
Ter, consumir e fazer tudo em "real 
time" são características do modo 
de vida das novas gerações. Essas 
mudanças trazidas pela revolução 
digital transformam, cada vez 
mais depressa, as estratégias das 
empresas e seu relacionamento com 
os consumidores, que, mais do que 
nunca, querem ser tratados como 
o "centro das atenções". 
Por Dagoberto Souto Maior Ir. 

m um mundo repleto de 

computadores portáteis e celulares 

de terceira geração, em que somos 

bombardeados constantemente por 

um volume gigantesco de informações 

e o tempo parece cada vez mais 

escasso, seria impossível imaginar que a indústria 

de consumo e varejo não seria pressionada a inovar 

para atender aos desejos cada vez mais urgentes de 

seus consumidores: é a era do nowism, que, em uma 

tradução livre, significa "agoraísmo" ou "busca pela 

vida em tempo real". 0 nowism é marcado por um 

novo comportamento social - a pressa em se informar, 

viver e experimentar - e modifica a forma como as 

pessoas pensam, agem e enxergam o mundo. Viver 

o "agora" é mais importante do que nunca. E não há 

tempo a perder - nem mesmo na hora de comprar. 

Comportamento típico da "Geração Y" - os indivíduos 

nascidos entre 1980 e 1994 -, que cresceu conectada 

e habituada à rapidez na troca de informações, esse 

novo modo de ver a vida é marcado pela velocidade. 

Tudo deve ser o mais instantâneo possível, porque o 

presente é volátil, passa rápido. O Twitter, rede social 

na qual o usuário escreve mensagens curtas para uma 

legião de seguidores, é o ícone do nowism. 

A lógica desse novo modo de vida indica que, se tudo 

passa rápido, então é preciso valorizar as experiências 

do presente, do momento. Se a sensação for boa, o 

consumo também será imediato. Por isso, cada vez 

mais, a experiência do "aqui e agora" é importante 

para o consumidor, que é exigente e bem informado. 

Se algum produto ou serviço não corresponder 

às suas expectativas, se a experiência de compra 

não tiver emoção e demorar demais, o produto é 
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imediatamente descartado. Ou melhor, "deletado". A 

ordem do dia é acumular cada vez mais experiências, 

sem parar ou refletir. Apenas experimentar, comprar e 

passar para outra. 

Para atender a essa nova leva de consumidores 

"agoristas", acostumados à abundância, a indústria 

que abastece o varejo tenta se adaptar, oferecendo 

novos produtos e serviços. Pensando em atender a 

esse novo padrão de comportamento, a Samsung 

desenvolveu aparelhos de TV que não possuem 

apenas um visor, mas vários, para que o telespectador 

acompanhe muitos canais ao mesmo tempo, ou assista 

à televisão enquanto navega na web. Também já há 

laptops que, em vez de um, têm dois monitores de 

15 polegadas - são os dual screens. 

Outra empresa, norte-americana, desenvolveu uma 

esteira de corrida que possui um visor de cristal 

líquido, permitindo que, durante a caminhada, o 

usuário possa acessar a internet. Toda essa pressa 

em consumir e fazer "tudo ao mesmo tempo 

agora" começa a ser medida em números. Segundo 

levantamento feito nos Estados Unidos pela empresa 

de pesquisas Mare Research and Integer, em junho 

de 2009, quase 30% dos consumidores optam por 

pagar mais para economizar tempo. Já em um estudo 

da Boston Consulting Group, divulgado no segundo 

semestre de 2009, 47% das mulheres no mundo todo 

reclamaram que o principal fator gerador de estresse 

em suas vidas era a falta de tempo. 

Para Reynaldo Awad Saad, sócio da Deloitte que 

lidera o atendimento às empresas do setor de varejo e 

consumo, essa tendência continuará se consolidando à 

medida que todos fiquem conectados, o tempo todo, 

por meio das novas mídias. Pois, explica Saad, quando 

um consumidor tomado pela sensação de urgência, 

característica da onda do nowism, entra no sistema, 

ele exige que todos com quem ele se relacione 

também estejam, e isso inclui as empresas presentes 

na web. Se o fornecedor do produto ou serviço 

não está preparado, a sua troca ocorre por meio 

de um simples clique. "Essa nova postura exige das 

empresas inovação e mais velocidade para atender às 

demandas", afirma. Para responder às necessidades do 

mundo em tempo real, é preciso, por exemplo, possuir 

um endereço na internet que permita maior interação 

com o consumidor, além de aumentar o uso com fins 

comerciais das redes sociais, como o Twitter, Facebook, 

e outras páginas que reúnam um grande grupo de 

consumidores com gostos, interesses e objetivos em 

comum. 

