
esquema de segmen-
tação de mercado que
urna empresa adota
define o que ela se
propõe produzir, a

forma pela qual levará isso aos con-
sumidores, sua percepção de quem
são seus concorrentes e suas expec-
tativas acerca das oportunidades. A
maioria das companhias segmenta
com base nas características de seus
produtos (categoria, preço) e de seus
clientes (idade, gênero, estado civil,
renda), e algumas que operam busi-
ness-to-business, ou seja, que vendem
para outras empresas, por setor de
atividade ou tamanho do negócio.

O problema desses enfoques é
que são estáticos. As decisões de
compra de uni cliente não neces-
sariamente se ajustam ã "média" de
sua demografia, nem a busca de so-

luções se limita a uma categoria de
produtos. Quando um consumidor
descobre que tem uma necessidade,
"contrata" produtos ou serviços ca-
pazes de cumprir essa tarefa. O mar-
keting deveria estudar quais são as
tarefas para as quais seus produtos
poderiam ser "contratados".

Tarefa é o problema fundamental
que um cliente precisa resolver em
determinada situação. Para aumen-
tar as vendas de milk-shake, os respon-
sáveis pelo marketing de uma rede
de fast-food definiram o segmento de
mercado por produto (milk-shake)
e por perfil de clientes potenciais.
Então, convidaram pessoas com esse
perfil para avaliar o produto. Ofeed-
back dos participantes foi claro, mas

as melhorias subseqüentes não tive-
ram impacto sobre as vendas.

Por isso, um novo pesquisador
passou um dia inteiro em urna
das lojas e descobriu que 40% dos
milk-shakes eram vendidos logo de
manhã, que os clientes estavam
quase sempre sozinhos, que não
compravam nada além disso e que
o consumiam no carro. Na manhã
seguinte, o pesquisador perguntou
aos consumidores que necessidade
os fazia "contratar" (não usou essa
palavra) um milk-shake. A maioria ci-
tou motivos parecidos: enfrentavam
uma viagem longa e tediosa até o
trabalho e precisavam de algo para
ocupar a mão livre e tornar o trajeto
mais interessante. Entretanto, não
tinham fome, mas teriam no meio
da manhã, e queriam algo que os
sustentasse até a hora do almoço.



Quando o pesquisador quis
saber deles que outros produtos
"contratariam" para cumprir essa
função, constatou que o milk-shake
era o melhor de todos. Os pãezi-
nhos eram secos e, com queijo, man-
teiga ou geléia, deixavam os dedos
melecados e o volante pegajoso. Os
donuts não serviam para mitigar a
fome do meio da manhã, e as ba-
nanas não eram suficientes para
que suportassem até o almoço. O
perfil saudável do milk-shake não era
muito importante, porque ele era
"contratado" para outra tarefa.

Assim que isso foi compreen-
dido, os responsáveis pelo marke-
ting encontraram a solução para
melhorar a função de combater o
tédio: deixariam o milk-shake mais
espesso e acrescentariam pedaci-
nhos de fruta para tornar a viagem

mais interessante. Além disso, insta-
lariam máquinas automáticas que
funcionavam com cartão pré-pago
para encher o copo sem a necessida-
de de passar pela fila do caixa. Isso
não só aumentou as vendas, como
fez crescer a categoria. Realmente,
os mercados segmentados por ta-
refas costumam ser muito maiores
do que os definidos por categorias
de produtos.

As montadoras de automóveis
e os analistas da área segmentam
por categoria de produtos (compac-
tos e populares, médios e grandes,
utilitários e minivans etc.) e por
demografia e perfil de clientes.
Esses esquemas, porém, não refle-
tem as funções para as quais os con-

sumidores "contratam" um veículo.
Muitos o fa/em para transformá-lo
em escritório móvel. Entretanto,
nenhuma empresa projetou um
automóvel para isso. Se a unidade
de análise fosse a tarefa, seria fácil
diferenciar uma família de produtos
de uma forma muito valiosa para
quem "contrata" um carro como
escritório sobre rodas. Os mesmos
clientes que resistem a pagar preços
altos por atributos irrelevantes para
essa larefa pagariam com satisfação
por acesso wireless à base de dados
corporativa, telefone que liberasse
as mãos, BlackBerry de tela grande,
mesas portáteis.

