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Sim, para os pesquisadores que estudam o comportamento do consumidor, o consumo 
hedonista está relacionado às necessidades de os consumidores usarem produtos, serviços e 
ideias no sentido de criar e desenvolver fantasias, gerar sentimentos por meio dos sentidos e 
obter excitação emocional. Este desejo por experiências hedonistas está diretamente 
relacionado à necessidade de se ter um nível elevado de estímulo. O marketing, sem dúvida, 
gera esses estímulos entre as diferentes pessoas. 
 
A inteligência da comunicação integrada é pautada no adequado planejamento desse 
relacionamento com os diversos públicos. Esse planejamento de relacionamento e, portanto, 
de comunicação, requer uma dose excepcional de perspicácia e de sensibilidade para o 
entendimento desse novo consumidor que é exigente, rigoroso em suas críticas e que almeja 
desempenho e inovação constantes por parte dos produtos, serviços e das empresas do 
mercado. 
 
Somos milhões de internautas, ouvintes e telespectadores de televisão, usuários de celular, 
iPods, leitores de jornal, revista e livros, ouvintes de rádio, e usuários de DVDs espalhados 
pelo mundo. Queremos interagir, contestar e nos relacionar. Somos milhões de consumidores 
de tantas outras atividades da vida tais como: entretenimento, relacionamento e compra de 
momentos prazerosos numa escala sem precedentes, jamais vista na história do homem. 
 
São tão grandes as alternativas de acesso e de inclusão social nesse mundo globalizado que 
fica praticamente impossível mensurar tantos pontos de contato que temos num único dia, 
com diferentes marcas, serviços e ideias do mercado. A diversificação das formas, dos meios 
de contato e das interações é tão dinâmica que o consumidor passa a ser mais seletivo em 
suas interações. 
 
Hoje o consumidor não perde tempo e quer estar bem informado, integrado e com 
conhecimento dos assuntos de seu interesse e que estejam relacionados a uma necessidade 
existente desse indivíduo. Muitos teóricos de marketing relatam em suas pesquisas que o 
marketing não cria uma necessidade que não seja pré-existente. O marketing cria estímulos 
que vão aguçar e aflorar uma necessidade ou sanar um problema pré-existente por meio da 
compra de um produto, serviço ou ideia. 
 
A cada dia que passa nos deparamos em nosso contexto de vida com a tão chamada mídia 
social, onde são postados vários blogs, filmes no YouTube, marketing virai e pessoas 
conectadas trocando ideias, sentimentos e valores. Em seus relacionamentos, sejam eles 
positivos e ou negativos, concretiza-se o processo de interpelação das pessoas com marcas, 
serviços e ideias. Ou seja, nada ficou tão complexo nesse mundo como a luta por mensuração 
de resultados e de produtividade de cada contato realizado no sentido de gerar vendas de 
produtos, serviços e ideias. 
 
Sim, porque compramos ideias, pessoas, locais, serviços e produtos das diversas categorias de 
produtos/serviços existentes no mercado. O mercado, por meio dos seus consumidores, opta 
por seguir religiões, ídolos, líderes, nichos de preferência sexual, estilo de música, estilo de 
vida, tipos de amigos, diferentes tribos e assuntos dos mais diversificados temas. São 
inúmeras as escolhas que fazemos todos os dias, todas as horas, em todos os minutos da vida, 
no sentido de pertencer e fazer parte de uma sociedade complexa, caótica e tão antagônica. 
Inúmeros paradigmas são quebrados todos os dias, no sentido de se "fazer presente" de 
pertencer e estar incluído nessa sociedade. Acabamos dando valor a certos modismos, 
portanto, "temporários" que aparecem em certas situações que nos são impostas de acordo 
com cada papel que assumimos em nossas atividades. Na "análise do discurso" este processo 
é visto como um conjunto de máscaras assumidas pelo ser humano em sua luta constante 
para interagir junto ao meio ambiente e na sociedade à qual pertence, Do meu ponto de vista, 
considero esse processo parte da enorme adaptabilidade que temos para aceitar o novo, para 
mudar e reagir. Chamo isso de motivação para vencer obstáculos e para entrar na era do 
novo, do diferente, de aceitar estilos de vida diferentes. 



