Caribe, o que acentuou a
influência de novos estilos de vida, gostos e
preferências. Essa exposição a grande núme-
ro de produtos e serviços exóticos e pouco
conhecidos alimenta ainda mais a extensão
do mercado do novo luxo para um segmento
mais amplo que o de seus "clientes naturais"
originais.

Na Franca, os consumidores sofisticados
somam à condição premium algumas exi-
gências: tratar-se de um produto ou serviço
original e autêntico, saber onde e como foi
produzido, saber que insumos ou materiais
utilizou na produção. De acordo com Babette
Leforestier, da empresa de pesquisa francesa
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TNS Secodip, "a demanda de autenticidade
é uma das principais tendências no consumo
e os ingredientes fortalecem a imagem do
caráter genuíno de um produto".

A França foi o berço e muitas vezes sím-
bolo do superluxo, mas também de muitos
produtos do novo luxo que se globalizaram,
como o iogurte Actimel, produto que com-
bina saúde, sabor e conveniência. Lançado
em 1997 pela Danone, o Actimel oferecia
benefícios para a saúde. Como evitar que fos-
se associado a um remédio? Havia também
a questão de que as pesquisas apontavam
que as pessoas acreditavam que os iogurtes
de sabor agradável não eram mais do que
um snack. A Danone apelou para o forte
atrativo emocional do cuidado pessoal para
conceber um produto premium que somasse
aos benefícios para a saúde o ótimo sabor e
a conveniência das marcas mais populares.
Foi apresentado em pequenas garrafas de
plástico, práticas na hora de beber ou de
transportar.

Japão
No Japão, embora o comportamento dos

consumidores seja similar ao aqui descrito
em termos gerais, o mercado mostra algumas
diferenças significativas. A mais notável é a
influência de dois segmentos importantes,
nos quais a tendência predominante é gastar
decididamente mais e nem tanto "equilibrar"
o orçamento: o grupo de 5 milhões de mu-
lheres jovens que trabalham e moram com
os pais e o dos que têm mais de 50 anos,
segmento no qual há cerca de 50 milhões de
japoneses, quase 40% da população.

As jovens do primeiro caso são chamadas
"parasitas": têm baixos custos fixos, porque
moram na casa paterna, e têm bastante

dinheiro disponível, que destinam aos ar-
tigos de moda. Representam o segmento
que mais gasta na sociedade japonesa. Os
mais velhos, por sua vez, não têm muitos
compromissos econômicos pendentes e são
induzidos por suas filhas "parasitas" a con-
sumir produtos mais caros. Por exemplo, é
freqüente que mães e filhas vão juntas a um
spa para conhecer e que depois as visitas se
tornem hábito.

Embora esses dois grupos disponham
de considerável orçamento de uso "livre", a
receita nos lares japoneses, em média, tem
declinado, assim como o consumo. Por isso,
a grande maioria é muito seletiva quando
compra e o trading down se estende a grande
número de categorias.

SE QUISER DOMESTICÁ-LOS, ESQUEÇA
Conclusão: não importa o mercado nem

o nível de recursos ou a situação da econo-
mia, a grande maioria resiste ferozmente a
"viver" no meio e prefere "esticar-se" para
cima, para baixo ou para ambas as direções.
Se você quiser satisfazer seus clientes, mude
sua proposição de valor para um extremo,
para o outro ou para ambos. Abandone a
idéia de tentar domesticá-los. •

© The Boston Consulting Group

O estudo foi elaborado por Michael Silverstein, vice-
presidente sênior e ex-titular de prática de consumo de
massa e varejo da firma de consultoria Boston Consulting
Group (BCG), Neil Fiske, ex-vice-presidente do BCG e
atual presidente da Bath & Body Works, e Lucy Brady,
vice-presidente do BCG.

HSM Management 54 janeiro-fevereiro 2006 www.hsmmanagement.com.br 105




