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Cu toĠii suntem, fӽrӽ tӽgadӽ, consumatori… Consumul face parte din
cotidianul nostru teluric, iar brandurile de succes sunt prezente în producĠiile
cinematografice, arhitecturi, muzica úi moda pubertăĠii (ca de exemplu,
Hannah Montana) cӽrĠi úi desene animate, amenajarea spaĠiilor urbane úi
chiar estetica trupului nostru (chirurgia estetică úi piercing-ul). Produsele
sunt introduse în educaĠie, grădiniĠe úi úcoli încӽ de la o vârstă fragedă, drept
dovadă că ne petrecem momentele într-o societate de consum, consacrândule o parte din ce în ce mai importantă din timpul úi din energia noastră.
ForĠele care au influenĠat evoluĠia vieĠii umane úi a structurii sociale sunt
fără îndoială reductibile, în ultimă instanĠă, la termenii Ġesutului viu úi
mediului material.
Noi, oamenii avem foarte multe în comun cu celelalte fiinĠe vii. Cele
úase milioane de ani care le despart pe fiinĠele umane de celelalte primate
mari, reprezintă totuúi o perioadă foarte scurtă de timp din punct de vedere
evolutiv: oamenii úi cimpanzeii de astăzi deĠin în comun circa 98%-99% din
materialul lor genetic…Cimpanzeii, ca úi alte specii, întreĠin ierarhii sociale
complicate, ca úi noi oamenii. Furnicile úi albinele, renumite antropomorfic
pentru hărnicia lor, sunt organizate în caste, dispun de sisteme de organizare
a muncii úi a cultivării hranei, se bucură de trăsături precum altruismul,
capacitatea de sacrificiu, grija faĠă de cei răniĠi, dărnicia în momentele de
penurie, au capacitatea de a intreprinde atacuri militare úi se supun normelor
de reciprocitate.
Structura lor complicată de comunicare se bazează pe simĠul gustului
úi al mirosului, mai mult decât pe văz úi pe auz, úi le permit totuúi să
coordoneze activităĠi complexe úi să transmită informaĠii referitoare la
localizarea exactă a hranei, precum úi decizia de a se îndrepta spre acea
direcĠie sau nu. Alte fiinĠe sunt înzestrate cu diferite grade de gândire,
emoĠie, sentimente úi diferite tipuri de intenĠionalitate, cum ar fi de pildă
sentimentul că îndeplinirea unei acĠiuni duce la alta: impresia unui câútig
individual – păcălirea unui prădător concurent la hrană sau atragerea unui
partener. Deci, nici activităĠile sociale, nici existenĠa emoĠiilor úi a
sentimentelor nu sunt specifice exclusiv oamenilor. Capacitatea oamenilor
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de a conútientiza úi de a reflecta asupra propriei persoane, adică ,,conútiinĠa
de rang superior”, este cea care ne diferenĠiază de toate celelalte fiinĠe vii.
ConútiinĠa reprezintă un proces evolutiv. Spre exemplu, capacitatea
de conútientizare a unui nou-născut se dezvoltă pe măsură ce învaĠă ce este
raĠiunea. La un an úi jumătate, copiii conútientizează emoĠii umane
fundamentale cum ar fi abandonul, frica, iubirea, schimbarea universului
lor, ú.a. Starea noastră de conútiinĠă diferă deci de-a lungul călătoriei prin
viaĠă, úi chiar pe parcursul unei zile.
În acest context putem afirma că, nu a trecut suficient de mult timp
pentru ca procesele de evoluĠie biologică normale ce implică variaĠia
genetică úi selecĠia naturală, să creeze, una câte una, fiecare dintre
aptitudinile cognitive necesare pentru ca oamenii de astăzi să inventeze úi să
întreĠină industrii úi tehnologii complexe de folosire a instrumentelor, forme
complexe de comunicare úi de reprezentare simbolice, precum úi uniuni
umane úi sociale complexe.
Studiul Comportamentului Consumatorului constă în analizarea
modului în care produsele úi mărcile contribuie la croirea identităĠii
personale úi sociale a semenilor. Actualmente, sunt tot mai numeroase
cursurile la care studenĠii, ca observatori pasivi, studiază teorii care nu îi
afectează în prezent în mod direct; nu toată populaĠia poate avea privilegiul
unui portofoliu de acĠiuni la o bursă sau de a gestiona o multinaĠională.
