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consumidor brasilei-
ro está mais exigente, sabe o que quer,
como se defender e não pensa duas ve-
zes em trocar de serviço ou marca caso
esteja insatisfeito. Luta pelos seus di-
reitos e está mais informado graças ao
maior acesso às informações disponíveis
no vasto mundo da internet. O cenário
descrito acima é o pano de fundo da
comemoração de mais um Dia Nacio-
nal do Consumidor - homologado pela
LeiFederaln0 10.504, de 8 de julho de
2002 -, que acontece no próximo dia 15,
e marca um novo período de evolução
desse personagem que ganhou imenso
destaque nas relações econômicas em
todo o mundo. A data coincide com
o Dia Mundial do Consumidor, que
foi instituído nos Estados Unidos em
1983, por conta de um discurso do ex-
presidente John Kennedy, em 1962, no
qual ele ressaltou que todo o consumi-
dor tem direito à segurança, à informa-
ção, à escolha e ao direito de ser ouvido.
Tal posicionamento rendeu discussões
no mundo todo e por isso é considerado
um ponto de partida importante para a
criação desse dia.

No entanto, falar de relações de con-
sumo é algo que pede uma retrospecti-
va para mostrar o quanto o consumidor
amadureceu, ganhou autonomia de de-
cisões, podendo escolher marcas, servi-
ços e produtos. Historicamente, a no-
ção de consumidor nasceu juntamente
com o advento do capitalismo, mas foi
na Revolução Industrial evento que
trouxe transformações em todos os âm-
bitos da sociedade mundial - que a rela-
ção entre empresas e clientes começou
a ganhar forma. O desenvolvimento de
pesquisas tecnológicas e científicas e o
acesso a equipamentos de ponta para a
época deram à indústria um poder sig-
nificativo de massificar sua produção e
com isso incentivar o desenvolvimento
das transações entre empresa e cliente,

No Brasil, a mudança de perfil
desse consumidor, ao longo dos anos,

marcada por diversas crises políticas
e econômicas, além de mudanças nas
relações sociais, se deu nos últimos 20
anos alavancada principalmente pela
criação do Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC), com a Lei nc 8.078,
de 11 de setembro de 1990, resultan-
te de pressão feita pela sociedade em
busca de ter seus direitos atendidos. O
CDC, que entrou em vigor em março
de 1991, é considerado um exemplo
de manual de boas práticas e revolu-
cionou a cara do consumo no País,
impondo respeito à dignidade, saúde,
segurança, proteção de seus interesses
econômicos, melhoria da qualidade

de vida, transparência e harmonia nas
relações entre empresas e clientes. Um
exemplo do reflexo do CDC nas rela-
ções de consumo é que o Brasil é uni
dos raros países nos quais o prazo de
validade nos produtos é obrigatório.

Em suma, o consumidor submisso
aos interesses das empresas ficou lá no
passado. Hoje, quem está nas mãos dos
consumidores são as empresas.

"O Brasil conseguiu realizar, em
18 anos, o que outros países levaram 50
anos para fazer", afirma Roberto Meir,
publisher da Consumidor Moderno e
presidente da Associação Brasileira das
Relações Empresa-Cliente (Abrarec),
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para explicar o grande salto que as re-
lações de consumo no Brasil deu nos
últimos anos. "Os consumidores são
mais exigentes e com maís recursos
para lutar por suas causas até porque
estão muito mais conectados", comple-
ta. Para exemplificar, ele lembra que em
1998 existiam seis milhões de linhas de
celular e hoje, em 2009, há cerca de 150
milhões. "Se contarmos as linhas fixas e
móveis, há, em média, uma linha tele-
fônica para cada brasileiro. Sem falar da
inclusão digital que facilita e intensifica
a comunicação entre as pessoas e, claro,
com as empresas", acrescenta.

