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O marketing da era digital aproxima-se da psicologia 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

A nova economia é baseada em inovações; esse tema é absolutamente claro 

para os planejadores de produtos estrategistas, engenheiros, desenvolvedores e 

gerentes das empresas vencedoras. 

Uma empresa visionária é aquela que lançou um produto genial E têm como 

meta desenvolver um outro melhor que torne o primeiro obsoleto. 

O principal propulsor da nova economia digital é a inovação, incluindo-se 

aí um compromisso com uma contínua renovação de produtos, sistemas, 

processos, marketing e pessoas. Realmente, o ciclo de vida dos produtos tem 

caído de maneira vertiginosa. Os fabricantes de automóveis japoneses 

trabalham hoje com um ciclo de vida de dois anos, e aqueles de produtos 

eletrônicos assumem um ciclo de apenas três meses; alguns produtos 

financeiros, em certos mercados, têm um ciclo de vida de algumas horas, pois 

até lá já terão sido alcançados pela concorrência. Nos EUA, muitas empresas de 

médio e grande porte apresentam mais de um novo produto por dia. A Sony por 

exemplo, nesses últimos anos, tem apresentado em média mais de 3000 produtos 

novos por ano. Se uma empresa ficar pensando em só fabricar o mesmo produto, 

ela estará a beira da falência; em sintonia com essa mudança, o esforço para 

fabricar um produto despencou de uma média de 2500 dias por produto para 

algumas horas. Na nova economia digital,  ocorre um certo distanciamento da 

produção em massa na direção da personalização em massa de bens e serviços. 

O fim da década de 90 vem marcar, indubitavelmente, uma época de grandes 

transformações para o marketing: mudanças no ciclo de vida dos produtos que 

geram grandes mudanças de crenças, valores e percepções no tocante aos 

comportamentos e hábitos de consumo do homem moderno. 

Até pouco tempo atrás,  profissionais de marketing do mundo inteiro 

acreditavam que o consumidor apresentava um comportamento lógico de 

consumo em que os comportamentos de consumo poderiam ser identificados, 
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medidos e previstos, pois existiria apenas uma única realidade: o consumidor 

seria um racional tomador de decisões. Essa visão vem caindo por terra numa 

sociedade cada vez mais complexa e multicultural.  Vem surgindo, então, o 

chamado comportamento subjetivo de consumo. 

Diante das mudanças, pode-se observar diversas evoluções tomando forma 

no mundo inteiro; no varejo, por exemplo, existe uma predisposição cada vez 

maior quanto ao uso das cores, aromas, sons e espaços, no intuito de afetar o 

comportamento de consumo e proporcionar o impulso de compra. Neste momento 

de mudanças no ciclo de vida dos produtos e alterações no comportamento do 

consumidor, faz-se necessário que o varejo também atente para essas mudanças, 

procurando usar e abusar de elementos que sua loja potencialize a fim de atrair 

consumidores e gerar mais vendas. Por exemplo, enquanto lojas com 

predominância de vermelho deixam as pessoas tensas, o azul claro contribui para 

um sentimento de tranqüilidade. Cores pastel criam percepções de espaço e 

serenidade e cartazes em cores fortes e quentes geram mais excitação. 

Algumas lojas de departamentos, em Londres, substituíram luzes 

fluorescentes por luzes rosas nos provadores, pois as novas luzes produzem 

efeito que possibilita um maior alinhamento do corpo da mulher e as vendas de 

biquínis e lingeries cresceram praticamente 50%. Pena que algumas lojas ainda 

não dão importância para os provadores, não se preocupam com o consumidor-

cliente que vem buscar um produto e espera, no ato de escolher e comprar o 

produto, ser a estrela principal.  

A Wall Mart descobriu que suas vendas eram maiores em lojas com luz 

natural do que em lojas com iluminação artificial.  Muitas pesquisas já 

identificaram que lojas com ambientação mais clara estimulam os consumidores 

a provar e examinar um número muito maior de produtos do que em lojas mais 

escuras. 

Freqüentadores de bares bebem mais quando a música é mais lenta e fala 

de solidão pois,  da mesma forma que a luz, a música também afeta os hábitos 

alimentícios das pessoas. Pesquisas conduzidas pela associação dos 
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Restaurantes de Wisconsin constataram que os clientes comem mais quando 

estão escutando música mais alta e pesada. 

Ao analisar o comportamento subjetivo de consumo, a Schick, divisão de 

barbeadores da Vaner-Lambert, desenvolveu uma campanha publicitária com 

mulheres acariciando o rosto de um homem, depois de identificar que sua maior 

concorrente mostrava em seus anúncios apenas homens em situações rústicas e 

ao ar livre, fazendo seus consumidores sentirem-se como lobos solitários, aos 

invés de homens que gostam de ser tocados. 

Esses exemplos ilustram que na era digital em que o ciclo de vida dos 

produtos encurta cada vez mais, conhecer e responder a cada característica de 

cada consumidor assegurará o sucesso da empresa. Não se deve esquecer que a 

palavra de ordem, daqui para frente “Venda mais para menos pessoas”,  é a 

expressão “Client share”. Todavia, instintivamente acontecem generalizações 

para outros produtos, pontos de venda e públicos alvo. Se um “display” aumenta 

em 40% as vendas de um determinado produto junto aos adolescentes em uma 

loja de departamentos, temos que observar o contexto em que isso acontece. 

Nota-se que, dentro desse novo enfoque, algumas empresas já estão saltando na 

frente.  

O marketing, ao contrário do que muitos especialistas pregavam, não é uma 

ciência exata. É mais do que isso. Se retomarmos a análise diante das mudanças 

do comportamento do consumidor virtual,  chegaremos a um ponto de reflexão de 

que a fronteira entre o marketing e a psicologia é cada vez mais tênue. 

 