Dimpotrivă, suntem cu toĠii confruntaĠi cu acte de vânzare-cumpărare úi
implicit de consum. Iată de ce, majoritatea lectorilor unei asemenea lucrări,
manifestă un interes deosebit atât profesional cât úi personal, indiferent
dacă sunt discipoli, profesori, femei sau oameni de afaceri. Cu toĠii am
realizat o cumpărare din impuls, sau ca urmare a unor afecte de
culpabilităĠi, sau chiar stresaĠi de alegerea unui cadou înaintea unui dineu
de aniversare. AchiziĠiile creează dependenĠă în cotidianul nostru.
Studiul dimensiunilor comportamentului de cumpărare presupune ca
marketerii să sintetizeze informaĠii din diferite domenii ale cunoaúterii
actuale, să le interpreteze úi să le aplice responsabil, în respect faĠă de
interesul, sănătatea úi bunăstarea consumatorilor de pretutindeni. Această
viziune se naúte din simĠul binelui úi al răului, precum úi din curajul de a ne
asculta ,,liberul arbitru”, conútiinĠa.
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Consumatorii nu pot fi asemuiĠi cu maúinile, pentru că marketerii nui pot dezasambla pentru a-i putea înĠelege úi modela, aúa cum dezasamblăm
automobilele, în componente, pentru a le inspecta. Aúadar, consumatorii
sunt sisteme vii, complexe.
Comportamentul consumatorului de luare a deciziilor este
determinat într-o măsură mai mare de forĠele (gândurile úi sentimentele)
inconútiente decât de cele conútiente, cum ar fi reveriile, imaginile,
senzaĠiile úi povestirile, toate acestea într-o perpetuă schimbare úi
interacĠiunea lor complexă.
Să nu facem abstracĠie de următoarea realitate: mintea, judecata
marketerilor funcĠionează similar cu cea a consumatorilor, ca o suită de
procese conútiente úi inconútiente. Atunci când specialiútii în marketing
interacĠionează cu consumatorii, acĠionând pe baza acestor procese mentale,
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informaĠiilor din domeniile útiinĠelor sociale, fizicii, biologiei, ú.a., este din
ce în ce mai scurtă.
În cele ce urmează, ne propunem să parcurgem Comportamentul
Cumpărătorului – persoană fizică, întrucât comportamentul organizaĠiilor úi
a firmelor implică aspecte úi caracteristici specifice, necesitând în consecinĠă
o tratare separată. Am opinat de asemenea că studenĠilor le este utilă
prezentarea unui spectru larg de conjuncturi úi generalizări culese din lumea
reală aproape lor, drept exemple, unele ilustrate, pe tot parcursul lucrării.
ReflecĠiile care urmează, reprezintă deopotrivă, un instrument util în
formarea viitorilor marketeri, dar úi o valoroasă sursă de reflecĠie pentru o
mai bună înĠelegere a mizelor personale, sociale úi etice ale societăĠii de
consum.
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Cu toĠii asistăm la probleme globale, al căror management escaladează frontierele
naĠionale, cum ar fi internaĠionalizarea producĠiei, în general, intensificarea schimburilor
internaĠionale, adâncirea subdezvoltării úi a pauperizării populaĠiilor, crima transnaĠională,
perturbarea echilibrului mediului ambiant, etc. Viitorul urmează în mod natural prezentul,
uneori contradictoriu: crearea úi consolidarea entităĠilor în conjunctura globală a afirmării
independenĠei naĠiunilor, dar úi accelerarea integrării úi a dependenĠelor politice úi
economice, pe de altă parte. Unii semeni percep globalizarea ca pe un tărâm al speranĠei, iar
alĠii ca pe o realitate dură, în care au din ce în ce mai puĠin control. Globalizarea este
percepută numai ca fenomen economic, cu toate că implicaĠiile majore ale acesteia
focalizează úi socio-psihologicul: drept dovadă, manifestaĠiile anti-globalizare de la Seattle
(1999), Washington (2000 úi 2001), Quebec (2001), Praga (septembrie 2000) úi Genova
(2001).1
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Marketingul se situează într-un proces de continuă evoluĠie.
Actualele critici la adresa marketingului se datorează mai mult slabei
capacităĠi de reacĠie a unor firme, decât unui eúec al teoriei în sine sau a
slabei capacităĠi de asimilare în practică. Drept consecinĠă, este posibil ca
departamentele tradiĠionale de marketing să fie micúorate, pe măsură ce
această activitate va ieúi din limitele trasate oficial, pătrunzând úi
infiltrându-se la toate nivelurile organizatorice ale firmelor. În termenii
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Actualizare úi sinteză după Flaviu Meghiúan - ,,Strategii concurenĠiale de marketing”,
Editura Universitaria, Craiova, 2007, pag. 34–57.