O consumidor nunca foi tão mi-
mado, segundo Denise von Poser,
professora da pós-graduação de comu-
nicação com o mercado da ESPM. "O
consumidor já passou por duas fases:
sentiu-se um rei, porque a legislação lhe
deu esse poder, e de soberano passou
a mimado. Hoje seu poder de escolha
é muito grande, a competição entre as
empresas por esse consumidor é acirra-
da, pois o leque de produtos e serviços
disponíveis nunca foi tão grande. Se ele
não é bem atendido, rapidamente pula
de uma empresa para outra". Anterior
ao CDC, as opções de escolha eram
mínimas. "Nosso poder de escolha era
pequeno e hoje a competitividade é
grande, a cada instante chega uma nova
marca ao mercado."

Experiência x
expectativa

Uma das grandes mudanças no
comportamento dos consumidores, nos
últimos anos, diz respeito à sua expecta-
tiva. A simples compra de um produto
ou serviço virou uma experiência, ou
seja, o consumidor almeja um "mo-
mento especial" durante esse processo.
Ele espera das empresas o máximo que
elas podem dar nesse sentido. Mas se-
gundo Giancarlo Berry, sócio-diretor
da área de CRM da América Latina da
Accenture, a distância entre a expec-

tativa e experiência está aumentando
gradativamente. "A lacuna entre o que
os consumidores esperam e as experi-
ências proporcionadas creseeu signi-
ficativamente ao longo dos anos. Isso
acontece com mais rapidez nos países
emergentes. O consumidor hoje está
mais preparado para viver a experiência
de ser um cliente, pois tem mais acesso
à informação, cria referência com pro-
cessos e tem uma visão mais abrangente
do que é uma experiência de relaciona-
mento". Por outro lado, o esforço das
empresas em diminuir essa distância
está estacionado, de acordo com o es-
pecialista. "A sensação é a de que, cada
vez rnais, essas expectativas estão sendo
menos atendidas", desabafa.

O preço, que era um dos princi-
pais fatores decisórios para a compra
de um produto, perdeu posições para
o serviço. "O serviço é tão impor-
tante quanto o preço, acaba sendo o
fator mais relevante para manter ou
não o provedor de um produto", diz
Giancarlo. A Accenture realizou a
pesquisa "Alto desempenho na era
do consumidor", que abordou o per-
fil de consumo nos principais países
do mundo. Dentre os resultados que
mais chamam a atenção sobre o con-
sumo no Brasil é que, em 2007, 75%
dos consumidores reportaram que ti-
nham trocado um provedor de servi-
ços e produtos por outro melhor. Em
2008, esse percentual chegou a 90%.
"O que esse dado mostra é que temos
mais consumidores que passaram por
uma experiência 'pobre' de consu-
mo". No entanto, o executivo discor-
da quando se fala que a qualidade dos
serviços no Brasil deixa a desejar. "O
Brasil tem um serviço compatível ou
até melhor do que muitos países do
mundo. O que acontece é que temos
um consumidor com um perfil total-
mente diferente do resto do mundo.

Além da competitividade, em
destaque nos mercados emergentes,
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a ascensão de uma nova classe social
consumidora acelera esse tipo de ati-
tude. "Consumidores das classes D e
E consomem nos mesmos patamares
da classe C. Isso abre um espaço para a
criação de um perfil que não tem refe-
rência de consumo, fica menos toleran-
te, baseado totalmente na 'experiência
ideal'; por exemplo, esse consumidor
demorou 20 anos para comprar um
carro. Quando consegue comprar, está
com suas expectativas nas alturas, espe-
rando que esse momento seja perfeito.
Mo entanto, ele não é bem atendido
como esperava e só isso j á é motivo para
frustrar a experiência", diz o executivo
daAccenture.

Bom atendimento
Um consumidor que vaí comprar

hoje um carro de R$ 30 míl quer sa-
ber muito mais detalhes do que um
que adquire um veículo quatro vezes
mais caro. "O consumidor que quer o
veículo mais barato demanda muito
mais cuidado no atendimento do que
um que compra um carro com preço
bem mais elevado, pois ele quer sa-
ber sobre os mínimos detalhes, com-
para as ofertas com os concorrentes.
E, com isso, se a experiência não for
bem-sucedida o intervalo entre a ex-
pectativa e o momento da compra au-
menta. Ou seja, a empresa precisa se
preparar para trabalhar isso com seus
clientes", enfatiza Berry.

