
Emoçõesjogo
Consumidor não deixa o coração em casa quando vai às compras, por isso

conhecer seus sentimentos pode trazer vantagens competitivas no futuro

Denise Turco

Não basta usar a razão no mundo do consu-
mo. Portanto, seguir os sentimentos do com-
prador é uma maneira de inovar no mercado
de bens de consumo, já que em termos de
marketing e comunicação as empresas avan-
çaram mas têm dificuldade de se diferenciar,
afirma Karina Milaré, diretora de planejamen-
to para consumo da TNS InterScíence, empre-
sa especializada em pesquisas.

"As pessoas querem que suas emoções se-
jam tocadas. Essa posição do consumidor im-
pacta na forma de ele perceber o mundo a sua
volta nos planos profissional, pessoal e de con-
sumo", conclui Karina. Assim, é fundamental

aprofundar o conhecimento sobre o consumi-
dor para conquistar seu coração. Nesse con-
texto, a TNS InterScience, propõe "o sexto sen-
tido nos negócios" (sixth sense of business),
ou seja, estudar a intuição, o aspecto subjetivo
do consumo. "Um produto pode formar a per-
cepção ao despertar dos sentidos das pessoas",
analisa Karina. Segundo a diretora, o "sexto
sentido" trará vantagens competitivas no futu-
ro. O caminho é olhar tudo que envolve as re-
lações de consumo de forma integrada, desde
a idéia de um novo produto.

"O mercado entendeu que precisa partir para
o lado emocional do consumidor quando se fala
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em branding. Entretanto no desenvolvimento de
produto não é colocada essa subjetividade",
opina a diretora. Para mergulhar no universo
das emoções do consumidor, a empresa utili-
za, paralelo às pesquisas quantitativas, as Ci-
ências Humanas, como Semiótica, Lingüísti-
ca, Psicodrama, Sociologia, Filosofia e Medici-
na Comportamental, para ter uma visão inte-
grada do consumidor.

Depois de passar de uma sociedade agrí-
cola para a industrial e evoluir para a era da
informação e automação, hoje a humanidade
busca um significado para a vida, diz Naira
Maneo, diretoria de pesquisa qualitativa da
TNS InterScience. "A abundância e a automa-
ção ampliaram o acesso a bens e serviços,
mas não deixaram as pessoas mais felizes.
Hoje está ocorrendo um resgate da dimen-
são humana da pessoa e é mais importante
fazer sentido do que gerar riqueza", analisa.
Por isso, comenta, hoje há uma aceitação

maior de práticas de ioga e meditação, antes
consideradas místicas.

Nesse cenário, afirma Naira, há várias habi-
lidades a ser desenvolvidas no mercado como,
por exemplo, a capacidade de entender as su-
tilezas nas interações humanas e fazer cone-
xões entre vários assuntos. Outro ponto é per-
ceber e gerar beleza, vide a importância do
design atualmente ("as coisas mais bonitas
vendem mais"). Entender os valores e as dife-
renças dos consumidores, usar todos os sen-
tidos e buscar relações mais profundas em
todos os planos da vida também são desafios
para as empresas.

"Hoje a atividade racional, lógica, intelectual
continua sendo indispensável, mas não é su-
ficiente. O consumidor é indivíduo antes de ser
consumidor. Quando temos afinidade com
uma marca, perdoamos essa marca; isso quer
dizer que ninguém deixa o coração em casa
para comprar", conclui Naira.
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