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Para o marketing, o consumidor 

moderno é um ser com desenvoltura na 

internet que, movido por dados obtidos 

via celular  e  afins, ruma para a marca 

ou a loja que tiver a melhor oferta, seja 

ela qual for. A lealdade  a uma marca, 

está  cada vez mais difícil de conseguir. 

Isso tem levado empresas a intensificar 

o fluxo de mensagens, na crença de 

que, quanto mais interação e 

informação garantirem, maior a chance  de  atraírem um público cada vez mais 

desatendo e volúvel.  

Muitos consumidores, porém, consideram que o crescente volume de 

mensagens de marketing não ajuda, mas sim atrapalha. No incessante e 

equivocado esforço de envolver o cliente, com excesso de informações, o 

marketing não consegue cativar o cliente. Pesquisa realizada pela Corporate 

Executive Board (2013) com mais de  sete mil consumidores, e  entrevistas 

com centenas de  executivos de marketing cobrindo um amplo  espectro de 

faixas  etárias, níveis de  renda e  etnias, analisou as  causas  da  aderência do 

consumidor, ou seja, de sua propensão  a fechar uma compra planejada, voltar  

a adquirir o produto e recomendá-lo à outros.  

Pesquisou-se mais de 40 variáveis, inclusive preço, percepções da marca 

pelo consumidor e sua frequência de interação com a marca, e apurou-se que 

o maior fator de  aderência é a facilidade  com que a pessoa pode reunir 

informações confiáveis sobre um produto e cotejar com segurança e  eficiência 

as opções  a sua frente.  

Na realidade, o que o consumidor quer do marketing é simples: 

simplicidade. Ao analisar os resultados da pesquisa, verificou-se que clientes 

indecisos entre uma e outra marca tendem a  apresentar uma aderência maior 

pelas informações descomplicadas. Quanto mais a empresa facilitar  a  decisão 

da compra, mais rápido o consumidor irá decidir-se pela sua marca. Focar na 

clareza da informação é ajudar o cliente a concluir confiante o roteiro da 

compra, é uma mudança profunda porque irá obrigar o marketing, a  exercitar 

novos músculos a repensar o modo como formula sua comunicação.  

Ao  exigir cada vez mais atenção de consumidores já saturados de 

informações, acaba conduzindo à rotas de compra desnecessariamente 

confusas. Deve-se adotar um marketing pautado em três  táticas: minimizar o 



número de fontes de informação, disponibilizar fontes confiáveis sobre o 

produto e  oferecer ferramentas  que permitam ao consumidor, avaliar suas 

opções identificando quais aspectos são mais relevantes para si.  

Muitas empresas avaliam mal o que o consumidor espera dela na 

internet. O marketing costuma  achar que o consumidor quer interagir com a 

empresa em mídias sociais para ser parte de uma comunidade,  e se sentir 

ligado à marca . O consumidor tem pouco interesse em uma relação que  

extrapole a transação comercial, o que mais  motiva a  se conectar com a  

empresa na internet é obter informações,  descontos e comprar coisas. A meta 

do marketing é ajudar o cliente  a sentir firmeza em sua escolha, muitas vezes, 

não basta dar mais informações é preciso prover ações que permitam ao 

cliente identificar e  avaliar recursos mais relevantes. Em virtude da rápida  

expansão de  tecnologias sociais e móveis, o marketing terá cada vez mais 

oportunidades de bombardear consumidores. Aquele que optar por simplificar a 

decisão do consumidor se  destacará em meio à balbúrdia e conseguirá 

conquistar  a “aderência “ do cliente. Os  gestores de marketing devem 

constantemente se perguntar, quanto custa para o negócio perder um cliente. 

Em outras palavras, atender melhor os clientes  e oferecer  experiências mais 

satisfatórias deve  estar no radar  de  qualquer  empresa. 
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