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Abstract: The research on the purchase decision process began 300 years ago, lead by John von
Neumann and Oskar Morgenstern, who started from the assumption that all consumers have a rational
behavior. In time, due to the social and demographic changes and the fast evolution of technology,
people needs became more diverse and so a new science was developed in 1960: Economic Behavior.
This science took into consideration psychological and social factors when predicting the purchase
decisions. The study of consumer behavior is now an important topic for any company that wants to
grow, to become more competitive and ultimately to survive the daily challenges of current economic
environment.
Keywords: consumer behavior, behavioral economics, utility maximization, Big Data, unpredictable
behavior

1. Introducere. Apariţia unei noi ştiinţe: Economia Comportamentală
Procesul de decizie ce stă la baza activităţii de consum a fost unul dintre subiectele
îndelung studiate de către economişti. Astfel, în urmă cu 300 de ani, Nicholas Bernoulli,
împreună cu John von Neumann şi Oskar Morgenstern, au încercat să identifice un model care
să poată fi aplicat pentru a explica procesul de decizie din cadrul activităţii de consum. Primele
lucrări ce au prezentat subiectul dintr-o perspectiva pur economică s-au concentrat însă numai
asupra actului cumpărării propriu-zis, privind acest process complex dintr-o singură
perspectivă, raţională. În acest sens, cel mai cunoscut model construit a fost Teoria Utilităţii
Economice care defineşte comportamentul consumatorului în condiţii de risc şi incertitudine
propunând o abordare bazată pe utilităţi. Modelul pleacă de la ipoteza că alegerile
consumatorilor sunt influenţate numai de efectul pe care bunul sau serviciul achiziţionat îl va
avea în urma activităţii de consum, consumatorii fiind consideraţi a fi indivizi raţionali, care
urmăresc în orice alegere doar satisfacerea propriului interes.
Cu toate acestea, fiecare consumator are un comportament unic datorită nevoilor şi
dorinţelor sale specifice, a modului său de consum, dar şi a comportamentului său ca şi
consumator. Această abordare complexă asupra comportamentului de consum a evoluat în
ultimele decenii, studiul coportamentului consumatorilor devenind o ştiinţă interdisciplinară,
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emergentă, care s-a separat în anii 1960: Economia Comportamentală. Această ştiinţă porneşte
de la ideea că preferinţele indivizilor nu pot fi modelate prin transformări monotone şi studiază
efectele factorilor sociali, cognitivi şi emoţionali asupra deciziilor economice ale agenţilor, dar
şi consecinţele acestor alegeri asupra preţurilor pieţei, rentabilităţilor investiţiilor şi alocării
resurselor.
2. Importanţa studierii comportamentului consumatorului
Principala cauză ce a determinat apariţia studierii comportamentului consumatorilor
este reprezentată de diversificarea nevoilor care s-a realizat în două direcţii: extensivă (nevoile
de acelaşi tip s-au multiplicat) şi intensivă (au apărut noi nevoi ce trebuie satisfacute).
Diversificarea extensivă este cauzată în primul rând de creşterea exponenţială a
populaţiei, observându-se o strânsă legătură între momentul apariţiei Economiei
Comportamentale ca ştiinţă şi momentul în care populaţia a început să înregistreze un trend
puternic ascendent (anul 1960). Totodată, după mijlocul secolului XX, maşinile şi avioanele
comerciale au devenit accesibile la scară largă, oamenii având astfel posibilitatea de a cunoaşte
alte culturi diversificându-şi astfel nevoile. Prin urmare, dacă în trecut majoritatea populaţiei
locuia în oraşe de dimensiuni mici, având posibilităţi limitate de a-şi părăsi comunitatea, şi
puţine variante în satisfacerea nevoilor, în prezent, datorită modificărilor tehnologice şi
culturale, consumatorii au început să aibă nevoi din ce în ce mai diverse (diversificarea
intensivă a nevoilor).
Aceste modificări ale comportamentului consumatorilor au avut influenţe puternice
asupra tuturor întreprinderilor, jumătatea anilor 1970 reprezentând practic momentul unei
schimbări semnificative la nivel macroeconomic: dacă până în acel moment pieţele erau
conduse de vânzători, controlul acestora a fost preluat ulterior de cumpărători, atât din punct
de vedere al influenţei, cât şi al puterii de negociere. Acest lucru a determinat apariţia
parteneriatelor între companii cu scopul de a satisface cât mai bine nevoile din ce în ce mai
specifice ale consumatorilor (companiile nu au mai deţinut capacităţile necesare pentru a
procesa comenzile clienţilor) şi de a livra într-un timp cât mai scurt produsele cerute pe piaţă.
