
Quem é o
consumidor?

A inovação como caminho de diferenciação no varejo
vem se cristalizando como objetivo estratégico e
fundamental para o sucesso. A inovação, entre-

tanto, deve ser buscada com o foco no consumidor. Parece
lugar-comum destacar o foco no consumidor, mas este ainda
é um tema mais falado do que praticado. Aprofundar o co-
nhecimento do comportamento do consumidor é entender de
qual perfil estamos falando. Para qual consumidor teremos
que estar preparados para calibrar uma mensagem que atenda
aos seus anseios e desejos de consumo.

Perfis demográficos,
apesar de todos os cri-
térios científicos com
que são montados, di-
zem cada vez menos so-
bre hábitos de compra,
percepção de marcas,
simpatia por produtos
e lojas. E comum ver
marcas posicionando
seu público-alvo num
estilo mais ou menos
assim: "Mulheres de 30
a 40 anos, profissionais,
de classes A e B".

Se forem comparadas
duas mulheres com esse
perfil, moradoras do mes-
mo edifício, com a mesma formação educional, com profissão
igual, sendo uma delas evangélica, certamente, as suas escolhas
de consumo poderão ser bastante diferentes do que um analista de
pesquisas imaginaria. Especialmente numa visão fria, levando em
conta apenas a interpretação de tabulações em números. Valores,
cultura, estilos de vida e até religião são elementos determinantes
na identificação com marcas e produtos. Entretanto, a análise é um
pouco mais complexa. A mesma consumidora pode ter expectati-
vas, comportamentos e demandas completamente diferentes, até
inesperadas, dependendo de seu momento de compra.

EXPECTATIVAS E COMPORTAMENTOS - Uma compra cotidiana
de alimentos de conveniência (a reposição do pão e leite du-
rante a semana, por exemplo) gera um nível de envolvimento
e expectativa muito diferentes de fazer o "rancho" mensal no
hipermercado acompanhado de toda a família. Ou seja, o com-
portamento, o envolvimento, os impulsos de compras não são
similares. Para complicar um pouco mais, esse mesmo consumi-
dor muda drasticamente os seus desejos de compra dependendo
da categoria. Quer alguns exemplos? Homens completamente
racionais e despreocupados em relação à moda podem ser

absolutamente sensíveis
e emocionais na relação
com automóveis. Os exe-
cutivos comprando uma
geladeira nova têm uma
relação e comportama-
mento diferentes do que
na compra de um sistema
de nome theater ou aces-
sórios esportivos para
a prática de esportes no
final de semana. Ou seja,
o consumidor cada vez
mais se torna um quebra-
cabeça a ser desvendado.
Assim, a comparação
com a montagem de um
quebra-cabeça sintetiza

bem o longo processo de descobertas das inúmeras facetas desse
consumidor. Uma análise em que se faz necessária uma alta
dose de psicologia. Certamente deve envolver aprofundamento
nos estilos de vida e considerar as expectativas que remetem a
cada categoria de produto.

Pode parecer uma visão acadêmica, mas as marcas das lojas
precisam desenvolver a flexibilidade para atender a diferentes
perfis de consumidores, em diferentes momentos de compra e
diferentes níveis de envolvimento com a identificação da sua
especialidade, produtos e serviços que vendem. 

"Valores, cultura e estilos de vida determinam a
identificação com marcas e produtos. Entretanto, a

análise é um pouco mais complexa"
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