O Código de Defesa do Consumi-
dor brasileiro é mais evoluído do que os
demais no resto do planeta, de acordo
com o executivo da Accenture. "Não
existe nada igual no mundo inteiro.
O fato é que o Brasil é pioneiro em ter
legislações modernas e um perfil de
consumidor mais exigente por ter ex-
periências mais recentes. Essa popula-
ção que está consumindo atualmente
se baseou em experiências vividas nos
últimos cinco anos. Já os mais maduros,
nas duas últimas décadas."

O advento da telefonia do Brasil
pode ser um exemplo em termos de
crescimento, da qualidade de servi-
ço. "O serviço evolui e o da telefonia
é um desse cases. Há 20 anos, o te-
lefone era um ativo, pagava-se uma
fortuna para ter uma linha, além de
ter que declará-lo como bem no im-
posto de renda. Você ficava vários
meses para conseguir ser atendido.
Atualmente, se o consumidor não

sai da loja com o telefone habilitado
fica uma fera. Essa evolução também
é marcante em setores como a indús-
tria automobilística."No passado, tí-
nhamos três ou quatro montadoras no
País. Hoje já são quase 35. São muitas
opções de carros para todos os bolsos.
Mas vai se sair bem quem investir no
atendimento, gerando atratividade
para o consumidor comprar o produ-
to. Se você não é bem atendido em
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uma concessionária, sai de lá e bate
na porta de outra."

Outro ponto interessante é que o
consumidor brasileiro é avesso ao aten-
dimento eletrônico. Ele não quer per-
der tempo, quer um serviço eficaz, "Os
consumidores não gostam de interagir
com equipamentos eletrônicos quando
o assunto é atendimento. No Brasil,
o atendimento telefônico tem grande
importância, é necessário ter alguém
do outro lado da Unha para prestar um
serviço rápido, pois ele não quer ficar
muito tempo falando. Isso não quer
dizer problema de tempo, mas, sim, de
solução dos problemas. Em outros paí-
ses, o outro tipo de atendimento é mais
bem-vindo", explica Giancarlo.

De volta ao lar
Em momentos de incertezas eco-

nômicas que pairam atualmente por
todas as economias mundiais, a com-
petitividade aumenta e a disputa por
clientes também. Nenhuma empresa
quer perder seu lugar ao sol, no entan-
to vive uma fase na qual a palavra de
ordem é redução de custos. Por isso,
nunca foi tão importante fazer inves-
timentos para tornar o relacionamento
com o cliente ainda mais estreito e efe-
tivo, mas também buscar de volta no
mercado aqueles clientes que um dia
já foram adeptos dos produtos ou ser-
viços da marca. Paul Otellino, CEO
e presidente da Intel, costuma dizer
que "crises são oportunidades, não
para andar para trás, mas, sim, para
crescer melhor", alinhado com a sabe-
doria japonesa. "Se você resgatar o re-
lacionamento e a qualidade do serviço,
recupera o consumidor. Se a empresa
satisfaz a expectativa do cliente no
Brasil, ele retorna de volta a empresa",
diz Giancarlo. O executivo declara isso
baseado em outro dado da pesquisa fei-
ta pela consultoria: se o brasileiro tiver
uma boa experiência com uma deter-
minada empresa, ele "retorna ao lar".

Dos consumidores brasileiros, 86% se
mostraram inclinados a fazer negócio
novamente com essas empresas. A
média mundial é de 79%. "O consu-
midor brasileiro é bem mais receptivo
a retomar o contato com a empresa se
foi bem tratado anteriormente, ele re-
conhece o bom atendimento. Existem
outros países, como a Alemanha, por
exemplo, que são indiferentes a esse
tipo de coisa", afirma Paul Ottelini.

Quando o crescimento do consu-
mo é guiado pelo excesso da capacida-
de de adquirir produtos e serviços, o
consumidor se torna mais tolerante às
falhas e serviços ineficientes. Mas, em
cenários de ínstabilidades, a retenção se
torna mais importante. "Vocêvaiaurna
concessionária e vê as pessoas brigan-
do para comprar um carro. Se você for
um pouco mal atendido, não faz tanta
diferença. Talvez esse mesmo fato não
aconteça em situações nas quais o con-
sumo é menor. A empresa se preocupa
em colocar mais vendedores, abrir um
segundo caixa. Aí a preocupação com
a retenção do cliente aumenta. As em-
presas passam a ficar preocupadas em
não perder o consumidor", enfatiza o
executivo da Accenture.