În acest sens companiile au încercat să se adapteze noilor cerinţe ale pieţei, evoluând ca şi
formă de organizare şi adaptându-şi permanent strategiile de afaceri.
Deşi s-a înţeles necesitatea studierii comportamentului consumatorului, s-au întâlnit
numeroase piedici privind studiul şi înţelegerea comportamentului consumatorului, cum ar fi:
• evoluţia rapidă a tehnologiei (diversificarea nevoilor este creată de om sau de
întreprindere);
• nevoile şi dorinţele schimbătoare şi din ce în ce mai specifice ale consumatorilor
(studii recente au arătat că multitudinea de produse similare aflate pe piaţă cresc
costul de oportunitate, reprezentând un stres suplimentar pentru consumator şi
de cele mai multe ori îngreunând procesul de achiziţie);
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•

protejarea mediului (ar trebui să fie vândut orice produs dorit de consumator
chiar dacă acesta poate provoca daune mediului înconjurător);
• asimilarea culturală (s-a observat ca cei mai bogaţi oameni din lume, care
reprezintă aproximativ 5% din populaţia totală, au tendinţe similare de
cumpărare indiferent de zona geografică în care se află);
• globalizarea (agregarea pieţelor şi integrarea producţiei);
• etica consumului (ar trebui să fie vândut orice produs de care are nevoie
consumatorul cum ar fi ţigări, alcool sau chiar droguri, chiar dacă are un efect
nociv).
Prin urmare, studiul comportamentului consumatorilor reprezintă în prezent un aspect
important pentru orice întreprindere care doreşte să se dezvolte, să devină mai competitivă pe
piaţă şi în ultimă instanţă să supravieţuiască schimbărilor zilnice ce se petrec în mediul
economic.
3. Evoluţia comportamentului consumatorului
Comportamentul consumatorului este un fenomen emergent ce a evoluat odată cu
dezvoltarea omului. În perioada preistorică acest comportament se manifesta într-o manieră
foarte limitată, oamenii fiind organizaţi în grupuri familiale de dimensiuni mici şi având ca
unică preocupare supravieţuirea. Mult mai târziu au început să se dezvolte abilităţile sociale
care au dus în final la apariţia banilor, a statutului social, a bunăstării şi în final la conturarea
unui comportament de consum. Această evoluţie a psihologiei consumatorului este atent
studiată de către Geoffrey Miller, unul dintre cei mai cunoscuţi psihologi contemporani, care
încearcă să surprindă lanţul cauzalităţii ce a dus la comportamentul consumatorului actual: cum
anume comportamentul oamenilor preistorici a dus la modificări în AND-ul uman, ce a
determinat modul de funcţionare a creierului uman şi în utlimă instanţă a comportamentului de
consumator (“Spent: Sex, Evolution and Consumer Behavior”, 2009).
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Figura 1. Evoluţia comportamentului consumatorului
Sursa: creaţie autor
De-a lungul timpului comportamentul consumatorului a evoluat permanent, iar în
acleaşi sens au evoluat şi modelele pentru studiul acestui comportament. Teoria Economică
Neoclasică a propus primul model, bazat pe ecuaţii matematice, ce descria comportamentul
consumatorului apelând la perspectiva raţională şi limitând considerabil numărul variabilelor
de intrare. Atfel, comportamentul consumatorului era descris printr-o funcţie de utilitate ce
depindea de venit, de preţul produselor achiziţionate şi de satisfacţia ce putea fi dobândită în
urma consumului. Începând cu perioada consumeristă, moment în care companiile au început
să pună accent pe cantitatea produselor vândute şi nu pe calitatea lor, noi variabile au început
să fie luate în considerare în studiul comportamentului consumatorului, numeroase modele
fiind create în acest sens: modele de învăţare (perspectiva comportamentală), modele
psihanalitice şi modele sociologice (perspectiva cognitivă).