John Hughes în analiza predării útiinĠelor manageriale, concluzionează: ,,Greúeala pe care
noi, profesorii, am făcut-o în ultimii 40 de ani, a fost chiar metoda, preluată din útiinĠele
fizice, de a preda mai întâi teoria, presupunând că aplicarea ei în practică va urma de la
sine... Drumul de la teorie la practică este prea greu de trecut dacă nu există o oarecare
experienĠă anterioară în ctabăra` cealaltă”. Se mai apreciază că ,,teoria de marketing nu este
utilizată în mediul economic”. Comparativ cu marketingul, nu există nici o altă disciplină în
care decalajul dintre teorie úi practică să fie atât de mare. În continuare, vom vedea de ce ...
În 1988, nouă din zece firme britanice urmăreau ca principal deziderat profiturile pe termen
scurt, comparativ cu 80% din companiile americane úi cu numai 27% din companiile
japoneze. Pot fi trase următoarele concluzii:
 În practică, managerii au nevoie de o mai bună pregătire în ceea ce priveúte
aplicabilitatea tehnicilor de marketing (úi nu numai) la problemele reale;
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alĠii ca pe o realitate dură, în care au din ce în ce mai puĠin control. Globalizarea este
percepută numai ca fenomen economic, cu toate că implicaĠiile majore ale acesteia
focalizează úi socio-psihologicul: drept dovadă, manifestaĠiile anti-globalizare de la Seattle
(1999), Washington (2000 úi 2001), Quebec (2001), Praga (septembrie 2000) úi Genova
(2001).1
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Marketingul se situează într-un proces de continuă evoluĠie.
Actualele critici la adresa marketingului se datorează mai mult slabei
capacităĠi de reacĠie a unor firme, decât unui eúec al teoriei în sine sau a
slabei capacităĠi de asimilare în practică. Drept consecinĠă, este posibil ca
departamentele tradiĠionale de marketing să fie micúorate, pe măsură ce
această activitate va ieúi din limitele trasate oficial, pătrunzând úi
infiltrându-se la toate nivelurile organizatorice ale firmelor. În termenii
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etapizării ciclului de viaĠă, se afirmă că marketingul se află undeva între
copilărie úi adolescenĠă.2
Actualmente, remarcăm intensificarea rolului marketingului, într-un
mediu global versatil, efect a mutaĠiilor intervenite în mediul economicosocial, astfel:
1. Accentuarea responsabilităĠilor etice úi sociale ce revin firmelor
actuale.
2. InternaĠionalizarea activităĠilor economice. Se opinează că
globalizarea este ireversibilă, deoarece adesea, consumatorii sunt
aceia care deschid drumul către internaĠionalizarea pieĠelor. Când
consumatorii devin actori la scară mondială, se aúteaptă ca úi
furnizorii lor să aibă capacitate de deservire globală.
3. MutaĠii în structura valorilor cumpărătorilor. Aceútia sunt mai bine
informaĠi, cu necesităĠi unice, ceea ce face adesea ca marketerii să-úi
individualizeze oferta.
4. ConcurenĠă acerbă la scară globală, conferind deopotrivă atât
oportunităĠi, cât úi ameninĠări, date fiind creúterea numărului
ofertanĠilor, a apariĠiei noilor produse úi servicii, implementării
tehnologiei úi proliferării imitatorilor.
ğelul general al activităĠii unei firme este acela de a obĠine câútiguri
mai mari decât costul capitalului ocazionat de procesele economice, sau
altfel spus, investiĠia făcută astăzi să valoreze mai mult mâine. Dacă acest
deziderat este înfăptuit, firma se bucură de obĠinerea unei valori economice
adăugate. Pentru aceasta, firmele îúi propun creúterea corporativă (prin
achiziĠii, fuziuni, absorbĠii úi extindere geografică), sporirea cotei de piaĠă
(în special prin sporirea numărului de clienĠi fideli, úi nu a acelora
fluctuanĠi), rentabilitatea livrărilor (ca rezultat al corelaĠiei dintre mărimea
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 Mintea umană este în general incapabilă să înĠeleagă úi să opereze cu
complexitatea relaĠiilor dintre numeroasele tehnici de marketing;
 Având în vedere cele două puncte de mai sus, este necesar să se dezvolte sistemeexpert, lăsând pe seama calculatorului dimensiunile complexe, într-un mod în care
să-i ajute pe manageri în rezolvarea complicatelor probleme ce apar în practica de
zi cu zi. (Sisteme create, desigur, úi de ... marketeri profesioniúti).
2
După cum apreciază Malcolm McDonald în lucrarea ,,Marketing strategic”, Editura
Codecs, Bucureúti, 1998, pag. 31, 122-124, 139 úi 221-222.
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