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Conhecer o consumidor é a chave do sucesso 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Entender as reações do consumidor e do mercado alvo é a tarefa essencial do 
bom administrador de marketing e deve ser objeto de análise, porque só assim poderá 
desenvolver estratégias de marketing dirigidas a ele. Conhecer o consumidor é a chave 
do sucesso. Sabe-se que os desejos dos consumidores são ilimitados e sua realização 
depende de fatores limitados, como sua renda.  

Assim, se você deseja obter sucesso em seu negócio, deverá se dispor a verificar 
como é que tais fatores inibem a venda e irá encontrar saídas para o seu negócio e estará 
atendendo às necessidades de seu consumidor. A compreensão do comportamento 
humano se faz principalmente através da análise de suas necessidades. A primeira 
preocupação que se deve ter é com a identificação de seu público alvo. Que tipo de 
consumidor freqüenta, ou poderá vir a freqüentar minha empresa? 

Esta deverá ser sempre a primeira pergunta que você deverá fazer para poder 
adequar seu mix de produtos e atendimento a essa clientela. O consumidor brasileiro 
está mudando seus hábitos de consumo e para descobrir o que ele pensa é preciso 
recorrer a pesquisas externas, disponíveis em empresas especializadas em varejo, 
fornecedores e órgãos como o IBGE. 

Não é aconselhável prender-se aos dados gerados somente pelo seu próprio 
negócio, como dia de maior movimento ou produtos mais vendidos na semana. 
Perguntas mais complexas sobre as tendências do mercado consumidor, mudanças no 
tamanho médio de cada família e na renda média familiar devem ser consideradas. 

As mudanças ocorridas no mercado consumidor na década de 80 e na primeira 
metade da década de 90 afetaram e estão interferindo no comportamento do consumidor 
brasileiro. Conhecê-lo é a melhor e talvez a única maneira de conquistá-lo. Não pense 
que você o conhece bem, pois ele muda muito. Você terá sucesso se souber quais são 
essas mudanças e o que fazer para se adaptar a elas. Seguem as mais relevantes que 
acredita-se ter maior os impactos nos negócios no curto/médio prazo. 

O empresário interessado em continuar ganhando dinheiro no Brasil terá de 
redirecionar a produção e a estratégia de marketing para assegurar participação no 
mercado. 

Cálculo feito pelo economista José Dutra Sobrinho, um dos maiores especialistas 
em matemática financeira do país, demonstra que uma pessoa que ganhava o 
equivalente a R$ 500,00 mensais quando a inflação média mensal era de 25%, perdia 
um quarto do salário com a desvalorização da moeda. Cerca de 300 milhões de pessoas, 
à época da implantação do Plano Real, ganhavam R$ 500,00 ou menos, por mês. Foi 
essa gente que deixou de perder dinheiro quando a inflação caiu para níveis muito 
baixos que partiu para as compras. Hoje 51,9% dos brasileiros ganham até dois salários 
mínimos, apenas 2,6% ganham acima de 20 (Censo 2000). 

Renda: a grande vítima da economia parada é a classe média que vive sua hora 
de empobrecimento. Pesquisa do IBOPE 2002 revela que apenas 15% das pessoas com 
renda entre R$ 2280 e R$ 7600 estão contentes com o padrão de vida que têm. Na 
última década, a classe média tornou-se alvo da face amarga da estabilidade econômica. 
Foi a maior contribuinte proprietária no pagamento de impostos.  
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Segundo a Revista Época de junho 2002, registros do maior grupo de varejo do 
país, a Companhia Brasileira de Distribuição que reúne Pão de Açúcar, Extra, Barateiro 
e Eletro, o valor unitário das compras vem encolhendo desde 1997. O valor médio das 
vendas realizadas em 1997 era de R$ 26,70. Em 1988, baixou para R$ 25,50. No ano 
seguinte, foi de R$ 22,70 estabilizando-se em torno disso até o final de 2001. 

Outro fator que influiu no crescimento do poder de compra é que boa parte dos 
preços caíram.  

Basta verificar que o aumento de consumo de produtos eletrônicos e de 
eletrodomésticos dispararam nos últimos anos pós plano real. As classes mais pobres 
compraram 550% mais equipamentos de som com CD e 158% mais aparelhos de TV 
com controle remoto. 