Astfel, se poate observa că până la mijlocul secolului XX agenţii economici au avut un
comportament conservator, cumpărând în general aceleaşi produse pentru a-şi satisface nevoile
limitate. Aceştia trăiau în comunităţi restrânse, având posibilităţi reduse de a călători, prin
urmare apelau la puţinii furnizori care existau în vecinătatea locuinţei pentru a achiziţiona
produsele necesare. Datorită lipsei reţelelor logistice şi administrative, dar şi a reţelelor de
socializare restrânse (de obicei socializarea se realiza pe o arie limitată, faţă în faţă sau prin
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intermediul corespondenţei, şi doar cu oamenii din comunitate sau comunităţi apropiate),
majoritatea produselor consumate erau realizate în propria gospodărie sau achiziţionate de la
furnizori învecinaţi. Datorită lipsei de informare nevoile oamenilor erau restrânse (aceştia nu
cunoşteau decât propria cultură şi stilul de viaţă specific zonei în care locuiau şi îşi defăşurau
activităţile zilnice) şi puteau fi satisfăcute printr-un număr limitat de produse.
Începând cu jumătatea secolului XX comportamentul consumatorului s-a schimbat
radical, devenind unul extensiv, nevoile agenţilor economici diversificându-se şi
multiplicându-se în acelaşi timp. Această schimbare a determinat şi apariţia economiei
comportamentale. Un alt moment în care comportamentul consumatorului a suferit schimbări
majore este anul 2008, criza economico-financiară având efecte atât la nivel macroeconomic,
cât şi la nivel microeconomic. În acest sens comportamentul extensiv s-a transformat într-unul
defensiv, consumatorii evaluându-şi mai atent opţiunile şi diminuându-şi coşul de cumpărături
(oamenii au început să achiziţioneze doar produse de strictă necesitate). În ultimii ani însă
trendul descendent al economiei naţionale a fost stopat (perioada de depresiune economică a
fost depăşită), comportamentul consumatorilor devenind unul oscilant şi foarte dificil de
previzionat.
În prezent în România majoritatea produselor sunt achiziţionate pe baza recomandărilor
sau în urma unui studiu amănunţit al raportului calitate-preţ privind acelaşi produs oferite de
diverşi furnizori. În acest sens se pot observa diferenţe culturale între comportamentul de
consum din România şi din alte ţări cum ar fi SUA. Conform unui studiu realizat de Dan Ariely
americanii preferă să-şi facă cumpărăturile în funcţie de propria personalitate, iar atunci când
ies împreună la restaurant nu vor alege pe baza recomadărilor, ci dimpotrivă, vor alege un
produs total diferit de cel ales de parteneri.
Aşadar, comportamentul consumatorului a suferit numeroase schimbări începând cu
secolul XX, fiind permanent influenţat de modificările la nivel mondial indiferent de domeniul
în care au avut loc: economic, financiar, demografic sau tehnologic.
4. Cauzele schimbărilor comportamentale
Cauzele schimbărilor comportamentale sunt multiple (modificările demografice, riscul
şi stresul, multiplicitatea, eficienţa timp-venit) cea mai pregnantă fiind însă evoluţia accelerată
a tehnologiei.
Modificările demografice sunt reprezentate de creşterea accelerată a populaţiei
începând cu anul 1960 (mai mulţi oameni înseamnă un număr mai mare de nevoi ce trebuie
satisfăcute, prin urmare mai multe produse ce trebuie realizate; mai multe produse determină
un număr mai mare de furnizori, acţiune ce are ca şi efect final apariţia concurenţei) şi dublarea
speranţei de viaţă (la începutul secolului XX speranţa de viaţă era de aproximativ 30 – 40 de
ani, cauza principală fiind cele două războaie mondiale, în timp ce în 2008 aceasta s-a stabilizat
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în jurul valorii de 70 de ani; creşterea speranţei de viaţă şi a mediei de vârstă a determinat o
diversificare a nevoilor consumatorului şi astfel o segmentare mai atentă a pieţelor).
