
Especialista em comportamento do consumidor, o

publicitário Luiz Alberto Marinho esteve na convenção

anual da NRF e conta por que o varejo norte-americano

está investindo na emoção e na especialização para

se destacar da concorrência

H á dez anos, o publicitário Luiz Alberto Marinho

segue o mesmo roteiro em janeiro: viaja para

Nova York, onde bate ponto na convenção da

National Retail Federation (NRF), o maior evento do va-

rejo mundial. Na feira, especialistas discutem problemas

e tendências do varejo norte-americano, questões que,

mais cedo ou mais tarde, acabam se repetindo aqui no

Brasil. Na visão de Marinho, a edição de 2008 deixou a

seguinte mensagem para os varejistas: é preciso fugir

do inferno da comoditízação. Para isso, esqueça pre-

ços e performance de produtos e invista em aspectos

emocionais. A tendência é o crescimento do número

de consumidores que querem fazer das compras um

momento de lazer e de compensação após o estresse

no trabalho, no trânsito, na fila de banco.

À primeira vista parece simples entender esse

consumidor, mas não é bem assim. Na entrevista a

seguir, Marinho mostra que o discurso nem sempre

é coerente com a prática. Aquele cliente que defende

empresas sócio e ambientalmente responsáveis é o

mesmo que na hora da compra não aceita pagar mais

pelos chamados "produtos verdes".

Revista do Varejo - Um dos assuntos discutidos na NRF

2008 foi a tese de que os consumidores estariam prio-

rizando empresas que ínvestem em atitudes ecológicas.

O que há de verdade nesse discurso aqui no Brasil?

Luiz Alberto Marinho — Esse é um tema relevante, mas

tem que ser entendido por um prisma anterior. Se eu

tivesse que resumir a NRF deste ano eu diria que os va-

rejistas estão muito preocupados com a diferenciação.

É nesse contexto que a questão da sustentabilidade

aparece. Quando você começa a ter um excesso de

ofertas, a tecnologia nivelando a performance dos

produtos, o preço como diferencial pernicioso que

corrói as marcas, a saída é se diferenciar por fatores

não-racionais. Essa história de ajudar o planeta é um

diferencial que apela para o emocional. O que está

acontecendo é que, embora o consumidor ache a

sustentabilidade relevante, não está disposto a pagar

sequer um centavo a mais por um produto verde,

RV - Você acha que isso é só uma questão de tempo,

ou seja, os consumidores ainda vão sair do simples

discurso para a prática?
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Marinho — Eu acho que é uma questão de muito

tempo. No Brasil, uma pesquisa feita pelo Ibope, no

segundo semestre de 2007, mostrou que o brasileiro

tem o mesmo comportamento do consumidor norte-

americano. Ele acha legal a atitude das empresas sócio

e ambientalmente responsáveis, mas na hora de ir

ao supermercado ou ao shopping não leva isso em

consideração. Esse comportamento faz parte de uma

lógica muito individualista, própria desse momento em
que vivemos. Os governos e as empresas têm obriga-

ção de fazer, mas eu, o consumidor, não. As pessoas

estão muito mais voltadas para uma auto-satisfação e

uma gratificação instantânea. O consumidor está muito

preocupado em recompensar a si próprio com itens que

signifiquem prazer e diversão. Por isso, quem estiver

oferecendo diferenciais nesse sentido, tem mais chance

de alcançar uma diferenciação relevante do que quem

estiver trabalhando em uma causa mais nobre como a

sustentabilidade do planeta.

RV - E por que ainda há empresas, como a operação

do Wal-Mart nos Estados Unidos, que investem no

marketing e em atitudes socioambientais?

Marinho - Isso tem a ver com a construção de marcas.

O consumidor não está disposto a pagar mais por pro-

dutos verdes, mas ele admira mais essas empresas. E

também não podemos esquecer que o valor das ações

de empresas sustentáveis tende a ser maior. O que o

Wal-Mart está fazendo nos Estados Unidos é construin-

do uma empresa verde para o futuro. Você perguntou

quanto tempo levará para que o consumidor passe a

privilegiar empresas verdes: eu diria que o tempo sufi-

ciente para que essa garotada que hoje vive de mesada

cresça e apareça no mercado de consumo.

RV — Então não é muito tempo, considerando que é

preciso construir uma marca nesse período.

Marinho — Exatamente. Mesmo considerando que

eles vão levar uns dez anos para chegar ao mercado

com todo o seu poder de compra, a construção de

marca leva tempo. Por isso há empresas que estão

preocupadas em construir um posicionamento verde



desde já. A loja ecológica do Wal-Mart nos Estados

Unidos é um projeto piloto que está sendo construído

com tecnologias que ainda estão sendo aprimoradas,

quer dizer, daqui a dez anos eles estarão prontos

para ser uma empresa verde. A empresa aposta que

nesse período alguma coisa vai mudar. E eu acho que

vai mudar mesmo porque hoje as crianças aprendem

sobre os problemas do aquecimento global nas aulas

de geografia, enquanto a gente estava decorando

os afluentes do Amazonas. Eu tenho um sobrinho de

cinco anos que já é um defensor do planeta, imagine

aos 15 anos.