Desta forma, nunca é tarde para enfatizar as palavras do gênio Peter Drucker (1998) que 
afirma: o "marketing é primeiramente uma dimensão central do negócio inteiro. É o negócio 
como um todo visto do ponto de vista do seu resultado final, isto é, do ponto de vista do 
cliente". Aqui temos o retrato fiel e a demonstração cabal de que o consumidor está no poder, 
dita regras, desejos, sentimentos e exige um relacionamento claro, transparente e ético em 
suas interações junto ao mercado. Tenho lutado, em todos esses anos, pela prática do 
exercício da comunicação integrada que é pautada na consolidação de conhecimento, no 
entendimento do contexto em que se vive e no encantamento do tal "consumidor exigente". 
 
Tento demonstrar a importância de se ter uma comunicação integrada pautada em 
planejamento com presença de produtos, serviços e ideias com qualidade de performance 
(funcionalidade) e, não menos importante, na capacidade e habilidade de interação por meio 
de um processo consistente de comunicação que retrata o básico do básico, que são os 
objetivos de marketing/comunicação, com posicionamento, estratégias, táticas, controle de 
budget e mensuração de resultados. Hoje as métricas são pré-condição da direção, da 
correção dos desvios e da correta atuação das marcas perante seus consumidores e prospects. 
Queremos consolidar para o novo consumidor uma maneira inovadora e criativa de interação e 
relacionamento pautada na conexão com pessoas, lugares, serviços e marcas (produtos) que 
traga status, poder, sofisticação e autoridade. 
 
E o que dizer dos milhões de consumidores que estão fora do círculo de alcance dessas novas 
ações? 
 
A África, por exemplo, colonizada até os anos 1960/1970 pelas potências europeias, 
descolonizada nas décadas seguintes por sucessivos movimentos emancipatórios e, no dizer 
dos historiadores atuais, é hoje "recolonizada" pela falta de pertencimento ao mercado 
internacional e ao seus produtos de circulação constante e rápida, acima de qualquer bandeira 
ou nacionalidade. 
 
Estar fora do círculo de alguma coisa ou bem é o novo modo de se definir a exclusão na 
sociedade contemporânea: o homem que está fora do círculo do emprego formal, da educação 
de qualidade, da posse dos bens considerados indispensáveis, dos produtos considerados 
essenciais em determinado espaço e tempo, além do domínio de alguns conceitos que definem 
o zeitgeist de uma época é aquele que consideramos o excluído por excelência na nova 
acepção da palavra, a partir dos anos 90. 
 
Aqui faço uma reflexão positiva. Não sou, em nenhum momento, contra as novas tecnologias, 
muito pelo contrário, sou adepta a tudo que vem para mudar e que gere o relacionamento e a 
interação entre os seres humanos. Sou preocupada com gente, com o seu contexto e com a 
sua evolução. 
 
Só faço um momento de pausa para alertar que devemos usar as novas tecnologias a nosso 
favor. Temos que nos permitir o direito de pensar em nós mesmos e nas circunstâncias em 
que vivemos. Trabalhamos num mercado complexo, globalizado, crítico e ávido por interação, 
daí a razão de tanta participação da sociedade contestadora que luta e exige soluções factíveis 
de serem implementadas. Sim, porque em todas as definições que vemos no mercado sobre 
marketing, todas retratam a mesma função de desenvolver produtos, serviços e ideias que 
solucionem problemas ou que atendam as diferentes necessidades de cada consumidor. 
 
Para finalizar, menciono uma das citações do mestre Kotler, (2000) "desejos são a forma que 
as necessidades humanas assumem quando são particularizadas por determinada cultura e 
pela personalidade do indivíduo". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 7 fev. 2011, p. 2.  