Mijlocul secolului XX a fost în acelaşi timp şi momentul în care călătoriile au început
să devină accesibile la scară largă. Călătorind, agenţii economici au descoperit noi culturi şi
stiluri de viaţă, iar ca rezultat comportamentul lor de consum a început să se diversifice. De
exemplu, conform capitolului Alimentaţiunea în diferite regiuni ale ţerii şi în diferite timpuri
ale anului din lucrarea “Igiena ţeranului român” (scrisă de dr. Gheorghe Crăiniceanu şi tipărită
în 1895), în urmă cu 100 de ani, alimentul de bază în alimentaţia românilor era mămăliga, făina
albă de grâu fiind un ingredient preţios folosit la copturi pentru ritualuri (cozonazi, colaci) ce
aveau semnificaţie spirituală. În acelaşi timp, oamenii din mediul rural consumau multe
alimente care astăzi aproape că nu mai există pe piaţă (ştir, podbal, frunză de sfeclă, hrişcă,
mei, bob, ulei de cânepă etc.), iar consumul alimentelor de origine animală era redus. Cauzele
erau respectarea zilelor de post (în acea perioadă oamenii ofereau o mai mare importanţă
dimensiunii spirituale) şi comercializarea produselor de origine animală pentru obţinerea de
obiecte ce nu puteau fi produse în propria gospodărie.
În prezent acest comportament s-a schimbat radical. Alimentele specifice doar anumitor
anotimpuri pot fi găsite tot anul în cadrul supermarketuri-lor alături de produse dedicate fiecărei
bucătării (italiană, franceză, thailandeză, chinezească etc), prin urmare orice nevoie alimentară
poate fi satisfăcută în orice moment, la un preţ direct proportional. Din această cauză, agenţii
economici nu mai sunt preocupaţi de conservarea alimentelor şi de consumarea celor specifice
sezonului, ci de realizarea unei sume de bani suficiente pentru a achiziţiona aceste produse
direct din supermarket.
Eficienţa raportului venit-timp este o altă problemă a consumatorului în 2016, acesta
apelând la metode din ce în ce mai rapide şi mai puţin costisitoare pentru a-şi satisface nevoile
zilnice (de exemplu, apelează la restaurantele fast-food pentru a-şi satisfice nevoia de a se hrăni
sau la cumpărăturile online pentru nevoie de a se îmbracă). Consumatorul se simte limitat de
timp şi de venit în desfăşurarea activităţilor şi satisfacerea nevoilor, încercând permanent să
realizeze un echilibru între acestea. Eficienţa raportului venit-timp, alături de multitudinea
opţiunilor din care consumatorii pot alege în prezent, amplifică riscul şi stresul, cauzând în
final modificări ale comportamentului de consum. Riscul şi stresul sunt cauzate în principal de
numărul prea mare al produselor ce pot satisface aceeaşi nevoie. Consumatorii urmăreasc
concomitent mai multe produse pentru satisfacerea unei nevoi, comparându-le preţurile şi
carcateristicile, adăugându-le în coş şi ulterior eliminându-le, existând posibilitatea ca actul
cumpărării propriu-zis să nu se concretizeze. Consumatorul este în final frustrat şi nemulţumit,
iar nevoia lui rămâne nesatisfăcută. Această problemă are legătură directă cu psihologia
alegerii, studiată de specialişti de zeci de ani.
Psihologii Mark Lepper, de le Universitatea Stanford, şi Sheena Iyengar, de la
Universitatea Columbia, au evaluat gradele de satisfacţie şi de frustrare ale consumatorilor în
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faţa unor alegeri dintr-un număr variabil de opţiuni. Participanţilor la acest experiment li s-a
propus să aleagă dintre 6 cutii cu ciocolată doar una. Dacă nu doreau să ia cutia cu ciocolată,
aveau posibilitatea să primească în schimb o sumă de bani. Conform rezultatelor, majoritatea
participanţilor au preferat ciocolata în locul banilor. Cercetătorii au repetat experimentul cu alţi
voluntari care trebuiau să facă aceeaşi alegere, dar, de această dată, dintre 30 de cutii cu
ciocolată. În acest caz, majoritatea participanţilor la studiu au preferat să plece cu banii şi nu
cu o cutie cu ciocolată. Acest experiment arată că o alegere prea variată este mai puţin
atrăgătoare decât una limitată (cu mai puţine opţiuni).
Conform Teoriei Economice opţiunile nerealizate reprezintă costuri de oportunitate.
Când opţiunile posibile sunt reduse, costurile de oportunitate sunt mici (în primul caz agenţii
renunţau doar la 5 opţiuni) şi determină un grad redus de frustrare. Însă, atunci când alegerea
este făcută din 30 de opţiuni posibile, pierderile cumulate sunt în număr de 29, care constituie
tot atâtea costuri de oportunitate şi o încărcătură mare de frustrare. În plus, conform Teoriei
Prospectelor, efectul pierderii unui obiect este mai mare ca şi intensitate şi invers proporţional
faţă de efectul câştigului aceluiaşi obiect. Prin urmare, raportul câştig-pierdere din cel de-al
doilea experiment devine neglijabil pentru consumator, acesta preferând să aleagă varianta
sigură: suma de bani.