Muitas vezes essa experiência come-
ça muito antes de se adquirir o produto.
"O consumidor inicia esse processo
ao pegar referências sobre o item com
alguém, ou até mesmo quando deseja
adquiri-lo. E as empresas têm de saber
como lidar com ela, monitorar cada eta-
pa, não adianta focar somente em um
do da cadeia", afirma Giancarlo.

O retorno que vem de ações de re-
tenção de clientes talvez não fique tão
claro aos olhos das empresas. "Traba-
lhar a fidelização e a retenção oferece
um lucro indireto, que é muito maior
do que o direto. O cliente tem um po-
der de compra que pode replicar para
sua família e rede de relacionamento.
Eu posso comprar e provocar mais
dez recompras. Mas o que as empresas
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fazem para isso? Xada", diz Denise von
Poser, professora da ESPM.

Ser apenas um simples vendedor
é algo que não é mais bem visto pelos
consumidores. ''O cliente é um sábio,
ele procura fazer negócios com empre-
sas que tenham conhecimento, melho-
res profissionais, capacidade financeira
de enfrentar tempos difíceis. Eles que-
rem que elas sejam consultoras, ou seja,
não façam simplesmente a venda, mas
tragam soluções para resolver o pro-
blema dele. Assim ele terá seu coração
aquietado por ter segurança em relação
ao investimento que está sendo feito",
diz Sérgio Amado, presidente do Gru-
po Ogilvy Brasil, que recentemente
lançou um web site com sete livretos
com dicas para ajudar os profissionais
de marketing a passar por momentos de
crise. "Considero este momento como
um período de oportunidades para
empresas líderes que mantiverem seus
investimentos. Pesquisas mostram que
companhias que aumentam seus apor-
tes em marketing durante a recessão se
recuperam três vezes mais rápido em
períodos de calmaria", afirma.

O futuro ao
mercado pertence

Com essa evolução a passos largos
das relações de consumo, um novo
panorama se desenha para o futuro.
Alguns aspectos já ganham relevância,
como produtos cada vez mais agrega-
dos aos serviços. "O consumidor dos
dias de hoje não valoriza simplesmente
um aparelho de TV. Ele dá importância
à garantia estendida, ao serviço gratui-
to de instalação, algo que não se via no
passado. Isso cria um grande diferencial
na experiência de atendimento", diz
Giancarlo Berry, da Accenture.

O grande desafio, na visão dele, é
"fazer mais com o mesmo". "Não dá
para prestar um bom atendimento com
uni investimento menor. A sacada é
fazer mais se baseando no custo atual.
Essa é uma sutileza de comportamento

em momentos como o atual que, com
certeza, vai render bons frutos lá na
frente", completa Giancarlo.

Maomé não vai mais ao encontro
da montanha, é ela que vem atrás dele.
Esse provérbio reforça o que foi dito
anteriormente durante a reportagem.
As marcas terão de correr cada vez
mais atrás de seus consumidores para
manter a fidelidade. 'As empresas vão
buscar um relacionamento cada vez
mais claro, abrir espaço para ouvir mais
os seus clientes já que muitas vezes eles
têm muito mais razão do que nós", diz
Sérgio Amado, do Grupo Ogilvy.

A mudança de 100% da mentali-
dade do mercado nesse sentido ainda
está longe de acontecer, de acordo
com a professora Denise, da ESPM.
'As empresas investem muito em mí-
dia de massa que bate, pulveriza e vai
embora. Fazem mil palestras, divul-
gam cases de sucesso, mas e o outro
segmento, o do atendimento ao clien-
te? Vendeu o produto e o consumidor
acabou para a empresa?"

Encarar o consumidor de "cara" e
"roupa" novas é a lição de casa para o
mercado nos próximos anos. O cami-
nho de mudança existe. Resta saber
se as empresas vão pegar carona nesse
movimento. Pelo jeito, estão se prepa-
rando para isso.
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