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Marcos Gouvêa de Souza é um dos maiores
conhecedores de varejo. Não é de hoje que ele
antecipa mudanças no comportamento do consu-
midor e, consequentemente, no mercado varejista.
No livro recém-lançado pela GS&MD - Gouvêa de
Souza, Neoconsumidor digital, multicanal & global,
o especialista e seus convidados Alberto Serren-
tino, Daniela Siaulys, João Rios, John Strand, Luiz
Goes, Pedro Guasti e Renato Müller falam sobre as
múltiplas possibilidades de acesso e escolha ofe-
recidas ao consumidor global. São escolhas que
transformam o mercado de uma maneira estrutural
e irreversível ao colocar a preferência pessoal aci-
ma de qualquer outra contingência.

"O que assistimos no momento é o início
de um ciclo de experimentação e aprendizagem
para o consumidor e um ciclo de vida de um novo
canal de vendas e relacionamento para produ-
tos, serviços e marcas, com um potencial trans-
formador muito maior que aquele gerado pela
internet", afirma Gouvêa de Souza, referindo-se
ao poder do celular integrado a outros canais.
Segundo o consultor, no cenário global 52% dos
neoconsumidores já consultam a internet antes
de ir às lojas, e no Brasil esse número chega a
73%. "O que apuramos e foi ponto de partida de
nosso estudo é que o neoconsumidor está pre-
sente em todos os mercados em cidades distin-
tas e tem crescente participação."

Na entrevista a seguir, Gouvêa de Souza deta-
lha quem é esse neoconsumidor e como o varejo
deve se preparar para recebê-lo.

O que é o neoconsumidor? Quais as principais
características desse novo consumidor?

Marcos Gouvêa de Souza - O neo-
consumidor é a evolução de todos nós por-
que somos consumidores multicanais des-
de criancinha. Comprávamos em loja, em
feira, em catálogo e também comprávamos
do vendedor que ia à nossa casa. A diferen-
ça é que, com o tempo, os canais digitais se
tornaram relevantes, com destaque para a
internet, o celular e - daqui a pouco - a TV
interativa. E nós, que já éramos consumido-
res multicanais, nos tornamos multicanais
digitais. E com isso passamos a ser também
consumidores globais, no sentido em que
comparamos nossa realidade com a realida-
de internacional. Comparamos os preços e
as características de produtos e serviços que
são oferecidos aqui com o que é oferecido
lá fora. Assim, mudamos de patamar como
consumidores e essa mudança traz consigo
uma série de transformações no mercado e
nas relações que temos com as marcas e as
lojas de varejo.

Que transformações são essas?
Gouvêa de Souza - Em primeiro lu-

gar, destaco a facilidade de encontrar reco-
mendações, resenhas e análises de quem já
comprou e usou os produtos. Isso faz com
que haja um equilíbrio maior entre a aten-
ção que dedicamos às informações oficiais
dos produtos e aquelas que levantamos por
nós mesmos no contato direto com nossos
pares, amigos, conhecidos e até mesmo

desconhecidos. Há ainda o fato de que num
clique podemos comparar as característi-
cas e o preço dos produtos. Isso tudo nos
torna consumidores mais poderosos, mais
atualizados e bem informados, enfim, mais
maduros. E o fato de compararmos preços
leva para as lojas e para a própria internet
um consumidor que vai comprar de quem
oferecer mais por menos. Isso cria no mer-
cado uma pressão sob a rentabilidade dos
negócios e das empresas.

E o que mudou ou está mudando no varejo por
conta desse novo comportamento?

Gouvêa de Souza - A primeira grande
mudança é no papel estratégico do varejo,
que cresce enormemente em importância
no mundo todo. Historicamente, essa re-
lação com as marcas ocorria entre os fa-
bricantes e o consumidor. Agora, o varejo
passa a ocupar um espaço relevante, em
parte também porque cresce a participação
das marcas próprias. Sempre ouço falar no
Brasil que 6% das vendas do setor de super-
mercados vêm de marcas próprias. Esse ín-
dice é muito baixo comparado com a média
mundial e também com outros segmentos.
Para se ter uma idéia, os quatro líderes do
mercado brasileiro de confecções - Renner,
Riachuelo, C&A e Marisa - trabalham 100%
com marcas próprias. É um fato espantoso
um fabricante não ter espaço, exceto como
facção. E essa tendência de marca própria
avança para os segmentos de material de
construção, farmácias, eletrodomésticos,

