
Mais do que a teoria, um bom
profissional aplica bom senso
para desvendar o ser humano
por trás do consumidor

A grande lição
do marketing
A profundar-se no estudo da teoria de marketing

constrói - sem sombra de dúvida - consumidores
mais críticos e exigentes. Mas não forja,
necessariamente, bons profissionais da área. Em
marketing, os conceitos teóricos são estruturados
a partir da prática. Mostram o que já foi feito e como
os consumidores reagiram em determinadas
circunstâncias de tempo, espaço e referências culturais.
É por isso que, embora exista como teoria há mais de
cinco décadas, a prática mercadológica ainda é capaz
de provocar surpresas - positivas e negativas.

Para desenhar e executar um planejamento de
marketing, o profissional necessita de três coisas
bastante simples: acesso às informações, capacidade
de discernir a relevância dos dados e bom senso na
construção e interpretação do cenário. Dos três fatores,
o mais escasso é o bom senso.

Nesse caso, a palavra deve ser compreendida como
a consciência de que o cenário das próprias hipóteses
e testes está baseado em algo aparentemente simples
e altamente complexo: o cotidiano dos consumidores.
Bom senso nesse contexto é a capacidade de
reconhecer que a "forma de ver o mundo do
profissional de marketing" não é a única e nem
necessariamente a melhor ou a mais adequada.

Um equívoco bastante comum dos profissionais de
marketing é, a partir de modelos teóricos construídos
sobre ações mercadológicas passadas, tomar como
referência apenas os próprios valores e a perspectiva
particular para interpretar os fatos atuais e prever
o comportamento futuro dos consumidores.

Essa tendência para generalizar as reações dos
clientes a partir do universo de experiências pessoais
não reflete necessariamente desconhecimento teórico.
Geralmente, advém da falta de capacidade do
profissional para distinguir entre a própria realidade —
vivida ou imaginada - e aquela que de fato ocorre em
determinada região, cultura e espaço de tempo.
A escassez de bom senso mercadológico, na realidade,
é carência de empatia.

O que determina o valor de uma marca é o grau de
lealdade que é capaz de gerar, sua credibilidade, seu

reconhecimento, a qualidade percebida. E o conjunto de
associações positivas que consegue emanar. Por outro
lado, o que determina o valor de um consumidor é a
capacidade de reagir a impulsos e criar identificações a
ponto de se tornar leal a uma marca. Não apenas pela
qualidade dos produtos e serviços, mas pelo que a
marca representa em sua vida, sonhos e imaginário.

Por mais que se estude o processo de escolha, de
decisão de compra e as diferentes formas de
envolvimento do consumidor com um determinado
produto ou serviço, é imprescindível levar em conta
sempre que o ser humano não possui uma forma
homogênea e ordenada de sentir, pensar e reagir.
Cada etapa do relacionamento entre marca e
consumidor é influenciada por estilos cognitivos
únicos de cada segmento de mercado e até mesmo
de cada indivíduo de forma isolada.

A teoria e a prática de marketing estão repletas
de histórias de fracassos - e até de sucessos - que
surpreenderam gestores de marketing incapazes de
supor que alguém poderia pensar ou agir de modo
diferente ao seu próprio entendimento da realidade.
Não basta dominar a teoria, o bom senso em
marketing é saber interpretar as informações,
aplicá-las e adaptá-las a novas realidades. Mais do que
levantar um histórico de consumo, é essencial ter
empatia com o ser humano por trás do consumidor
e saber que hábitos de compra são hábitos de vida.
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