Importados: com a abertura de mercado, cada dia mais e mais pessoas passam a 
preferir produtos importados, não apenas por causa da abertura das importações, mas, 
principalmente, pelo aumento do fluxo de consumidores, ao exterior, via Paraguai, 
Miami e Nova York, principalmente, o que, em tempo extremamente curto, torna-se 
uma referência de novos padrões de qualidade, serviços e preços. Consequentemente, 
isto passa a afetar o mercado interno, gerando uma busca dos consumidores por 
melhores produtos, bons atendimentos e custos reduzidos. 

Idade: está havendo um aumento na expectativa de vida dos brasileiros; por isso, 
é melhor rever o mix de produtos para o consumidor da terceira idade. Muitos já estão 
descobrindo o cliente de terceira idade: hotéis, universidades, fabricantes de cosméticos 
e centros de estética são alguns dos muitos nichos empresariais que estão investindo 
nesse público. Há nas mãos dessa população uma sobra de caixa, considerando os mais 
de 10 milhões de pessoas cuja idade é superior a 50 anos. Dados projetados pela 
consultoria Inter Science, que só considera a população economicamente ativa, mostram 
que serão 12,1 milhões de pessoas no ano 2000 e 14,7 milhões em 2020. 

Composição familiar: merece atenção das empresas, pois vai longe o tempo em 
que as famílias exibiam 8, 10 filhos e mesas fartas. Hoje a média de filhos, em taxa 
comparada com outros países, caiu 19% em relação a 1991 concentrando-se em 2 a 3 
filhos (censo 2000). A cada ano o tamanho das famílias de classe média diminui; além 
disso, cresce o número de pessoas que moram sozinhas, o que resulta no aumento da 
procura por produtos em embalagens menores. “Ceval” identificou isso através de 
pesquisa – ela revelou que o consumidor potencial da maionese Milleto, em embalagens 
de apenas 125 gramas, pertence às classes A e B, homens e mulheres, com 24 a 42 anos, 
têm no máximo dois filhos e gostam de novidades. Para esse “target” a embalagem de 
125 gramas é uma atração e não obriga o armazenamento de um pote na geladeira. Com 
a reestruturação das unidades familiares, surge o florescimento do mercado interno para 
o lar, determinando a necessidade de se equiparem. Os quartos passam a ser microlares, 
onde uma TV passa a ser necessária, um novo aparelho de som, uma nova linha 
telefônica e o computador, levando ao uso de serviços de conveniência, delivery e 
outros. 

Verificam-se novos movimentos emergentes no mercado de consumo brasileiro, 
em que os segmentos de renda média/alta e de baixa renda são igualmente importantes 
do ponto de vista econômico, embora tenham demandas completamente distintas e, 
consequentemente, necessitam de ofertas distintas. O segmento de renda média/alta já 
tem uma parcela significativa de suas necessidades de consumo atendidas, isto significa 
que sua demanda será própria dos mercados de reposição e propensa à inovação, aos 
importados, a “features” mais sofisticados. Ele conhece o mercado internacional, tem 
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noção de valor da mercadoria e não irá aceitar pagar valores superiores aos do mercado 
internacional. 

Já o consumidor do segmento de renda baixa é distinto, está buscando atender às 
necessidades básicas, fazendo compras primárias e está com renda para gastar. O 
importante é você rever seus custos e margens. Em épocas de inflação, fixava-se 
margens altas, mas era rudimentar. Samuel Klein, dono das Casas Bahia, fixava 
margem em 100%. Comprava-se por 100 e tinha de vender por 200; hoje, quem tem 
uma margem de lucro de 3%, já se dá por satisfeito. 

Alguns outros movimentos estão, também, emergindo com a preocupação com o 
meio ambiente, o forte valor da Marca, a noção de valor e outros. 

 De qualquer modo, parece-nos que os fatores acima mencionados terão maior 
impacto nos negócios a curto/médio prazo, pois assim tem sido, sempre, na 
humanidade; é o processo natural de seleção. Marcas e empresas desaparecem, mas não 
o mercado – este permanece com suas peculiaridades. Outras marcas ocupam o lugar 
das que desaparecem. Boa sorte, aos sobreviventes e aos “newcomers”. 

Obviamente, não serão todas as empresas que os verão e nem todas, mesmo os 
vendo, concordarão com eles. O consumidor brasileiro já apresenta um padrão de 
exigência muitíssimo mais elevado, ele quer qualidade, design, embalagem, preço, 
assistência técnica e inovação. 
 


