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O que a fabricante de games Nintendo e a rede de entretenimento Cirque Du Soleil têm em 
comum? Resposta: ambas vêm apostando fortemente em estratégias capazes de colocar seus 
produtos e serviços ao alcance dos “não-consumidores” – como são conhecidos aqueles 
clientes que, normalmente, estão fora do “target” habitual dessas marcas.  

A Nintendo, por exemplo, lançou recentemente um console que atrai não apenas os jovens 
ávidos por games, mas também adultos. O mesmo vem acontecendo com o Cirque Du Soleil. 
“O que eles fizeram foi renovar a experiência com o produto e tocar emocionalmente todos os 
clientes, não apenas aqueles já fidelizados”, aponta André Coutinho, diretor executivo da 
consultoria de gestão Symnetics Brasil. 

O termo “não-consumidores” vem de uma expressão comum em inglês: competing against 
nonconsuption – que, em tradução literal, significa “competir contra o não-consumo”. Os dois 
pilares desse conceito são a des-segmentação e a co-criação. Um exemplo é o console 
Nintendo Wii. Antes dele, a indústria dos videogames se preocupava em apresentar produtos 
com atributos tecnológicos (resolução, velocidade de processamento, etc) cada vez mais 
avançados.  

A fabricante japonesa de consoles e games fez diferente: simplificou o acesso e apostou na 
interatividade. Os controles do Nintendo Wii não têm milhares de botões, os jogos são fáceis e 
dispensam senhas e manobras especiais para quem deseja completá-los. Assim, o Wii pode ser 
utilizado tanto por bebês como por idosos.  

A Nintendo conseguiu tirar a marca do nicho antigo (adolescentes tecnófilos), ampliou o campo 
de atuação (des-segmentação) e inseriu o consumidor no processo criação da experiência (co-
criação, por meio da interatividade). “É isso o que devem fazer as empresas inovadoras”, 
destaca Coutinho. 

No Brasil, uma das empresas que estão apostando nos não-consumidores (ou nonconsumers) 
é a Casas Bahia. “Eles ofereceram uma oportunidade para que os clientes de baixa renda 
adquirissem o que quisessem, facilitando o crédito e tentando entender o problema deles”, 
justifica o consultor. A Gol também fez isso. “Mas se perdeu quando o mercado ficou muito 
competitivo”, observa Coutinho. 
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