Un alt factor ce a influenţat comportamentul consumatorului este multiplicitatea, din ce
în ce mai multe variabile fiind integrate în activităţile zilnice. Un exemplu este evoluţia
cinematografiei. Dacă iniţial cinematografele au oferit o experienţă unidimensională (filmele
erau reprezentate doar de o succesiune de imagini, iar dialogurile erau înlocuite de mimica
actorilor sau ilustrate prin imagini separate), ulterior aceasta a devenit o experienţă bidimensională (imagine şi sunet în acelaşi timp, filmele 2D sunt în prezent cea mai accesibilă
formă pentru consumator), iar în prezent a devenit o experienţă multidimensională (ultimele
tehnologii din cinematografele moderne utilizează tehnici de redare a realităţii virtuale folosind
o varietate de efecte speciale sporite de imaginea tridimensională, de mişcările scaunelor cu
vibraţii, de jeturile de apă şi aer, atingeri şi efecte sonore deosebite, toate în concordanţă cu
imaginea proiectată).
5. Impactul evoluţiei tehnologice asupra comportamentului consumatorului
Deşi evoluţia comportamentului consumatorului de-a lungul timpului prezintă o
importanţă deosebită pentru a înţelege comportamentul actual, cea mai mare parte a oamenilor
de stiinţă ce activează în toate aceste domenii sunt însă preocupaţi de evoluţia recentă a
comportamentului uman şi de efectul acesteia asupra societăţii şi a mediului economic.
Catherine Roe, unul dintre directorii de la Google a susţinut o prezentare la o conferinţă
TED (Technologie, Entertainment and Design) în aprilie 2012 în cadrul căreia a vorbit despre
influenţa evoluţiei tehnologice asupra comportamentului consumatorului. “Creşterea
exponenţială a numărului dispozitivelor electronice şi în mod special a smartphone-urilor, a
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influentat în mod dramatic modul în care utilizatorii au acces la informaţie şi o utilizează cu
scopul de a-şi satisfice nevoile. Este a doua revoluţie în tehnologie, după inventarea
televizorului în anii 1950, care a reuşit să influenţeze comportamentul consumatorilor”1,
susţine aceasta.
În ultimul secol mediul economico-financiar a suferit schimbări importante datorită
modificărilor tehnologice, demografice şi sociale, aflându-se într-o legătură directă cu acestea.
Principalele schimbări tehnologice au fost evoluţia continuă a mediului digital, creşterea
numărului de utilizatori a reţelelor de socializare, dar şi utilizarea tehnologiei de la vârste din
ce în ce mai fragede (în prezent copiii intră în contact cu telefoanele mobile, televizoarele şi
laptop-urile înainte de a împlini un an).
Aceste modificări sunt transpuse în activităţile zilnice, afectând comportamentul
agenţilor economici. Oamenii vor să facă mai multe activităţi în acelaşi timp (vor să rezolve o
problemă la locul de muncă, în timp ce caută un produs necesar pentru satisfacerea unei nevoi
personale şi vorbesc, în acelaşi timp, cu prietenii pe reţelele de socializare), să-şi
îmbunătăţească calitatea vieţii (vor o maşină mai rapidă, o casă mai mare, o excursie de lux pe
sezon), să aibă o carieră de succes dar şi o viaţă de familie echilibrată. Aşadar, oamenii vor săşi crească productivitatea realizând mai puţin efort.
Evoluţia tehnologică din ultimul deceniu a dus la modificări semnificative în
comportamentul consumatorilor,nu doar în sensul creşterii numărului produselor din care
consumatorul poate alege pentru a-şi satisfice nevoile din ce în ce mai specifice, dar şi a
modificării manierei în care se realizează procesul de cumpărare şi consum. În urmă cu doar
20 ani, dacă un individ dorea să-şi cumpere o carte despre care afla cel mai probabil de la
prietenii săi, trebuia să meargă în mai multe librării pentru a vedea dacă acea carte există şi
pentru a realiza eventual o comparare a preţurilor, această activitate fiind consumatoare de
resurse (timp şi bani). În prezent, situaţia s-a modificat radical. Individul poate afla despre
lansarea unei cărţi foarte uşor de pe site-urile de socializare, şi prin simpla accesare a unui
magazin online, cum ar fi Amazon.com, îşi poate achiziţiona cartea prin apăsarea unui buton,
economisind timp şi energie. Aşadar, procesul de cumpărare a unui produs a fost uşurat din
punct de vedere al timpului consumat şi al acesului la informaţie, însă îngreunat din punct de
vedere al procesul de decizie care a devenit mult mai complex.
