


OANTROPÓLOGO AMERI-

CANO PAcO UNDER-

HILL É UM DOS GURUS

QUANDO O ASSUNTO É

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR.

AUTOR DE BEST- SELLERS COMO "VAMOS

Às COMPRAS: A CIÊNCIA DO CONSU-
MO" E "A MAGIA DOS SHOPPINGS", o
SEGUNDO TRADUZIDO EM MAIS DE 25

IDIOMAS, Underhill é CEO da empre-
sa de consultoria e investigação En-
virosell, com filiais em Nova York (Es-
tados Unidos), Milão (Itália), Sidney
(Austrália) e São Paulo, citada como
uma das fontes mais reconhecidas em
publicações de renome - entre elas,
as revistas "Fast Company" e "Busi-
ness Week".

Em entrevista à Consumidor Mo-
derno, o executivo - apesar de não se
aprofundar nas estratégias, dá a sua
opinião em relação ao mercado de
consumo brasileiro e aponta as pró-
ximas tendências.

O QUE UM

ESTABELECIMENTO PODE FAZER PARA

ACOMPANHAR A MUDANÇA DE COM-

PORTAMENTO DAS PESSOAS?

O que fazia uma
loja ser boa em 1990 e o que faz uma
loja ser boa em 2007 é muito dife-
rente, é preciso evoluir constante-
mente. Sabemos que nossa capa-
cidade visual e cognitiva está em es-
tado de evolução. Nossa linguagem
visual está se desenvolvendo mais
rápido que a de falada ou escrita. A
ligação entre nossos olhos e o cére-
bro nunca esteve melhor. Deve-se
tirar vantagem disso.

Como é possível atrair a aten-
ção desses consumidores?

Um dos pontos que foco é a
formação de uma "arquitetura da in-
formação". Temos de observar o tra-

jeto que o consumidor percorre, a
velocidade com que anda, ajustar
luzes. Sinalizamos valores para o que
e para onde o consumidor bate o
olho. Colocar uma imagem na vitrine
que demore mais do que três segun-
dos para uma pessoa entender a men-
sagem é ineficaz. Ninguém pára para
olhar por mais de três segundos. Se
ao entrar em uma loja tiver algo es-
crito logo na entrada e que não se
consiga ler ou processar visualmente,
é perda de tempo. Ao redor dos esta-
belecimentos existem outras lojas,
hospitais, estações de ônibus, está-
dios, bibliotecas, museus - falamos
da entrega de diferentes qualidades
de informação ao consumidor e é
preciso levar em consideração tudo
isso. Um bom comerciante é que en-
tende esse tipo de coisa.

E depois do consumidor ter en-
trado na loja? Como se pode "pren-
dê-lo" lá dentro?
PU Pode-se empurrar alguém den-
tro da loja visualmente. Por exem-
plo, sei que a maioria das pessoas é
destra. Pode-se projetar o design in-
terior da loja em um trajeto de cir-
culação de sentido horário, deixan-
do a mão direita mais próxima dos
produtos. Quando uma pessoa entra
na loja, quero que ela veja algo no
fundo do estabelecimento — de fácil
entendimento visual - lá da frente,
que ela veja a loja por completo.
Devo apresentar informações que vão
determinando a velocidade com que
ela anda dentro do local.

No que a internet ainda pode
facilitar a vida do consumidor?

O futuro da internet é muito
local. Isso significa que o uso da
internet no Brasil é diferente do uso
da ferramenta na China ou nos

Estados Unidos. Imagine um con-
sumidor de eletrônicos americano.
O custo para informar pessoas lá é
muito alto. Apresentando meu pro-
duto ao consumidor de forma on-
line, não tenho de expor no ponto-
de-venda. No Brasil, se eu tivesse um
supermercado, banco ou loja de de-
partamento poderia usar a internet
de uma forma totalmente diferente
do que nos EUA. Um exemplo: o
free-shop nos aeroportos é muito mais
atrativo para um viajante brasileiro
do que para um americano por causa
dos preços. O brasileiro está muito
mais preocupado em economizar do
que no quanto vai pagar em produ-
tos. Se eu fosse um grande banco,
uma das coisas que consideraria seria
a parceria com o Duty Free, venden-
do os produtos no meu web site. Se
uma pessoa está viajando de São Pau-
lo para Miami e quer comprar um
batom Lancôme de determinada cor,
e a Lancôme tem mais de cem cores,
pode ser que o passageiro chegue lá e
não tenha o produto. Se pudesse com-
prar no site desse banco, do qual é
cliente, e chegasse no aeroporto e o
produto estivesse lá, só esperando ser
retirado, não seria ótimo? Já é uma
forma de uso diferente.

