
CULTURA Comportamento do consumidor determina produtos e serviços

Diferenças locais têm
impacto nas companhias

perfume L'Interdit, versão clássica produzida pela Gi-
venchy, é um dos campeões de vendas da marca na Eu-
ropa, enquanto a linha de maquiagem Miroir não é tão
popular entre os europeus. No Brasil, a situação é con-
trária. "Usar produtos Miroir está na moda entre nossos
clientes brasileiros. Mas tivemos que parar de importar o

L'Interdit porque, simplesmente, não é aceito", comenta a dire-
tora da marca, pertencente ao grupo LVMH, Maria Luisa Pucci.

Não basta, portanto, que os produtos oferecidos em outro País
sejam exatamente os mesmos dispostos no local de origem,
mesmo com qualidade reconhecida. "A influência dos fatores
culturais é determinante", afirma Maria Luisa. Para minimizar as
chances de erro, a melhor alter-
nativa é investir em pesquisas
sobre o comportamento do con-
sumidor local.

Antes de determinar o forma-
to das peças, a equipe de criação
da Portobello, fabricante de ce-
râmica, tem acesso a informa-
ções sobre o mercado onde os
produtos serão vendidos. "A for-
ma como os itens são dispostos
e a quantidade disponível no
ponto-de-venda mudam de
acordo com o tipo de público",
conta Ruth Singerhut, consulto-
ra da área de design da Portobel-
lo.

Nos Estados brasileiros, a dis-
tribuição acontece nas 67 lojas
franqueadas da Portobello Shop,
nas lojas multimarcas ou direta-
mente na fábrica, quando trata-
se de venda para outras empre-
sas. "Quem compra na Portobel-
lo Shop procura a vanguarda e,
geralmente, conhece as últimas
tendências. Aqueles que fre-
quentam os pontos-de-venda
multimarcas querem o básico",
diz Ruth.

Para grandes construtoras,
além da qualidade do produto, é
importante que a linha fique dis-
ponível por pelo menos cinco
anos, devido ao prazo das obras. A LINHA MIROIR ESTÁ EM ALTA NO BRASIL, MAS NÃO NA EUROPA

"Há diferenças regionais visíveis.
Enquanto o Sul do País gosta das texturas rústicas e cores aver-
melhadas, o Nordeste tende a consumir cores claras", conta Ruth.

Nos Estados Unidos, principal mercado da empresa no exte-
rior, a preferência é por tons neutros, enquanto os ingleses gos-
tam de peças clássicas. Para manter a atualização neste sentido,
a Portobello participa das principais feiras internacionais do se-
tor e orienta as equipes de exportação para trazerem informa-
ções sobre as novas tendências.

Na Givenchy, como a marca é globalizada, a tradição de pes-
quisa do comportamento do consumidor localmente não é tão
praticada. Ocasionalmente, a equipe de marketing no Brasil vai
aos pontos-de-venda testar o impacto de novas fragrâncias e
tendências de consumo. "Pela força da marca, a influência fi-

nanceira é maior do que a cultural", comenta a diretora da com-
panhia.

A LVMH aposta no que o diretor técnico da Qualimetrica,
desenvolvedora de pesquisas de mercado, Valdecy Leite cha-
ma de clientes cosmopolitas. "São pessoas antenadas com as
novidades das principais capitais do mundo. As consequên-
cias são bom tamanho de mercado e alta rentabilidade, justifi-
cando a falta de adaptação do produto à cultura local", co-
menta Leite.

De qualquer forma, deve haver análise de demanda. O reforço
seria ter dados sobre o impacto do nome, símbolo e outras pro-
priedades da mercadoria. "Sem esses estudos, é possível que a
empresa seja obrigada a reposicionar o produto ou serviço e até
mesmo eliminá-lo", afirma Leite. Há algumas situações, porém,

em que a companhia arrisca o
lançamento, mesmo que as pes-
quisas indiquem o contrário.

Na Mundo Verde Sucos, dire-
cionada à alimentação saudável,
o lançamento de sanduíches à
base de carne de soja aconteceu
mesmo diante da falta de hábito
do consumidor de comprar tal
produto. "Diante da realização
do cenário negativo previsto, co-
locamos lâminas de papel nas
bandejas explicando as qualida-
des nutricionais da soja e demos
pequenas amostras do produto.
Funcionou. Foi um risco calcula-
do", afirma o gerente de franquia
da Mundo Verde, Elísio Joffe.

Dependendo do tipo de produ-
to ou serviço, o diretor técnico da
Qualimetrica alerta que pode não
valer a pena, financeiramente, in-
vestir em pesquisa. No caso da
Givenchy, o volume de vendas no
Brasil não justifica o desenvolvi-
mento de produtos locais como a
marca fez na Ásia. Por isso, o in-
vestimento em pesquisa é baixo.
"Mas, de forma geral, a segmen-
tação eficaz do mercado depende
destas pesquisas" diz Leite.

Prova disso é o projeto Impac-
tos da diversidade cultural brasi-
leira no marketing, do Instituto de
Marketing Industrial. O estudo -

que contou com a participação de
14 mil executivos em 27 Estados brasileiros - mostrou que os con-
sumidores do Nordeste precisam estabelecer relacionamento an-
tes da compra. Em Pernambuco, a pesquisa indicou que qualquer
inovação no produto precisa ser bem comunicada porque a po-
pulação prefere o tradicional.

- Os valores regionais influenciam até mesmo na forma de fa-
zer negócios. No Rio Grande do Sul, é preciso que os níveis hie-
rárquicos estejam bem definidos - resume Henrique Moutinho
Filho, que comandou o estudo.
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