În acest sens, unul dintre cei mai recenţi factori care a dus la modificări semnificative
în cadrul comportamentului consumatorului este desigur Internetul. Majoritatea mijloacelor de
comunicaţie media din prezent cum ar fi telefoanele mobile, muzica, filmele sau televiziunea,
sunt gândite şi redefinite prin prisma Internetului, dând naştere zilnic la noi tehnologii. Ziarele,
cărţile şi alte publicaţii, sunt adaptate pentru acesta, fiind transformate în bloguri sau pagini
Prezentarea susţinută de Catherine Roe la conferinţa TED, pe data de 26 mai 2012, poate fi accesată la adresa
http://www.youtube.com/watch?v=2N6spwyBuvE
1
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web. În plus, Internetul a dat naştere la noi modalităţi de interacţiuni umane datorită mesajelor
instantanee, a forumurilor şi a site-urilor de socializare. Internetul îşi face simţită prezenţa şi în
cadrul cumpărăturilor online sau a serviciilor financiare. Practic întreaga societate a suferit
schimbări datorită apariţiei Internetului şi implicit şi comportamentul de consum.
Conform estimărilor realizate în 2013 de către Euromonitor, în 2020, un procent de
43,7% din populaţie va utiliza Internetul, iar peste 80% din timpul petrecut pe Internet va consta
în vizionarea video. Astfel, accesul la informaţie nu va mai fi limitat de timp şi de spaţiu (de
exemplu un individ va putea vizualiza reluarea la o emisiune oricând doreşte, oriunde doreşte
datorită dispozitivelor electronice şi a Internetului), fapt ce va determina modificarea
comportamentului din viaţa de zi cu zi. În plus, conform aceluiaşi studiu, în anul 2013, 93%
din populaţie utiliza telefoanele mobile pentru a accesa Internetul în fiecare zi, în timp ce 82%
căutau informaţii pe baza cărora să ia o decizie privind orice aspect al vieţii de zi cu zi (de la
achiziţionarea unei maşini, până la achiziţionarea unui anumit parfum pentru maşină).
În plus, datorită evoluţiei accelerate a tehnologiei va trebui realizată trecerea de la
captarea atenţiei consumatorului prin intermediul reclamelor TV la captarea atenţiei prin
intermediul Internetului, utilizând în acest sens noile dispozitive electronice. Marile
întrepinderi, fiind sisteme adaptive complexe, au început deja să se adpateze acestei schimbări,
remarcându-se astfel o co-evoluţie între dezvoltarea tehnologică şi modul de abordare al
consumatorului. Un bun exemplu în acest sens este compania multinaţională Coca-Cola, care
a lansat în 2012 o aplicaţie pe mobil în cadrul proiectului Google “Re-brief”2.
Prin intermediul acestei aplicaţii utilizatorul putea trimite o sticlă de Coca-Cola în
diverse colţuri ale lumii, reuşind astfel “să împartă puţină bucurie cu o persoană pe care nu a
întâlnit-o niciodată”3. Concret, utilizatorul accesa aplicaţia, selecta locul unde dorea să fie livrat
produsul şi apoi scria un mesaj pentru receptor, mesaj care ulterior era tradus în limba vorbită
de acesta, ultimul pas fiind desigur cumpărarea propriu-zisă a produsului. Receptorul, după ce
ridica sticla de Coca-Cola, putea să răspundă emiţătorului fie printr-un mesaj scris, fie printrun videoclip. Campania a avut un success neaşteptat, consumatorii fiind deosebit de încântaţi
de ideea proiectului.