Ao segmentar por tarefas e
criar produtos ou serviços capazes
de cumpri-las com perfeição, as



empresas evitam ficar presas ao
paradigma do posicionamento, se-
gundo o qual os produtos podem
ter valor agregado com um par de
eixos de diferenciação. O ponto de
partida desses mapas de diferen-
ciação em geral está ocupado por
produtos que só têm as funções bá-
sicas. As companhias que quebram
tal paradigma avançam desde essa
posição mínima até o topo do mer-
cado, em busca de lucros, copiando
funcionalidades e características
dos produtos mais caros de seus ri-
vais. Quando isso acontece, os atri-
butos que já definiram um produto
superior e diferenciado tornam-se
comuns a todos.

Ao contrario, quando uma em-
presa começa a observar a estrutu-
ra do mercado com base na tarefa,
pode se diferenciar em dimensões
do desempenho transcendentes
para os consumidores. No merca-
do varejista de móveis, parece haver
pelo menos duas tarefas na vida dos
clientes. Uma interessa aos que já
passaram da fase da primeira casa
e precisam'equipar seu lar estável;
eles exigem ampla variedade e du-
rabilidade e não têm pressa na en-
trega. A outra função vem daqueles
que acabam de se mudar para um
apartamento vazio ou para a pri-
meira casa.

O posicionamento de mercado
da Ikea se baseia nessa última tare-
fa; sempre há estoque e os móveis
estão prontos para que a casa seja
montada. Seus clientes também va-
lorizam os utensílios de cozinha, a
roupa de cama, a decoração e o es-
paço para deixar os filhos enquanto
visitam as lojas.

As vezes, a função que o con-
sumidor exige tem a ver com suas
aspirações -a necessidade de sen-
tir-se mimado ou prestigiado-, e
é a marca que cumpre essa tarefa.
"Contratamos" produtos Gucci ou
Louis Vuitton para que nos propor-
cionem tais experiências.

Os aspirantes a cumprir a mesma
tarefa costumam vir de diferentes
categorias de produtos ou serviços.
Pensemos numa tarefa que surge
nos metrôs c trens na cidade. Quem
viaja neles deseja ocupar seu tempo
de maneira produtiva. Um jornal
diário gratuito estaria bem posi-
cionado para atender a essa tarefa.
Seus concorrentes seriam jornais
pagos, conversas com estranhos,
livros de bolso, iPods, celulares e
-claro- o tédio.

Para cumprir a tarefa "meu car-
ro é meu escritório", as montadoras
competem entre si, rnas também
com empresas que ajudam as pes-
soas a ser mais produtivas quando
estão na rua, como, nos Estados
Unidos, os cafés Starbucks, as fabri-
cantes do BlackBerry e de produtos
de correio eletrônico, institutos de
pesquisa que fazem suas perguntas
a clientes em trânsito e operadoras
de telefonia celular.

Como a segmentação por tarefas
permite estabelecer quem são os ri-
vais, é possível comparar os pontos
fortes e fracos percebidos peio cliente
em cada um dos produtos concor-
rentes e determinar que atributos e
experiências são exigidos para de-
sempenhar a tarefa perfeitamente.

Para descobrir que tarefas os
clientes gostariam de ter em pro-
dutos ou serviços, não é suficiente
rastrear bases de dados compradas.
É preciso observar, participar, ano-
tar e pensar, o que implica saber
onde, o que e como procurar e
como interpretar as pistas.

Os pesquisadores que tentam
encontrar novas oportunidades de
crescimento contam com três focos
de observação das tarefas que os
consumidores necessitam e "contra-
tam". O primeiro é a atnal base de
clientes. Peter Drucker tinha razão:
"O cliente raramente compra o que
a empresa acredita que está lhe ven-
dendo". As companhias costumam
descobrir que os consumidores
utilizam seus produtos para finali-
dades distintas das programadas,
mesmo fazendo malabarismo para
que funcionem e suportando íne-
ficiências, porque não têm opção.
Essas situações são oportunidades
para modificar o produto e o mix
de marketing e tirar o lugar dos
candidatos de outras categorias. O
segundo foco de observação são as
pessoas que poderiam ser clientes,
porém estão "contratando" produ-
tos concorrentes. O terceiro são os
desvios que surgem quando os "não-
consumidores" tentam resolver uma
tarefa, mas não conseguem chegar
a uma solução satisfatória por cau-
sa da complexidade e do custo dos
produtos existentes.

