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O consumidor tem, hoje, mais de eleitor do que de comprador. Ele elege o produto. E elege de 
acordo com um padrão de comportamento moldado a partir do maior acesso a informação, da 
organização da sociedade, de uma legislação que protege seus direitos. Ele é hoje um 
"consumidor-cidadão". A impressão, que já vinha sendo trabalhada pelo publicitário e marqueteiro 
político Nelson Biondi, foi comprovada numa ampla pesquisa feita pelo instituto Ipsus Opinion por 
encomenda da SNBB/novagência, que Biondi acaba de abrir junto com a publicitária Silvana Tinelli 
e o administrador João Roberto Vieira da Costa (ler texto ao lado).  
 
A pesquisa mostra que os elementos que influenciam a compra são, hoje, muito mais complexos. 
Das 588 pessoas entrevistas no Rio e em São Paulo, na última quinzena de março, 56% disseram 
se informar sobre um produto ou serviço por meio de propaganda na mídia. Mas 53% declararam 
que referências de parentes e amigos que tenham usado o produto ou o serviço são importantes 
para a sua decisão. É o chamado "boca a boca".  
 
"O comercial dá prestígio, torna a marca conhecida, mostra a existência do produto. Mas, para 
fidelizar o cliente é preciso mais", diz Biondi.  
 
Essa mistura de elementos mostra o consumidor está decidindo mais com a razão do que com a 
emoção. Hoje, ele valoriza mais a qualidade do produto, o atendimento no ponto-de-venda, na 
assistência prestada depois da venda, na pontualidade, no compromisso, enfim, que a empresa 
tem com ele, consumidor. Ou seja, a marca que sempre agregou valor ao produto, passa a ter 
uma importância ainda mais decisiva. Isso quer dizer que o investimento institucional, que até 
pouco tempo era feito com a sobra do orçamento, passou a ser fundamental.  
 
Os adjetivos mais citados pelos entrevistados, quando solicitados a descrever a empresa que 
ganha a sua preferência na escolha final, foram: honesta, idônea, confiável, solidária e por aí vai. 
Isso quer dizer que o preço deixou de ser uma preocupação do consumidor? Evidentemente que 
não, mas, sem dúvida não é mais o único fator a estimulá-lo.  
 
O consumidor está mais exigente e os meios pelos quais ele toma conhecimento dos produtos 
disponíveis também se ampliaram muito. A questão está em encontrar a forma mais eficiente de 
integrar todas as possibilidades existentes para atrair e fidelizar o cliente. Nada poderá ser 
negligenciado.  
 
A pesquisa da Ipsus/SNBB aponta, por exemplo, que o consumidor valoriza as ações institucionais 
da empresa. Mas, começa a ganhar relevância a ação socialmente responsável da empresa. O 
tratamento que ela dispensa à comunidade, aos seus funcionários, ao meio-ambiente, etc.  
 
Quinze por cento dos entrevistados apontaram que a postura socialmente responsável do 
fabricante pesa na sua decisão de compra. Quando solicitado a pensar estritamente como cidadão 
e não como consumidor, esse índice sobe para 49% e fica em primeiro lugar, à frente de 
referências à reputação - idoneidade, confiabilidade -, que fica com 39%.  
 
Uma empresa que respeita o consumidor, entregando o que a propaganda prometeu, e seus 
direitos, como determina a lei, tem a preferência de 66% dos entrevistados.  
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