
Os latino-americanos buscam mais transparência nas relações e exi

gem o acesso a produtos e serviços de qualidade. Além de entregar 

bens de alto nível, as empresas devem incorporar a mesma lingua

gem que seus consumidores, demonstrando humor, personalidade e 

honestidade. A lição para os gestores é uma das conclusões do Rela

tório de Tendência de Consumo, publicado pela primeira vez pela 

trendwatching.com com foco nos países da América Latina. Durante 

quatro meses, a equipe de pesquisadores identificou 40 tendências de 

consumo locais. "Uma marca não precisa de razões para ser transpa

rente hoje em dia. Mas existem o desejo e a facilidade de expressão 

dos consumidores com a multiplicação dos canais de expressão. A 

internet criou uma linha contínua de comunicação, substituindo os 

pontos de contato por uma comunicação constante", explica Luciana 

Stein, responsável pelo escritório da trendwatching.com das Améri

cas do Sul e Central. 

As explicações para as novas exigências desses consumidores têm raí

zes históricas. A principal delas é o convívio com casos de corrupção 

do alto escalão da política e da ineficiência recorrente nas estatais. 

Por isso, para os latino-americanos, é essencial manter relacionamen-
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tos honestos e verdadeiros com 

as empresas. Eles também não 

aceitam mais serem tratados com 

desdém pelas grandes empresas 

por habitarem a América Latina. 

Pelo contrário, já reconhecem 

seus direitos e aprenderam a re

clamar sobre os serviços e pro

dutos que não estejam de acordo 

com suas expectativas. Um dado 

curioso é a confiança nos vende

dores de rua. Com os ambulan

tes, os consumidores negociam, 

têm atendimento personalizado e 

sabem que os produtos comercia

lizados são de qualidade. 

Estão cada vez mais em voga as 

discussões polêmicas como a lega

lização do aborto e o casamento 

homoafetivo. A empresa que dia

logar com os consumidores e mos

trar que se preocupa com uma so

ciedade mais justa e diversa sairá 

na frente. Escancarar o apoio em 

relação aos temas-tabus não será 

eficaz em um primeiro momento. 

Alguns consumidores podem se 

sentir ofendidos, caso se deparem 

com mensagens com teor polê

mico. O choque é algo extrema

mente negativo. No manual da 

trendwatching, a dica é que sejam 

feitas campanhas voltadas ao mer

cado de nicho e restritas a canais 

online. Algumas marcas já com

preenderam seu novo papel e co

meçaram discussões. A Nike, por 

exemplo, demonstrou o apoio ao 

Corinthians e publicou um mani

festo aos anticorintianos. A inicia

tiva pode ser considerada ousada 

se pensarmos que o Brasil é co

nhecido como o país do futebol. 

Além da falta de confiança nos 

órgãos públicos, algumas ações 

do setor privado também au

mentam a desconfiança dos con

sumidores. Um dos fiascos atuais 

que ocorreu no ano passado foi 

a cópia malfeita da promoção 

Black Friday. Em vez de propor

cionarem grandes descontos, as 

varejistas aumentaram os valo

res dos produtos dias antes para 

depois dissimular ofertas imper-

díveis. Na contramão dos maus 

exemplos está a Frutty, marca de 

bebidas que tomou a decisão de 

impr imir informações sobre os 

impostos embutidos nos preços 

de seus produtos para conscienti

zar a população do que saía do 

seu bolso. As informações são 

vistas como valiosas pelos con

sumidores. Quando a marca é 

transparente e assume problemas 

que tenham acontecido, ganha 

pontos. Sai na frente o gestor que 

antecipar e enfrentar algo nega

tivo transformando em oportuni

dades. Um exemplo emblemático 

é a rede de restaurantes Spoleto, 

que foi motivo de risada com 

uma paródia sobre seu sistema de 

atendimento. No mesmo dia, eles 

fizeram outro vídeo bem-humo

rado sobre as maneiras que lidam 

com seus déficits e lançaram no 

YouTube. Essa iniciativa, porém, 

ainda é rara. "Para algumas mar

cas o importante é mostrar como 

são, sejam as franquezas ou as 

potências. Na América Latina, 

no entanto, as empresas estão in 

teressadas em mostrar apenas sua 

'beleza interior' e evitar críticas", 

conclui Luciana. < 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 482, p. 60-61, maio/ jun. 2013. 