Nesse caso, a função exigida é ób-
via: ganhar dinheiro. Vender para
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uma empresa uni produto que a
ajude a faturar mais é boa forma
de justificar um preço premium. A
Hill-Rom, fabricante de camas hos-
pitalares em Indiana (EUA), melho-
rou sua participação de mercado ao
entender melhor o que impulsiona-
va a rentabilidade de seus clientes.
Como acontece em situações como
essa, os profissionais da Hill-Rom
estavam em contato com o pessoal
de seus clientes em diversos níveis:
seus executivos sêniores visitavam
os administradores dos hospitais,
seus pesquisadores de mercado
trabalhavam como carregadores
de maças nos hospitais, seus ven-
dedores falavam com o pessoal de
compras, seus técnicos interagiam
com os empregados de manutenção
e os empregados da área financei-

ra negociavam condições e prazos
com seus pares. Mas a Hill-Rom ia
além: reunia regularmente todos os
profissionais que tinham tido esses
contatos para analisar a informação
e avaliar se servia para melhorar
a rentabilidade de seus clientes.
As reuniões revelaram que as en-
fermeiras, que representam parte
significativa dos custos operacio-
nais de um hospital e cuja interação
com pacientes inf lu i na qualidade
da atenção percebida, gastavam
muito tempo em atividades como
recolher do chão as coisas que os
pacientes derrubavam ou resolver
problemas com os televisores. Por
isso, a Hill-Rom acrescentou a suas
camas características e funções que
contribuíam para reduzir essas ta-
refas secundárias, e os hospitais

pagaram urn preço premium com
boa vontade.

duo. Há técnicas diferentes para
entender a estrutura de mercados
com base na tarefa. Os métodos de
pesquisa que funcionam melhor
dependem da posição dos clien-
tes no espectro. Em urn extremo
estão as situações nas quais é possí-
vel conhecer a tarefa exigida pelos
consumidores. Envolvem produtos
que estão sendo utilizados, mas os
fornecedores não decifraram o que
seus clientes estão "contratando"
ao adquiri-los. No outro extremo
encontram-se as situações mal de-
finidas, nas quais nem a empresa
nem os clientes podem expressar
qual é a tarefa a ser realizada.

Os profissionais que tentam en-
tender a estrutura com base na tare-
fa dos mercados de clientes indivi-
duais dispõem de ferramentas como
pesquisas, entrevistas, observações,
participação e experimentação.

São úteis
quando a função é coníiecida, mas
é preciso definir a que unidade de
análise serão aplicadas. O objetivo,
em todos os casos, é entender a situa-
ção, não o cliente. Essa distinção é
chave. A diferença entre a segmen-
tação por tarefas e a segmentação
baseada nas necessidades é, pre-
cisamente, a unidade de análise.
O foco colocado na situação, ou a
tarefa, é mais estável e simples, por-
que independe do cliente. Mesmo
sabendo que pode haver correlação
entre determinado tipo de clien-
te e a propensão a adquirir certos
produtos, é a função que faz com
que a compra aconteça. Além de
oferecer uma visão das dimensões
funcionais da tarefa, esse enfoque
permite compreender os fatores
emocionais envolvidos (medo, frus-
tração, ansiedade, irritação, orgu-
lho etc.). Os produtos não geram
emoções; as situações, sim. Portan-
to, é a situação, c não o cliente, a
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unidade fundamental de análise
do marketing.

Na metade do espec-
tro entre o que se pode conhecer
e o que está mal definido, há ins-
tâncias nas quais os clientes sabem
que tarefa querem ver cumprida,
mas não existe um produto ou ser-
viço capaz disso. Nesses casos, eles
empregam o que têm ao alcance.
Tais condutas compensatórias po-
dem ser identificadas observando
os consumidores no contexto. E
muito útil fazê-lo quando se busca
a oportunidade de importar uma
nova tecnologia desenvolvida em
outro setor industrial. Akio Monta,
o legendário co-fundador da Sony.
viveu situação semelhante. A inova-
dora Bell Laboratories tinha desen-
volvido o transistor para a indústria
de telecomunicações. Em que outro
setor poderia ser usado? Na Sony, foi
observado o que as pessoas faziam
e tentou-se facilitar e baratear essas
tarefas com o uso da tecnologia de
miniaturização eletrônica. O índice
de sucesso de novos produtos de Mo-
nta superou em mais de 25% o dos
produtos desenvolvidos com base em
pesquisas de mercado quantitativa-
mente mais sofisticadas.