A tendência é de que o índice de infidelidade do
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A aprendizagem sobre esse neoconsumidor deve ser
coletiva. Os processos de transformação são tão

intensos que não é dado a ninguém o direito
de subestimar o poder da integração em benefício

de um crescimento mais rápido e consistente

produtos eletrônicos, etc. O que acontece
é que, na relação com o neoconsumidor, o
varejo está se tornando cada vez mais um
avalista. Um exemplo típico no Brasil é a
Casas Bahia, onde por conta do crédito o
consumidor passa a ter uma relação mais
forte com a loja do que com as marcas que
ela vende. Para ele, ir a um local onde já
há crédito aberto e, por isso, o processo de
compra será mais simples, é muito mais im-
portante do que comprar o produto A, B ou
C. No caso do Pão de Açúcar, a proposta da
marca própria Taeq, ligada a estilo de vida e
saúde, cria uma legião de fãs que não se ba-
seia mais apenas em preço como acontecia
com as marcas próprias no passado.

O varejo brasileiro está preparado para atender
o neoconsumidor?

Gouvêa de Souza - Primeiro é preciso
perguntar qual é o grau do consumidor brasi-
leiro na escala de neoconsumidores. O grau
é altíssimo, primeiro porque temos muitos
consumidores jovens. Entre os grandes mer-
cados mundiais, só a índia tem um consumi-
dor mais jovem do que o Brasil. Ele tem na
faixa de 28 anos e sua disposição para conhe-
cer, experimentar e inovar é muito grande.
Além disso, nosso comportamento latino e
o fato de termos passado por períodos de
excessiva turbulência na economia acabaram
criando consumidores que se adaptam facil-
mente às mudanças e estão sempre buscan-

do o novo. Por isso, ocupamos uma posição
de destaque na escala do neoconsumidor e
isso torna óbvia a necessidade de quem serve
esses consumidores estar na fronteira da ex-
celência. Isso já está acontecendo. No Brasil,
temos 46 milhões de linhas de telefone fixo
e 165 milhões de aparelhos celulares. O con-
sumidor via celular está começando a criar
uma relação com o aparelho que o permite
ler numa loja os códigos de barras dos con-
correntes. Mas o varejo e a própria indústria
têm respondido muito positivamente à ne-
cessidade de ter que oferecer mais por me-
nos. O nível se aproxima muito do que se faz
de mais avançado no mercado mundial. Po-
demos dizer que o varejo brasileiro cresceu
muito em qualificação nos últimos dez anos,
período em que a economia se estabilizou,
permitindo que as empresas se planejassem
e construíssem o seu futuro. O varejo brasi-
leiro de hoje não tem nada a ver com o de 20
anos atrás. Aliás, somos benchmark mundial
em muitos segmentos como supermercado,
material de construção e moda. Em algumas
áreas, como farmácia, a legislação ainda inibe
as ações, mas onde há liberdade competitiva
temos práticas equivalentes às dos Estados
Unidos e de países da Europa.

Quais são as mudanças necessárias para con-
quistar a fidelidade desse neoconsumidor? É
mais difícil fidelizar?

Gouvêa de Souza - A tendência é de

que o índice de infidelidade do consumidor,
particularmente do neoconsumidor, seja
cada vez maior. Ele é "infidelizável" por natu-
reza própria porque tem tantas opções que
é estimulado a buscar alternativas, testar e
comparar. Quanto mais ele testa e compara,
melhor será o resultado da sua compra, le-
vando o consumidor para outra direção.

Como monitorar o comportamento do neocon-
sumidor de forma a acompanhar as transfor-
mações impostas por tecnologias digitais como
celular e internet?

Gouvêa de Souza - Muitas tecnolo-
gias estão sendo desenvolvidas, mas esse
monitoramento já é possível no comércio
eletrônico assim como no ambiente do ce-
lular e no ambiente da TV a cabo. Esse apa-
rato tecnológico disponível tem amplitude
e profundidade que não havia antigamen-
te, permitindo que as empresas atuem de
maneira mais precisa e focada. Minha visão
é de que a aprendizagem sobre esse neo-
consumidor deve ser coletiva. Os processos
de transformação são tão intensos que não
é dado a ninguém o direito de subestimar
o poder da integração em benefício de um
crescimento mais rápido e consistente.
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