Acest exemplu nu prezintă numai modificarea comportamentului consumatorului, în
sensul în care alegerile sale de consum nu sunt realizate numai în scopul satisfacerii propriilor
nevoi (astfel ipoteza Teoriei Utilităţii Economice conform căreia orice consumator este raţional
nu mai este respectată), dar şi complexitatea relaţiilor sociale din prezent. Proiectul “Re: Brief”
sugerează nevoia unei gândiri mult mai creative pentru a supravieţui schimbărilor tehnologice
din sfera comunicării, în cadrul acestuia participând unele dintre cele mai longevive companii
(Coca-Cola, Volvo, Alka-Seltzer, Avis, Google).
2
3

Pentru mai multe detalii puteţi accesa link-ul http://www.youtube.com/watch?v=45Z-GevoYB8
Sloganul companiei Coca-Cola este „Împarte fericire”
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Se observă, aşadar, că în prezent Internetul modelează într-o proporţie ridicată
comportamentul consumatorilor, urmând ca prin introducerea platformei WEB 3.0, să
integreze aproape toate activităţile realizate zilnic de agenţii economici, concept ce a început
deja să fie implementat de companiile multinaţionale ce folosesc sisteme ERP (Enterprise
Resource Planning) şi care este numit în literature de spcialitate IoT (Internet of Things).
Recent, în cadrul unei conferinţe TED, Philippe Modard4 a susţinut o prezentare în cadrul
căreia a vorbit despre aceste concepte (integrarea tuturor sistemelor deţinute de un agent
economic prin intermediul Internetului). În cadrul conferinţei a prezentat următorul exemplu:
“Frigiderul va fi conectat cu telefonul mobil şi cu magazinele online, astfel că atunci când un
individ va dori un anumit fel de mâncare va putea obţine foarte uşor informaţii privind
disponibilitatea acesteia. Concret, după ce utilizatorul va tasta pe telefonul mobil felul de
mâncare dorit, frigiderul va evalua cererea sa şi în funcţie de ingredientele deţinute şi de
posibilitatea de a le obţine de la magazinele online în timp util, îl va informa pe utilizator dacă
felul respectiv este realizabil sau nu. În plus, frigiderul va evalua permanent alimentele
deţinute, menţinând o temperatură adecvată fără ca utilizatorul să fie nevoit să intervină, şi îl
va informa pe utilizator despre starea acestora. “
În concluzie, evoluţia tehnologică este factorul care a provocat cele mai multe
schimbări ale comportamentului consumatorului în ultimii 100 de ani, începând cu epoca
industrializării până la apariţia Internetului, şi recent a platformei Web 3.0.

•

•

6. Trenduri actuale care modelează comportamentul consumatorului
Principalele trenduri care modelează comportamentul consumatorului în prezent sunt:
creşterea numărului de persoane care se încadreaă în clasa de mijloc (conform unui
studiu realizat de Pew Research Center, în ultimii ani clasa de mijloc s-a dublat ca şi
volum, 71% din totalul populaţiei consumând în medie 10$ pe zi, în timp ce doar 1
miliard de oameni supravieţuiesc cu mai puţin de 2$ pe zi);
emergenţa conexiunilor digitale dintre consumatori (numărul dispozitivilor electronice
folosite şi al aplicaţiilor accesate zilnic de consumatori a crescut exponenţial în ultimii
ani, astfel încât noile generaţii de consumatori sunt mai conectate şi mai informate cu
privire la produsele şi serviciile achiziţionate – consumatorii au început să utilizeze
diverse canale pentru a achiziţiona bunuri şi servicii, unii dintre aceştia căutând produse
online, dar efectuând achiziţia finală în magazin, în timp ce alţii realizează căutarea în
magazine, însă achiziţionează produsele online);

Prezentarea susţinută de Philippe Modard la conferinţa TED, pe data de 28 august 2012, poate fi accesată la adresa
http://www.youtube.com/watch?v=u2w9XKASbPw
4
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•

cantitatea mare de date înregistrată de companii (în prezent companiile utilizează
diverse canale pentru a înregistra o cantitate mare de date despre produs, despre
consumator şi despre evenimentele externe, utilizând ulterior conceptul de Big Data
pentru a analiza datele şi a obţine noi informaţii cu privire la comportamentul
consumatorilor săi şi la experienţa de cumpărare trăită de aceştia; acest lucru este
posibil datorită ultimelor tehnologii dezvoltate pentru digitalizarea companiilor:
hiperconectivitate, super computere, algoritmi cu o complexitate ridicată care
integrează un număr mare de variabile, cloud computing şi securitate cibernetică);
• digitalizarea companiilor (companiile au început să integreze ultimele tehnologii
pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor, încercând să creeze produse
personalizate pe care să le livreze într-un timp cât mai scurt; adaptându-se acestor
tendinţe, se poate observa o creştere de 40% în ultimii 4 ani privind adoptarea reţelelor
de afaceri, o scădere de 80% a preţurilor senzorilor, microprocesoarelor şi tehnologiilor
wireless, şi o creştere a numărului dispozitivelor electronice conectate – conform
studiilor se previzionează că până în 2020 vor fi aproximativ 212 miliarde de dipozitive
conectate în întreaga lume).
