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Vale tudo para atrair o novo consumidor  

As marcas prometem qualidade, cumplicidade, emoção. Acenam com a possibilidade de um 
casamento perfeito, com a segurança das relações duradouras. É tudo que um consumidor quer: 
ir direto para o "seu" produto na gôndola do "seu" supermercado, o "seu" balcão de check-in, a 
"sua" boutique no "seu" shopping center. Sem precisar perder o tempo cada vez mais precioso, e 
com a confiança que só o que é familiar - testado e aprovado- proporciona.  

Mas as marcas traem e ensinam o caminho da traição. Em busca de novas conquistas, 
abandonam justamente clientes e consumidores que um dia se identificaram, se encantaram e 
ouviram promessas de fidelidade eterna. Quem já foi traído sabe que é o tipo de coisa que não se 
esquece fácil. A partir dali, a postura será, no mínimo, de desconfiança.  

O abismo entre o que as marcas pregam e o que fazem parece aprofundar-se em tempos de crise 
e refletir o paradoxo que existe nas empresas - que modernamente substituíram as estratégias de 
marketing pelo branding. Às vezes, a traição ao consumidor nasce de outra palavra tão idolatrada 
quanto "branding": inovação. Como resposta à concorrência, à cobrança por resultados, à 
necessidade de crescer a qualquer custo, é preciso inovar e ser criativo. Vale tudo para chamar a 
atenção do novo consumidor.  

Enquanto o lançamento inusitado ou a promoção inovadora toma conta dos planos da empresa, 
são feitos "ajustes" no portfólio e nas condições oferecidas aos antigos clientes. É assim que o tal 
nubente, prestes a se casar com a marca dos seus sonhos, começa a se sentir abandonado, a 
perceber que a promessa de fidelidade valerá na saúde (financeira da empresa), mas não na 
doença. Na crise, as regras (do programa de fidelidade, da assinatura da revista, do crediário) 
mudam. Os brindes e gentilezas são reservados para os novos clientes.  

Traído, o consumidor vai passar a desconfiar. Desconfiar da "promoção por tempo limitado", que 
sempre pode ficar mais interessante na temporada seguinte, depois que os mais crédulos já 
tiverem sido atraídos. Para piorar, as ferramentas mais utilizadas pelo marketing direto, como 
telemarketing, mala direta e e-mail, começam a ficar desgastadas pelo mau uso. Por acaso 
alguém ainda acredita que foi o feliz premiado de um sorteio, comunicado por telefone, carta ou 
e-mail?  

Então o que acontece: o consumidor identificado com a marca, os serviços, com um determinado 
nível de atendimento - e que como todo ser humano com mais de 20 anos gosta da rotina de ter 
expectativas razoavelmente atendidas - é surpreendido com a redução de uma embalagem que 
parecia ótima, com o sumiço do "seu" produto das gôndolas.  

Não se trata aqui de assinar o manifesto do consumidor nostálgico, que não resiste a uma 
conversa com amigos sobre as marcas e os programas de televisão do seu tempo. Quem conhece 
a dinâmica do varejo e do setor de consumo entende perfeitamente a necessidade de inovação. 
Há algumas semanas, colunistas do Rio travaram um debate acalorado sobre o sumiço da rabada 
dos cardápios mais tradicionais da cidade. Eu, que não gosto de rabada, lembrei da agradável 
surpresa de, depois de uma temporada fora da cidade, constatar a evolução dos menus dos 
restaurantes do Rio.  

A questão é que, para cada lançamento retumbante, é preciso ajustar o portfólio, reduzir o 
número de SKUs, tornar órfão um consumidor fiel. Há técnicas para fazer esse processo de 
eutanásia de marcas e produtos ser menos doloroso. Mas nada disso elimina o fato de que se 



estará ensinando esse consumidor a mudar. A saber que essa é a regra. Que ficar apegado a um 
hábito de consumo de poucos (que não geram o volume necessário) é estar ultrapassado.  

Se você não for um adolescente que experimenta marcas e sensações de forma compulsiva, tem 
que aprender a transitar pelo universo do consumo de forma quase blasé. Vai tentar buscar algum 
prazer nessa experimentação, nessa infidelidade quase induzida - quando na verdade, por falta de 
tempo ou , tudo o que você queria era o porto seguro da marca conhecida e amiga, que só muda 
realmente se essa for a sua vontade.  
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