RV - E aqui no Brasil, os varejistas já estão se preocu-

pando em se posicionar como empresas ecológicas?

Marinho — Eu não vejo o varejo brasileiro se preocupan-

do de verdade com isso. E não vai se preocupar justa-

mente porque o consumidor não está privilegiando os

chamados produtos verdes. Antes disso, o investimento

das lojas brasileiras será oferecer ao cliente bem-estar,

comida saudável, coisas que afetam mais diretamente o

consumidor. As pessoas são imedíatistas, elas querem

para agora. O que nós vimos com muita ênfase na NRF

foi a exploração desses diferenciais emocionais em

detrimento dos diferenciais de performance. Simpatia,

diversão e entretenimento serão mais importantes que

durabilidade, precisão e velocidade.

RV - Isso o varejo brasileiro está fazendo?

Marinho - É preciso fazer uma adaptação. O consumi-

dor brasileiro também é imediatísta e hedonista. Aliás, a

necessidade de auto-recompensa é universal. Vivemos

tempos difíceis, e comprar é uma forma das pessoas

dizerem "olha, eu trabalho duro e mereço ter bem-

estar". Uma pesquisa feita pela Deloitte com os 250

maiores varejistas do mundo, apresentada durante a

NRF, mostrou que está crescendo muito a participação

de segmentos não-essenciais como beleza, moda, de-

coração, brinquedos. Hoje, tão importante quanto estar

bem alimentado é ser aceito no seu grupo de amigos

e no trabalho, ter uma pele e cabelos bonitos, investir

em viagem e eletrônicos.

RV- E no Brasil a gente vê inclusive os consumidores

de baixa renda investindo em bem-estar.

Marinho - Exatamente. É um erro pensar que a busca

pela auto-satisfação é um comportamento do segmento

de luxo ou alta renda. É um comportamento do ser

humano. Muitas vezes, o trabalho duro é maior entre

os consumidores de baixa renda, que buscam compen-

sações no consumo.

RV — Quais os segmentos do varejo no Brasil que estão

investindo no varejo-emoção?

Marinho - Praticamente todos os segmentos: super-

mercados, vestuário, brinquedos, etc. Cada vez mais

a gente vai se dar conta que o produto em si é menos

importante do que a experiência de comprá-lo.

RV - Urna das dez tendências apresentadas pela con-

sultoria Deloitte é a chegada do fenômeno da "cauda

longa" ao varejo. O que isso significa?

Marinho — Chris Anderson, editor da revista Wired,

escreveu um livro muito badalado,chamado A Cauda

Longa, do mercado de massa para o mercado de

nicho. A teoria é que a internet possibilita vender uma
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variedade muito maior de produtos em pequena quan-

tidade. Se você entrar no site Amazon, vai perceber

que o número de faixas de música e títulos de livros

com uma única venda é infinitamente maior do que

nas lojas físicas. Como o estoque é virtual, ela pode

ter milhões de títulos. Já as lojas físicas vivem da ven-

da de best sellers. Quando se diz que a cauda longa

está chegando ao varejo, quer dizer que haverá cada

vez mais espaço para lojas muito 'nichadas', voltadas

para poucos consumidores, como lojas especializadas

em águas minerais, em cachimbos chineses. Ou seja,

teremos um volume muito grande de lojas diferentes

voltadas para segmentos estreitos.

RV - Que outras tendências apontadas na convenção

da NRF você destacaria?

Marinho - Uma delas é o varejo como canal de pro-

paganda de grandes marcas. Cada vez mais a decisão

acontece no ponto de venda. Por isso, as marcas glo-

bais vão depender das lojas para se relacionar com o

consumidor. Isso consolida a transferência de poder da

indústria para o varejo e do varejo para o consumidor.

As pessoas estão menos atentas à propaganda tradi-

cional, ou melhor, estão mais céticas, acreditam mais

no que dizem os amigos e até mesmo em comentários

sobre produtos na internet, O consumidor sabe que

a marca nunca vai falar mal dela. Então, quando um

supermercado avaliza um produto, ajuda a marca a

vender mais.

RV — Muitos varejistas, em especial o varejo popular,

ainda preferem fazer o "feijão-com-arroz" e ignoram

tendências. O que você acha disso?
Marinho — O varejo brasileiro está passando por um

momento de revolução e, antes de começar a pensar

em tendências, o varejista deve sim fazer o dever de

casa. Está vindo por aí um processo de concentração,

e se ele não fizer primeiro o básico ficará para trás. É

preciso fazer uma leitura adaptada dessas tendências.

Se você não tem geladeira em casa, antes de procurar

uma loja bacana para comprar o produto, você vai bus-

car o acesso à mercadoria. Não podemos esquecer que

para muitos consumidores ainda é mais importante ter

acesso ao produto, ou seja, uma loja próxima e preço

acessível ao seu bolso. V.

Text Box
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