Datorita tendinţelor actuale companiile au început să acorde o atenţie deosebită
experienţei de cumpărare oferite consumatorului axându-se pe îmbunătaţirea acesteia. De
asemenea, consumatorul are noi aşteptări privind serviciile oferite odată cu achiziţionarea unui
produs: calitate ridicată, o experienţă pozitivă şi consistentă de-a lungul canalelor de
interacţiune cu compania, o livrare rapidă a produsului achiziţionat sau o instalare rapidă a
serviciului, cât şi o experienţă personalizată pentru fiecare produs sau serviciu. Conform unui
studiu realizat de AMEX Global Barometer, 86% dintre consumatori sunt dispuşi să plătească
mai mult pentru o experienţa de cumpărare mai bună (şi nu doar pentru produsul sau serviciul
propriu-zis), prin urmare activităţile companiilor din întreaga lume trebuie să se adapteze noilor
cerinţe ale consumatorilor, cât şi tredurilor economice, sociale, politice, dar şi demografice.
Companiile sunt în prezent conduse de consumatorul final care doreşte valoare în timp
real, funcţionalităţi mobile şi servicii uşor de utilizat. În prezent agenţii economici sunt mai
informaţi (57% din procesul de cumpărare este realizat înainte de o primă interacţiune cu
oamenii din vânzări), conectaţi prin reţele sociale (53% dintre clienţi renunţă la achiziţionarea
unui produs datorită percepţiei negative create de mediul on-line), şi mai puţin loiali (59% din
clienţi sunt dispuşi să încerce un produs nou pentru a primi servicii mai bune privind întreaga
experienţă de cumpărare a produsului).
7. Concluzii
Studiul comportamentul de consum a început în urmă cu 300 de ani, aceasta defininduse însă ca şi ştiinţă recent, în 1960: Economia comportamentală. Principalele etape în
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comportamentul de consum sunt: căutarea, evaluarea, achiziţia, utilizarea şi eliminarea
produsului sau serviciului. Principala cauză a studiului comportamentului de consum este
reprezentată de diversificarea nevoilor consumatorilor, atât în mod extensiv (creşterea
numărului populaţiei la nivel global şi dublarea speranţei de viaţă), cât şi în mod intensiv
(evoluţia tehnologică). Dacă înainte de 1960 nevoile agenţilor economici erau adaptate în
funcţie de oferta furnizorilor, după acest moment companiile au început să-şi adapteze
strategiile, activităţile şi ofertele în funcţie de nevoile consumatorilor. Cauza principală a
acestei schimbări a fost apariţia concurenţei (din ce în ce mai mulţi furnizori a aceloraşi tipuri
de produse care acţionează pe aceeaşi piaţă de desfacere).
În acest sens în ultimii 100 de ani comportamentului de consum a trecut de la unul
conservator, la extensiv, defensiv, iar în prezent este unul oscilant şi greu de previzionat.
Cauzele acestor schimbări comportamentale au fost diverse: modificările demografice,
multiplicitatea, eficienţa raportului venit-timp, riscul şi stresul, dar şi evoluţia tehnologică. Cu
toate acestea, trendurile actuale ce modelează comportamentul consumatorului sunt: creşterea
numărului de persoane care se încadrează în clasa de mijloc, emergenţa conexiunilor digitale
dintre consumatori, cantitatea mare de date înregistrată de companii, respectiv digitalizarea
acestora. În acest sens, Big Data este intrumentul perfect pentru studiul comportamentului
consumatorilor, agenţii economici fiind în prezent mai informaţi, conectaţi permanent prin
intermediul reţelelor de socializare şi mai puţin loiali. Cu toate acestea, comportamentul
consumatorilor este imposibil de previzionat cu exacitate, modelele şi tehnicile contemporane
ducând la soluţii cel mult sub-optimale.
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