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Para especialista em pesquisas de mercado, companhias terão de
associar preço baixo a qualidade; no Brasil, foco é o aspecto emocional

Andrea Vialli

Acrise financeiramudouoshá-
bitos de consumo dos america-
nos e fez emergir um consumi-
dormenos impulsivo emais ra-
cional. Esse novo comporta-
mento vem favorecendo mar-
casqueoferecempreçosbaixos
e também colocou um desafio
para os pesquisadores de mer-
cado no país. “A crise fez com
que os métodos tradicionais
usados para analisar as esco-
lhasdosconsumidoresnãosur-
tissem mais efeito. O consumi-
dor se tornou mais racional,
mas ele ainda sofre pressão de
atributos emocionais na hora
de decidir sua compra”, afirma
Eric Almquist, sócio da consul-
toria Bain&Company.
Antropólogodeformação,Al-

mquist se especializou na área
de estratégia e marketing do
consumidor. Para ajudar as
marcas a sobressaírem na cri-
se, ele desenvolveu uma ferra-
menta de pesquisa batizada de
Both Brain, que busca mapear
os 'insights' dos consumidores
quando vão às compras - apre-
sentada na semana passada a
executivos brasileiros.
“A freada no consumo dos

americanos deve durar mais
tempodoquemuitos estãopre-
vendo”,dizAlmquist,quecalcu-

la que vai demorar no mínimo
cincoanosparaqueosconsumi-
dores voltem às compras como
antes da crise.
“É nítida a preferência das

pessoasporpreçosmais baixos
emarcaspróprias.Tambémes-
tão sobressaindo as empresas
que construíram uma reputa-
çãodequalidade,masqueadap-
taram seus preços a essa nova
realidade”, diz o consultor, ci-
tando como exemplos as redes
de varejoWalmart e Steve and
Barry - quevende roupasapre-

çosmódicosdesenhadasporce-
lebridades como a atriz Sarah
JessicaParker.“Essasredeses-
tão atraindo consumidores que
antes não pisavam em suas lo-
jas e têm grandes chances de
mantê-los mais tarde, mesmo
que recuperem seu poder aqui-
sitivo”, diz Almquist.

MERCADO AQUECIDO
No Brasil, onde os efeitos da

crise financeira internacional
não chegaram a prejudicar to-
dos os segmentos de consumo,

as marcas estão buscando
ser mais diretas em sua co-
municação.
“AascensãodaclasseCao

mercado de consumo, algo
queocorreuadespeitodacri-
se, fez com que as marcas
buscassem formaismais ob-
jetivas de se comunicar”, diz
Eduardo Tomiya, diretor da
BrandAnalytics, consultoria
em gestão de marcas. Ao
mesmo tempo, as marcas
brasileiras procuraram não
falar emcrise emsuas estra-
tégias de marketing. “Dife-
rentedoqueocorreunomer-
cado americano, as campa-
nhas continuam tentando
capturar o consumidor por
meio do apelo emocional.”
Um dos efeitos da crise,

nesse sentido, foi uma redis-
tribuição das verbas para a
publicidade, com reforço do
marketing nos meios digi-
tais e nas redes sociais. O
mercado publicitário brasi-
leiro fechou o primeiro se-
mestre com investimentos
de R$ 28 bilhões, um cresci-
mento de 5% em relação ao
mesmoperíododoanopassa-
do, segundo levantamento
do IbopeMonitor.
Nocasodainternet,houve

avanço de 20%. “A internet
cresce em importância, ao
mesmotempoemqueempre-
sasacordamparaasredesso-
ciais”, diz David Reck, dire-
tor da Enken, agência espe-
cializadaemcomunicaçãodi-
gital equepossui clientesco-
moGafisa eMichelin. ●

Serviço, lançado em 2008, permite
ler as páginas do jornal pela internet

ESTRATÉGIA–EricAlmquist, estrategistadaBain&Company

Consumidormais
racionaldesafiamarcas

EstadãoDigital
terápreço
definidopeloleitor

MARKETING INTERNET

O Estadão Digital foi incluído
na segunda fase da campanha
“Qual o valor do conhecimen-
to?”.Oserviçooferece,nainter-
net, o conteúdo integral do jor-
nal.Comatecnologiadigitalpa-
per, permite a leitura do Esta-
do como se o usuário estivesse
folheando as páginas da edição
impressa.

Os assinantes do jornal im-
presso, de segunda a domingo,
podem dizer quanto vão pagar
para terem também o Estadão
Digital. A assinatura avulsa do
serviço, sem o jornal impresso,
custa R$ 29,90. Lançado em
março de 2008, o serviço usa

umsistemaquevemsendoado-
tado por publicações no exte-
riorenoBrasil, queuneacomo-
didade da internet com toda a
qualidadeencontradano jornal
impresso.

“O produto é um sucesso”,
afirmou Pedro Doria, editor-
chefe de Conteúdos Digitais do
Grupo Estado. “Ele oferece a
oportunidade de o leitor ter
acesso ao jornal mesmo em lu-
gares onde não conseguiria re-
ceber umexemplar empapel.”

O Estadão Digital é voltado
principalmente para pessoas
que estão fora do País, para lei-
toresqueencontram-seemvia-

gemeparaopúblico jovem,que
passaumlongo tempoconecta-
do à internet.

Antesda inclusãodo serviço
nacampanha,oassinantedoim-
presso já poderia ter acesso à
versão eletrônica, comumpre-
ço diferenciado. “Houve uma
grande adesão dos assinantes
do impresso ao produto digital,
mesmo semumadivulgação da
ofertaconjunta”,afirmouRogé-
rioMachado, diretor de Comu-
nicação doGrupoEstado.

“Cada vez mais, os leitores
querem a versão impressa e a
digital juntas. Não existe uma
concorrência entre impresso e
eletrônico. O assinante busca a
convergência. Ele quer cada
vezmais opções de acesso.”

Alémde ter todo o conteúdo
disponívelnaediçãoempapel,a
versão digital traz facilidades
como a busca de conteúdos e a
possibilidadedegravaraspági-
nas no seu computador ou en-
viá-lasparaosamigos.Napági-
na,oleitorpodeescolheramaté-
ria que quer ler e ampliá-la, pa-
ra termais conforto de leitura.

O Estadão Digital também
traz vantagens para os anun-
ciantes, como a possibilidade
de se incluir vídeo e animações
nos anúncios, além de links pa-
ra o site da empresa.

“No limite, é possível criar
umacampanhaparaumacomu-
nidade brasileira em outro
país”,explicouMachado,ressal-
tandoaunião entre a qualidade
doimpressoeasfacilidadestra-
zidas pela publicação na rede
mundial. ●
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‘Cada vez mais, os
leitores querem a
versão impressa e
a digital juntas’
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