Na opinião de Edgard Barki, pesquisador do Centro 

de Excelência de Varejo da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), o nowism é um padrão de comportamento 

que vem chamando a atenção, pelo qual as pessoas 

buscam, cada vez mais, viver o momento. Ele explica, 

ainda, que as tecnologias favoreceram o rápido 

desenvolvimento dessa tendência, pois elas permitem 

que tudo seja feito com mais agilidade. 

Além disso, a qualidade deixou de ser um diferencial. 

Um bom produto ou serviço já é considerado por 

esse público, conectado e muito bem informado, um 

fator básico para a venda. Mais do que qualidade, 

também é fundamental o que cada empresa oferece 

na experiência de compra. Barki, da FGV, lembra que, 

para atender com sucesso a esse novo consumidor, 

as empresas precisarão desenvolver, cada vez mais, 

produtos customizados, com prazo de entrega 

reduzido e atendimento pós-venda quase perfeito. 

"Por serem tão informados e preparados, esses novos 

consumidores estão também cada vez mais frustrados. 

Nesse jogo, vencerão as empresas que responderem 

melhor a essas frustrações", diz. 



Para Saad, da Deloitte, é fundamental conhecer cada 

vez melhor o consumidor para conquistar e fidelizar. 

As palavras de ordem são interagir, oferecer a 

experiência desejada e, principalmente, surpreender. 

Tais ações fazem parte de um conceito maior, o 

consumer centricity, pelo qual o consumidor é 

colocado no centro das atenções na elaboração 

de estratégias por parte das empresas de varejo e 

consumo. "Diante da rapidez desse novo mundo, 

a empresa deve perceber claramente quem é o 

seu consumidor e o que ele deseja, para que possa 

definir sua estratégia de atendimento de maneira 

customizada, com ênfase no preço, no serviço e na 

rapidez da entrega do produto", afirma Saad. 

O sócio da Deloitte cita como exemplo do conceito 

de consumer centricity, o caso de uma rede de 

supermercados nos Estados Unidos que, após descobrir 

que a maior parte de seu público era formada por 

aposentados, fez uma série de mudanças em suas 

instalações: aumentou o tamanho de suas lojas para 

possibilitar mais conforto, modificou o formato de suas 

gôndolas para facilitar o acesso e ofereceu carrinhos 

especiais para idosos. O resultado disso foi a elevação 

das vendas para quase o dobro na região em que 

foram efetuadas tais transformações. 

Uma empresa que conseguiu combinar conteúdo virtual 

e inovação para alcançar e sensibilizar o consumidor -

dentro do mais puro sentido de consumer centricity 

- é a Nike, maior empresa do segmento esportivo do 

mundo, com faturamento anual de US$ 19 bilhões. 

A estratégia de venda da empresa está baseada em 

três vertentes: a primeira é o e-commerce tradicional; a 

segunda é o Nike Plus, que se subdivide em dois, Nike 

Plus Corrida e Nike Plus Futebol; e a terceira é o Nike iD, 

que permite total customização de produtos. 

O primeiro destaque vai para o Nike Plus, que une 

tecnologia, interação e informação precisa ao 

consumidor do produto. O Nike Plus direcionado para 

corredores funciona assim: ao comprar um tênis, o 

consumidor ganha um chip que deve ser instalado no 

calçado antes da corrida. Esse chip é ligado ao iPod do 

atleta, que, durante o treino, vai recebendo orientações 

sobre como melhorar seu desempenho. As mensagens 

são as mais variadas: "aumente o ritmo", "atenção ao 

posicionamento dos braços" ou "você quebrou seu 

recorde pessoal". E, depois da corrida, o consumidor 

pode chegar em casa, retirar o chip, conectá-lo em seu 

computador e, via internet, comparar os resultados 

da última corrida com tabelas disponíveis no site da 

Nike, que reúnem, além de dados de performances 

registradas anteriormente, o desempenho de 

ntegrantes de uma comunidade virtual formada 

por outros consumidores de calçados Nike. 

"Conseguimos reinventar o conceito de corrida. 

O consumidor agora compete com seus próprios 

resultados; seu objetivo é a superação, a excelência. 