Observação empática das con-

Quando a
situação é particularmente obscura,
os profissionais de marketing devem
participar pessoalmente do con-
texto para descobrir, por trás dos
comportamentos compensatórios,
a tarefa a ser realizada. A Hill-Rom
utilizou a técnica do descobrimento
empa tico ao colocar seus pesquisa-
dores para trabalhar como carre-
gadores de maças nos hospitais. As
vezes, as condutas compensatórias
com uma tarefa encoberta batem
à porta, ocultas em uma idéia de
novo produto ou serviço. Vejamos
um exemplo. Um inventor apre-
sentou ao desenvolvedor de novos
produtos Big Idea Group (BIG), de
New Hampshire, um jogo de cartas
criado por ele. A experiência de
Mike Collins, diretor do BIG, lhe
disse que o jogo não teria sucesso.
No entanto, em vez de dispensar o
inventor, perguntou o que o havia
levado a desenvolvê-lo. A resposta
foi imediata: "Tenho três filhos e
um trabalho puxado. Chego ern
casa, jantamos e as crianças vão
dormir. Que posso fazer para passar
um momento divertido com elas?
Preciso de algum jogo divertido

que seja montado, jogado e largado
em 15 minutos. E não existe nada
assim". A solução dele era medíocre.
O valioso foi sua visão da tarefa,
algo que surge todas as noites na
vida de milhões de pais ocupados.
Era a tarefa ideal para uma equipe
experiente de desenvolvedores de
jogos, que, com esse homem, criou
uma linha muito bem-sucedida de
'jogos em 12 minutos". Como se vê,
é mais produtivo para o marketing
buscar tarefas em vez de idéias.

Em algumas situa-
ções, tanto o marketing como a en-
genharia vêem uma nova tecnologia
como promissora, mas os clientes
potenciais não conseguem sequer
descrever as tarefas que gostariam
de reali/ar se a tecnologia permitis-
se. Nesses casos, é conveniente que a
empresa entre rapidamente no mer-
cado com um produto muito flexível
e descubra, com os clientes, formas
de uso que lhe agreguem valor. No
final dos anos 90, a emergente tec-
nologia da telemática apresentava
uma série de aplicações potenciais
fascinantes, como oferecer mapas
aos motoristas e informações sobre
o comércio nas imediações, ajudar
a polícia a encontrar veículos aci-
dentados, habilitar chamadas tele-
fônicas por voz dentro do carro e
recolher e interpretar dados sobre
o desgaste do motor. A General
Motors chegou rapidamente ao
mercado com o sistema de segu-
rança veicular OnStar, plataforma
de produto flexível e configurável,
com custos fixos mínimos. Em se-
guida, o pessoal de marketing do
OnStar observou cuidadosamen-
te as circunstâncias dos clientes
que "contratavam" e utilizavam
o serviço. Depois de alguns anos
de coevolução, uma tarefa surgiu:
"Quero a tranqüilidade de saber
que, se alguma desgraça acontecer,
meus entes queridos e eu estaremos
protegidos". Focando essa tarefa, o
OnStar se converteu em um serviço
diferenciado muito rentável e de
rápido crescimento.
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Amarrando as pontas. Nesse pon-
to, os registros escritos e eletrônicos
das interações descritas -entrevistas,
pesquisas, observação, participação,
boevolução- devem resultar em um
"caso situacional" que descreva a
situação na qual se encontrava
o cliente ao "contratar" c utilizar o
produto. Esses casos começam com
uma descrição da série cronológica
de eventos, experiências e proces-
sos mentais que levaram à decisão
de compra. Os bons pesquisado-
res rastreiam a história por trás dos
eventos específicos de compra e uso
e empregam uma combinação dos
métodos mencionados. São suficien-
tes cerca de 25 casos situacionais,
os quais podem ser agrupados por
semelhança de situações descritas.
Em geral, surge um grupo consi-
deravelmente maior que os outros,
que representa uma tarefa significa-
tiva. É possível elaborar, para cada
grupo, um resumo que descreva a
tarefa que os consumidores exigem
do produto c a incidência dela em
sua vida. Isso ajuda a determinar
quais são os candidatos potenciais
a cumpri-la e a definir, assim, a fun-
ção do produto na mente dos clien-
tes. Na comparação dos candidatos,
podem ser descritos os "critérios de
contratação" utilizados pelos con-
sumidores, isto c, as experiências,
os atributos c as funções nos quais
sua escolha se baseou. O elemento
seguinte do resumo c a avaliação das
deficiências e limitações que terão
de ser corrigidas para que o merca-
do cresça, identificadas nos "pedi-
dos de ajuda" dos clientes. Além de
proporcionar uma agenda para o
futuro desenvolvimento de produ-

tos, essa prática permite antecipar
se os concorrentes serão capazes de
eliminar rapidamente tais restrições.
Os "pedidos de ajuda" representam
oportunidades. Se não há sinais
significativos, isso quer dizer que
alguns dos produtos existentes estão
executando bem a tarefa.