Na sua opinião, como é o con-
sumidor brasileiro?

O Brasil é um lugar com "dinhei-
ro jovem". As pessoas novas fazem
dinheiro mais fácil. Diferentemente
dos Estados Unidos, da Inglaterra ou
da França, em que mais de 60% do
dinheiro está nas mãos de pessoas de
55 anos ou mais. Se pegar como base
a população americana, uma pessoa
de 30 anos geralmente tem os pais
mais ricos do que ele. Em lugares
como Brasil, México, Dubai (índia)
e Rússia, acontece o oposto. Essas



pessoas de 30 são educadas, traba-
lham e são mais ricas que os pais
delas. Esse é um mercado emergente
e são esses os lugares que possuem
idéias emergentes também. Em mer-
cados emergentes existem gerações
de jovens que vivem com os pais que
gastam todo o salário em roupas, car-
ro, viagens. Eles não precisam fazer
compra do mês nem ajudam com as
contas da casa. São os "solteiros para-
sitas", muitos na população brasileira
são assim.

CM E a forma de comunicação para
atrair esse consumidor parasita é
diferente?
PU Sim. Principalmente porque es-
sas pessoas tiveram uma influência
de marketing na adolescência que
dizia que se usasse tal anel, tal brin-
co, tivesse um certo corte de cabelo
seria uma pessoa diferente. Porém
quando se olham no espelho sabem
quem são de verdade. Na adolescên-
cia eram mais vulneráveis às pressões
sociais, e quando envelhecem se tor-
nam consumidores mais "escolados",
aumentando a procura por produtos

mais sofisticados. Com base nesse
tipo de consumo se planeja diferen-
tes etapas para essa pessoa. Vamos
pegar o celular como exemplo. Para
muitos — com idade até 30 anos — um
celular novo pode ser um acessório
de moda. Já trabalhei com uma fa-
bricante de celulares e sugeri colocar
um espelho no ponto-de-venda para
que, enquanto as pessoas escolhes-
sem o produto, pudessem se olhar no
espelho e ver se elas ficariam bem
com aquele celular.

CM O que você acha que será
tendência no varejo para melhor
atender os consumidores?
PU Teremos as "reactive stores", lojas
que mudam a cada dia, uma loja que
é diferente na segunda-feira e no
sábado para atender o público certo
na hora certa. Na segunda-feira de
manhã, pessoas com 25, 30 anos não
estão em uma loja. Quem vai? Pes-
soas mais velhas, aposentados, avós.
Por isso, a disposição dos produtos
deve ser diferente, pois a visão de uma
pessoa de 20 anos não é igual à de
alguém que tem 70. Isso já acontece

na rede de supermercados Tesco, na
Inglaterra. Eles usam TVs de tela
plana para transmitir mensagens de
acordo com o público que está lá. No
Japão, já existe o "reactive prices" que
funciona da seguinte forma: às 6
horas, tem quatro estabelecimentos
num raio de um quarteirão que ven-
dem garrafas de água por 200 ienes.
Ao meio dia, 12 lugares vendem por
160 ienes. À meia noite, só um lugar
vende e ele cobra 250 ienes pelo mes-
mo produto. Mudança de situação
implica mudança de preço. Também
tem o fato de o preço não estar mais
etiquetado, isso facilita.

CM Qual conselho você daria para
os empresários do varejo no Brasil?
PU Acredito que seria muito impor-
tante para a comunidade brasileira
reconhecer que atualmente ir para
Nova York ou Los Angeles para
procurar novas idéias é um erro. Se
eu fosse brasileiro, procuraria idéias
em outros mercados emergentes,
como Moscou, Joanesburgo, Delhi,
Shangai, lugares que estão no mes-
mo ritmo. 

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 11, n. 116, p.126-128, jul. 2007.




