
Muito além de palavras 
 
Como decifrar os sentimentos ocultos dos consumidores 
 
Impressionado com as estimativas de que 80% dos lançamentos de novos produtos fracassam, o 
americano Gerald Zaltman, professor da Harvard Business School, há anos pesquisa e desenvolve 
técnicas capazes de deslindar o fator que considera a chave da vantagem competitiva nos 
negócios: entender como os consumidores pensam e decidem. "O mundo mudou, mas não nossos 
métodos para compreendê-los", afirma Zaltman, autor de Afinal, o Que os Clientes Querem? 
(editora Campus). De acordo com Zaltman, apesar do extraordinário avanço da ciência do cérebro 
nos anos 90, a maioria das pesquisas de marketing ainda ignora ou não sabe lidar com o poder 
das emoções no processo de escolha do cliente. Um dos equívocos mais freqüentes é acreditar 
que os consumidores são capazes de identificar as próprias emoções. Missão impossível, uma vez 
que elas são inconscientes. Outro é crer que os pensamentos dos consumidores se expressam 
exclusivamente por palavras. Mas o escaneamento do cérebro demonstrou que a ativação dos 
neurônios precede as atividades das áreas que envolvem a linguagem verbal.  
 
Como o bêbado da piada que busca um poste iluminado para procurar uma chave perdida em 
outro local, os profissionais de marketing acumulam informações inúteis, apenas por ser 
facilmente obtidas. Prova disso, segundo Zaltman, é que 90% das pesquisas de mercado se 
concentram nos atributos e nas características dos produtos e serviços, desprezando os aspectos 
emocionais. Veja o caso do Crunch, marca de chocolate da Nestlé. Tempos atrás, sua propaganda 
explorava aspectos sensoriais -- sabor, textura e som --, deixando de lado benefícios emocionais 
poderosos, como as lembranças da infância. Resultado: o Crunch perdeu vendas e abriu espaço 
para concorrentes.  
 
Em seu livro, Zaltman investe contra outros mitos do marketing, como o de que as lembranças de 
compra dos consumidores são imutáveis. Não são. Elas podem ser distorcidas por experiências 
recentes.  
 
Sua grande contribuição à metodologia das pesquisas foi a introdução do uso de metáforas, que 
são a representação de um pensamento por meio de palavras com o significado de outras. Foi 
durante um trabalho de campo em regiões remotas do Nepal que ele detectou uma maneira de 
abrir as portas das reais percepções do consumidor. Zaltman e sua equipe pediram a nepaleses 
que jamais haviam visto uma máquina fotográfica que registrassem imagens. Em seguida, 
convidou-os a discorrer sobre as fotos. Surg iram histórias ricas, embebidas de memória coletiva, 
que se ligavam às imagens.  
 
Como as metáforas estimulam a atividade da mente, ajudam a interpretar o mundo e facilitam 
novas conexões (estima-se que a cada minuto uma pessoa utilize, em média, seis metáforas), 
elas possibilitam fazer emergir pensamentos e sentimentos profundos. Uma das empresas que 
vêm empregando essa técnica é a americana DuPont. Por meio dela, o pessoal de marketing 
ampliou seu foco sobre meias femininas. As campanhas passaram a ressaltar aspectos de 
sensualidade e sedução. Já os designers da GM ficaram impressionados com o fato de que sutis 
diferenças no desenho de um carro podem mudar a metáfora invocada pelos consumidores. Num 
teste de comercial, a caminhonete Chevy foi associada à qualidade de uma rocha, por sua 
capacidade de resistência. Com o emprego de metáfora, um banco foi associado a uma montanha. 
"Por mais que escalemos, ele não se move", disse um correntista. E um medicamento digestivo, 
fugindo do lugar-comum de "alívio" usado nessa categoria, aumentou as vendas ao reforçar em 
seu slogan a vantagem de restabelecer o equilíbrio. As metáforas mais fortes são as 
representadas por arquétipos, que carregam símbolos eternos, como o herói, a mandala, que 
representa a totalidade, e o fogo, que evoca a transformação.  
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