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O novo perfil do consumidor 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

A evolução das tecnologias da informação, principalmente com o advento 

da Internet,  está provocando o surgimento de um novo consumidor, mais 

sofisticado, mais exigente e objetivo, familiarizado com celulares, aparelhos de 

telemensagem, fax, e-mails.  

Esse consumidor, que está aprendendo depressa a substituir a compra por 

impulso pela compra racional, avaliando igualmente preço e qualidade, é um dos 

grandes desafios das empresas no século 21. 

Cada vez mais, ele deverá ser tratado como um cidadão com necessidades 

e expectativas próprias,  digno de atenção, especial,  capaz de determinar o 

sucesso ou o fracasso de um empresa ou produto. 

A partir  de 1991, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, 

decretou-se o fim do cliente resignado, delineando-se, agora, com o avanço das 

tecnologias da informação e a valorização crescente da cidadania, o perfil  desse 

novíssimo consumidor. Consciente de seus direitos, atuante, ele está disposto a 

util izar todos os meios possíveis para propagar sua insatisfação. Para muitas 

empresas essa situação se reflete como ameaça; já para as inovadoras, uma 

oportunidade, pois muitas já estão procurando ouvir mais seus clientes e 

atentaram para o fato de que eles são os melhores controladores de qualidade do 

mercado e só eles podem realmente fornecer uma fotografia instantânea da 

empresa. As empresas, hoje, necessitam entender que a voz do consumidor é o 

mais poderoso instrumento para se aperfeiçoar o produto. É necessário aprimorar 

continuamente sua relação com o mercado, ampliando substancialmente seus 

Sistemas de Atendimento ao Consumidor – SAC, introduzindo tecnologia de 

ponta, abrindo sites na Internet,  onde se consegue captar não só a voz do cliente 

insatisfeito,  mas, pela facilidade de comunicação que oferecem aos 

consumidores, a receber também sugestões, informações, enfim, manifestações 

em geral,  suficientes para formar um invejável banco de dados, que será cada 
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vez mais importante para traçar mudanças em seu perfil ,  analisar tendências do 

mercado antecipando informações que serão a base para o desenvolvimento de 

novos produtos serviços que construam o conhecimento da marca e fortaleçam os 

laços de fidelidade com o cliente. 

Ainda que a classe mais pobre do Brasil  tenha de esperar alguns anos para 

dar um novo salto em seu nível de consumo, ainda que as classes de renda mais 

altas tenham de aguardar a queda dos juros para retomar o ímpeto de suas 

compras, uma realidade instalou-se definitivamente no País,  mudando o padrão 

de exigência do consumidor brasileiro, e isso é irreversível. 

Odiado por uns, amado por outros, o cliente é o protagonista deste fim de 

era, o novo jogo de mercado será atendê-lo, encantá-lo, para conservá-lo. 

Para assegurar o sucesso, as empresas devem rever os antigos paradigmas, 

o que não é nada fácil ,  mas necessário. Portanto, surgem as novas realidades: 

•  Agregar valor para o cliente, -  o antigo paradigma é a redução de custos. 

•  Fidelizar o cliente - o antigo paradigma é fornecer produtos de qualidade, 

mas nem sempre a qualidade oferecida é aquela que o cliente deseja. 

•  Ver o mercado segmentado, -  ainda existem os aspectos do mercado de 

massa. 

•  Escolher um foco, compreendê-lo e dedicar-se a ele -  o antigo paradigma 

diz “vender antes tudo e a quem quiser comprar”. 

•  Uma visão de futuro inspiradora, -  o discurso mais forte no dia a dia da 

empresa ainda é a meta de faturamento. 

•  Exige-se uma empresa flexível e mutável, embora a demanda para manter a 

rigidez e o controle continue muito forte. 

São inúmeros os exemplos de como os antigos paradigmas impedem que a 

empresa se modernize e esteja voltada aos novos tempos. 

Adaptar-se aos novos paradigmas será essencial para o sucesso das 

empresas com esse novo consumidor com perfil  de Primeiro Mundo, que exige 

produtos e atendimento também de Primeiro Mundo: qualidade já não é 

diferencial,  é obrigação. Bom atendimento, também. 
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O cliente desconfia da empresa que não quer ouvi-lo. Migra para outra. E 

fidelidade hoje é só para quem atende muito bem e oferece a melhor relação 

custo-benefício. Já está na hora de levar a sério o cliente, para sua empresa. 


