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Há muito pouco tempo, nada ou quase nada influenciava na economia até 
que aconteceu a abertura de mercado e o país passou a conviver com uma 
realidade antes só conhecida na teoria da competição e da globalização. 
Estabeleceu-se a livre concorrência e todo o empresariado lembrou-se que o 
consumidor existia e passou a correr atrás dele. 

Os consumidores passaram a entender melhor o seu papel e seu poder, 
sendo, agora, mais exigentes, despertando uma grande preocupação nos 
empresários que passaram a ficar atentos às suas opiniões e necessidades. 
Consumidor exigente não é aquele que reclama tudo mas sim aquele que gosta de 
ser bem atendido, de encontrar os produtos limpos e com data de validade 
satisfatória,  gosta de atenção, de ser bem tratado, e exige qualidade e preço. 

Consumidor exigente contribui para que as empresas cresçam e prestem um 
serviço cada vez melhor aos seus clientes. O que está acontecendo hoje poderia 
ter acontecido já na década passada, não fossem as benesses do colchão grosso e 
macio do longo período inflacionário e do enclausuramento econômico vivido em 
nosso país,  quando a maior visão do empresariado era olhar para o seu próprio 
umbigo. 

Numa administração caracol,  voltada para dentro de si  mesma, as empresas 
não vendiam; os consumidores é que se esforçavam para comprar. Hoje, os 
tempos são outros e o futuro parece reservar mudanças rápidas, o negócio é ser 
muito bom no presente, interpretar as mudanças, ajustar-se com agilidade a elas 
e começar a trabalhar o marketing dirigido pelo cliente, que troca seu dinheiro 
por produtos, serviços e atenção especial em forma de bom atendimento e 
respeito. 

Mudou-se até a origem da lucratividade das empresas; o direcionamento 
deslocou-se da gestão financeira e de estoques para a gestão inteligente de 
pessoas, no mais amplo sentido da palavra gestão. Agora, o consumidor é que 
dita as normas. 

Conhecer o perfil  dos clientes para atender suas necessidades e conhecer o 
que eles querem é o grande passo para promover mudanças nas empresas no 
sentido de impressionar os consumidores e superar suas expectativas. O 
comércio tradicional,  das lojas de departamentos às pequenas mercearias, ainda 
estão por aqui,  os anos 90 viram um enorme crescimento de hipermercados, lojas 
de fábricas e shopping centers,  como também uma mudança do marketing de 
massa para o marketing de nichos, para o marketing direto, ou seja, o marketing 
dirigido pelo cliente. Com todas as mudanças que nos cercam, a liberdade de 
escolha que temos é muito grande, levando as empresas a refletirem como 
entender o comportamento do consumidor, como sensibilizar com suas 
mensagens de marketing seu público alvo, seu segmento, até mesmo procurando 
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concentrar-se em nichos de mercado; ou seja, como elaborar estratégias de 
marketing para encantar os clientes? 

Para isso é necessário entender como os indivíduos tomam decisões de 
gastar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens relacionados 
ao consumo, o que significa entender o comportamento do consumidor, procurar 
identificar o que compra, por quê compra, quando compra, onde compra, com 
que freqüência compra e com que freqüência usa o que compra. 

Para as empresas ou para os profissionais de marketing, é importante 
reconhecer por quê e como indivíduos tomam suas decisões de consumo, de tal 
modo que possam tomar decisões sobre melhores estratégias de marketing. Se 
entendermos o comportamento do consumidor, estaremos adequando as 
estratégias de marketing de forma coerente e teremos vantagem competitiva no 
mercado. Outras razões para o desenvolvimento do interesse em analisar o 
comportamento do consumidor podem ser atribuídas à necessidade de 
desenvolver novos produtos, à verificação do crescimento dos movimentos do 
consumidor, das preocupações relativas à ação governamental,  das preocupações 
ambientais e do crescimento tanto do marketing filantrópico quanto do marketing 
internacional.  Entender o comportamento do consumidor é procurar analisar suas 
reações e gostos preferenciais em cada fase do processo de consumo: antes da 
compra, durante a compra e depois da compra. 

No entanto, quando uma empresa procura padronizar seus produtos e sua 
comunicação, uma série de precauções com relação aos aspectos culturais do 
comportamento do consumidor deve ser tomada. Quem não souber identificar os 
anseios do seu público alvo e até mesmo aproveitar oportunidades ainda não 
exploradas no mercado irá perder mercado; a solução é observarmos 
comportamentos, pesquisar e listar várias comunicações. Nessa perspectiva, 
pode-se afirmar que seu marketing estará sendo dirigido pelo cliente e para o 
cliente. 

 
Perspectivas 1: O Novo Consumidor “Geração Y” exige qualidade e 

preços. 
Se você possui uma marca, uma empresa, e deseja manter-se firme no 

mercado, analisar o comportamento do consumidor da Geração Y, a geração pós 
baby bommers é tarefa indispensável para adequar sua comunicação e suas 
estratégias de marketing ao grande contingente de jovens consumidores nunca 
visto antes, como aponta a pesquisa realizada pela Gouvêa de Souza & MD e a 
ACI Pesquisa e Estudos de Mercado, em 1999, que definiu o comportamento de 
consumo da Geração Y. Para os jovens dessa geração, o dinheiro tem um grande 
valor:  associam-no ao sucesso e as suas preocupações presentes e futuras. A 
estimativa é que esses jovens serão 15 milhões de pessoas entre 20 e 24 anos, o 
que corresponde a 10,4% da População Economicamente Ativa (PEA), hoje, esta 
faixa equivale a apenas 85% , com 13 milhões de consumidores. Este boom 
demográfico é tão expressivo que, em dez anos, irá corresponder a 37% da 
população ativa.  