Isso porque a Nike foi criada por atletas e para atletas 

e nosso principal objetivo é melhorar a performance de 

nossos consumidores", explica Mário Andrada e Silva, 

diretor de Comunicação da Nike. O Nike Plus para 

corredores foi lançado há três anos, mas consolidou 

seu sucesso comercial no fim de 2009. 

O Nike Plus Futebol funciona de maneira semelhante, 

mas não há chip. Ao comprar uma chuteira da Nike, o 

consumidor recebe um código que lhe permite acessar 

um site em que tem direito a baixar três sistemas de 

treinamento desenvolvidos por grandes times do 

futebol mundial: o Barcelona (com dicas sobre controle 

de bola), o Juventus (que ajuda a melhorar a precisão 

dos chutes e lançamentos) e a seleção brasileira (com 

ênfase na velocidade). O atleta baixa esses treinos para 

seu iPod, leva para o campo e, ouvindo as dicas, faz os 

exercícios, de modo prático, direto e rápido. "Graças 



a esses sistemas, conseguimos renascer no mercado 

brasileiro. Não vendemos chuteiras, vendemos uma 

nova experiência de jogar futebol", afirma Andrada. 

IMike Plus para corredores: 
chip ligado ao iPod e que, 
conectado ao computador, 
fornece, via internet, 
informações comparativas 
sobre seu desempenho 
no treino 

Outra empresa que utilizou os conceitos do consumer 

centricity para conquistar um consumidor tomado pela 

urgência característica do nowism é a Dell, fabricante 

americana de computadores. A empresa ganhou o 

mercado mundial ao apresentar a possibilidade de 

comprar um computador totalmente customizado e 

uma nova forma de vender: direto ao cliente, sem o 

uso dos canais tradicionais de distribuição. 

Fábio Lemos, da Dell: 
produtos customizados e 
venda direta ao cliente 

O terceiro sistema que fez com que a Nike se 

destacasse pela experiência de compra que proporciona 

ao consumidor é o Nike iD, cujo objetivo é vender 

tênis totalmente customizados, respondendo a outra 

tendência fundamental do comportamento do novo 

consumidor: a busca da personalização. Por meio do 

site da marca, o cliente pode escolher o modelo do 

tênis, a cor e o tipo do cadarço, o solado, o tamanho e 

a localização da logomarca. Depois, recebe em casa um 

Nike diferente de qualquer outro do mundo. "Na linha 

de calçados de moda, com um público preocupado 

com a aparência e não tanto com a performance do 

calçado, é um sucesso absoluto", garante Andrada. Em 

um contexto em que é preciso fornecer atendimento 

rápido e personalizado e, principalmente, surpreender 

um consumidor bombardeado por ofertas de bons 

produtos, a Nike parece ter encontrado a medida para 

ganhar e fidelizar seu público. 

Dessa forma, ouvindo o consumidor sem 

ntermediários, a Dell identifica os desejos de 

seu público mais facilmente e oferece soluções 

personalizadas, o que ainda ajudou a diferenciá-la no 

quesito assistência técnica. Por conhecer como nenhum 

outro a máquina montada, a empresa reduziu os custos 

de manutenção e ofereceu assistência personalizada. 

Essa nova forma de fazer negócios no mercado de 

nformática foi alavancada com o atendimento pela 

internet, em que a filosofia de atender a cada cliente 

individualmente ganhou seu espaço ideal. 

"Você pode adquirir o seu Dell onde estiver, por 

telefone, pela internet e em mais de 500 lojas. Na 

web, você encontra cada modelo de computador, as 

configurações recomendadas, a performance de cada 

um deles, tudo com muita transparência. É navegar 

e escolher", afirma Fábio temos, gerente sênior de 

Marketing da Dell. O desafio da empresa agora é 

atender a um público cada vez mais apressado e bem 

informado. "Estamos melhorando nossa mob store, a 

loja via celular. Ela já existe hoje, mas está passando 

por uma evolução significativa, a ponto de ficar muito 

fácil comprar o seu Dell, por exemplo, de dentro do 

avião", antecipa Fábio. 

Entender mudanças comportamentais é fundamental 

para que as empresas da indústria de consumo e varejo 

possam adequar seus produtos, serviços e modelos 

de distribuição. O nowism é apenas um dos muitos 

aspectos que precisam ser considerados, pois, como 

essa própria tendência indica, vivemos tempos em que 

novas correntes surgem a cada dia. Portanto, o esforço 

para se adaptar e surpreender o público consumidor 

será cada vez mais desafiador. 
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