Se você passou uma postura de marketing imediatista,  que procura 
empurrar qualquer coisa para esta geração, fique atento, eles são exigentes, 
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preparados, informados e conhecem o padrão de qualidade global,  apresentam 
perfil  desconfiado, se pudessem gostariam de experimentar o produto antes da 
compra. 

Portanto, procure adequar-se a esse perfil ,  sua empresa deverá atender a 
essa exigência da experimentação; utilize-se do merchandising, procure 
estabelecer o marketing de relacionamento como é o caso de O Boticário que, de 
uma tradicional loja com balcão e vendedores, passou para o conceito de loja 
interativa, com consultoras de beleza. 

Essa nova geração brasileira não tem perfil  diferente da geração de jovens 
dos Estados Unidos; são individualistas, mergulhados em seu próprio prazer; 
portanto, para eles identificarem-se com seu produto, cada vez mais você deve 
conhecê-los. Exigem produtos com qualidade e atendimento personalizado, não 
levam “gato por lebre”, têm certeza do que compram. 

O estudo realizado pela Gouvêa de Souza com jovens paulistanos, entre 16 
e 21 anos, da classe A, procurou mostrar como essa parcela da população 
brasileira se relaciona com o mercado de consumo. Encantar os jovens será o 
grande desafio, pois buscam no ato de comprar prazer e entretenimento. Os 
shopping centers podem ser considerados aqui como a ilha de consumo, pois 
respondem aos desejos de consumo desses jovens, para os quais viver está ligado 
ao consumo. Quem não estuda o comportamento dessa geração que vai ser sua 
força de consumo e de trabalho poderá perder seu foco estratégico. A solução 
será observá-lo, pesquisar, readequar a sua comunicação. Só assim poderemos 
dizer que você estará fazendo o marketing para o cliente. 

 
Perspectiva 2: Nicho de Mercado - PINK MARKET 
Um dos segmentos mais intrigantes e ao mesmo tempo de grande potencial 

é o segmento de mercado denominado pelos meios de comunicação como “pink 
market”, ou seja, segmento de mercado GLS sigla que compõe o grupo de gays, 
lésbicas e simpatizantes considerado um nicho de mercado, por ser definido 
como grupo de indivíduos, um segmento de mercado que busca os mesmos 
benefícios. 

Segundo o levantamento de Alfred Kinsey (Kinsey Report,  USA), 10% da 
população mundial seria homossexual,  dando uma dimensão hipotética do 
tamanho desse mercado num planeta com seis bilhões de pessoas. 

Esse público alvo, GLS, teria quase todas as características para ser 
passível de uma segmentação útil:  operacionalidade, substanciabilidade, 
acessibilidade e mensurabilidade, com exceção desta última justamente por não 
haver consenso sobre o real tamanho e potencial desse segmento. Embora o GLS 
seja um sucesso em países mais acostumados a segmentação do mercado, ainda 
engatinha no Brasil .   

Mesmo inexplorado ainda no Brasil ,  representando 10% da população 
brasileira, 16,5 milhões de pessoas, com alto poder aquisitivo, são carentes de 
serviços e produtos específicos, o que abre espaço para um nicho de mercado 
pouco explorado no país.  

O grupo GLS possui necessidades particulares que ainda não são atendidas 
no Brasil , os negócios que atentarem para esse alvo e atenderem a essa demanda 
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poderão ter resultados muito melhores do que os convencionais,  porque na fase 
introdutória os empreendimentos são escassos e as ofertas de serviços e produtos 
especializados tornam o ramo bastante lucrativo. O que não se pode assegurar é 
que a pouca oferta de produtos e serviços garanta por si  só o sucesso de quem 
entra no segmento, os riscos para quem abre um negócio no ramo GLS são os 
mesmos de qualquer atividade e podem ser evitados com uma boa pesquisa de 
mercado e adequação das estratégias de marketing para o segmento. São muitos 
os empresários que estão explorando o segmento procurando adaptar o marketing 
ao seu cliente. 

De acordo com a empresa Brain Reserve (Relatório Popcorn, 1994): “. ..  
embora não haja cômputo oficial,  o número de pais gays e lésbicas, através da 
adoção, criação e banco de esperma, aumentou substancialmente nos últimos 
anos”. Atentando para essa oportunidade de mercado, algumas papelarias norte-
americanas já estão vendendo cartões para o Dia dos Pais com a inscrição “To 
Daddy and his bay friend” (para o papai e seu namorado), numa mostra de 
criatividade e ousadia. 

A Livraria Cultura, de São Paulo, promove em sua newsletter as Edições 
GLS, como livros positivos e sem preconceitos para gays, lésbicas, bissexuais, 
transgêneros e simpatizantes. 

As boates The Must e Le Boy, no Rio de Janeiro, são explicitamente 
voltadas a esse mercado, como os bares Pit tomba e Garden em São Paulo. 

Outro setor que vem explorando muito o segmento é o setor de turismo, 
como a agência Álibe Turismo, especializada no público GLS. 

No período de 1998 a 2000, o número de empresas brasileiras associadas à 
International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA), entidade que abriga 
mais de 1400 empresas no mundo chamado de Gay Friendly, subiu de 3 para 30. 
Fazem parte do IGLTA a rede de hotéis Othon, o Caesar Park de Fortaleza e os 
escritórios da Varig em Washington e o da TAM em Miami. 

De um segmento não explorado para um mercado em franco 
desenvolvimento, revela-se como um nicho de mercado que pode e deve ser 
explorado, mas com um marketing que saiba adequar suas ofertas de produtos e 
serviços a esse target com características tão peculiares. Procure tratá-los com 
naturalidade, como um cliente normal, seja gay masculino, feminino ou 
transexual. 
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