O pesquisador Amar Bhide en-
trevistou 400 novos empreendedores
e constatou que apenas 50% foram
bcm-sucedidos. Desses, 93% infor-
maram que a estratégia de sucesso
era muito diferente da original.

De modo semelhante ao que
acontece com os novos empreendi-
mentos, três em cada quatro novos
produtos e serviços que as empre-
sas estabelecidas introduzein não
conseguem escala e são retirados
do mercado. Em muitos casos, os
gestores abandonam um produto
sem averiguar se tem potencial para
cumprir alguma tarefa. Os estudos
de casos situacionais permitem com-
provar que um produto em crise
pode ser valioso, mesmo que de
forma diferente da prevista.

Ao que parece, o fato desen-
cadeador da estratégia vencedora
c o esclarecimento da tarefa que
os clientes precisam obter com o
produto.

Uma vez conhecido isso, o pro-
cesso de planejamento do negócio
deve delinear as experiências fun-
cionais, emocionais e sociais que o
cliente exigirá na compra, no uso e
o acompanhamento no pós-venda.
Os famosos "quatro P" do marketing

(promoção, produto, preço e praça)
oferecem um caminho útil para es-
truturar o plano de negócios.

Significa comunicar-se
com quem exige a tarefa. Quando
um produto desempenha bem uma
função, fica liberado seu potencial
para criar uma marca com um pro-
pósito, ou seja, que vincule a neces-
sidade que o cliente tem de uma
tarefa com um produto projetado
para cumpri-la. Nos primeiros anos
de um produto, quando os volumes
são pequenos, o boca-a-boca é mais
efetivo que a publicidade ern mí-
dias. Um boca-a-boca positivo só é
alcançado se os consumidores com-
provam que o produto executa bem
a tarefa. FedEx, Starbucks, Google,
BlackBerry c outras marcas foram
desenvolvidas dessa forma, com pu-
blicidade mínima. Cada uma delas
está associada a um propósito claro
e, portanto, aparece na mente do
cliente quando ele tem necessidade
da respectiva tarefa. Uma marca
com um propósito claro funciona
como uma bússola de duas faces.
Uma delas guia os consumidores
para os produtos corretos, a outra
assinala o "norte autêntico" ao pes-
soal de designe marketing. Um pro-
duto que carece de um propósito
claro requer investimento signifi-
cativo em publicidade, c os altos
custos fixos fazem com que muitas
empresas prefiram adquirir marcas
em vez de desenvolvê-las. Posicionar
os produtos com base em tarefas
específicas também ajuda a orien-
tar melhor a publicidade, como de-
monstra o caso a seguir. Voltada,
sem muito êxito, para determinado
perfil de consumidor, uma rede de
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lojas de mergulho oferecia cursos e
produtos aos assinantes de revistas
especializadas que moravam nos
arredores. Até que descobriu que
muitos de seus clientes eram noi-
vos que planejavam sua viagem de
núpcias a locais de clima tropical
e compreendeu que o conveniente
era obter listagens de clientes de
serviços dê casamento, mais do que
de fãs do esporte.

Produto. No início dos anos 90,
quando a fotografia digital ameaça-
va a Eastman Kodak, seus executivos
começaram a preparar a companhia
para essa transição, investindo mi-
IhÕes de dólares em uma corrida
difícil para oferecer a melhor ima-
gem digital. Alguns anos mais tar-
de, deram-se conta de que, apesar
de alguns clientes adquirirem suas
câmeras para a tarefa de preservar
fotos de alta qualidade, um número
muito maior procurava simplesmen-
te divertir-se e compartilhar bons
momentos. A Kodak lançou o aces-
sível EasyShare. A participação da
empresa no mercado norte-ameri-
cano de câmeras cresceu 20 pontos
percentuais.

Preço. E preciso entender com
que os candidatos a realizar a ta-
refa competem, para saber se o
preço -o terceiro elemento do mix
de marketing- é o correto. Com a
missão de educar as pessoas sobre
o rico patrimônio arquitetônico de
Chicago, a Chicago Architecture
Foundation (CAF) começou a or-
ganizar passeios de barco para que
se admirassem os edifícios a partir
do rio Chicago. Sua publicidade
foi orientada às pessoas "de altos
recursos e bom nível educacional,

com- forte interesse pela arqui-
tetura". Depois de uma primeira
temporada sem graça, um pesqui-
sador perguntou aos passageiros
por que participavam da excursão.
Um número surpreendente disse
que o fazia para entreter amigos
que estavam visitando a cidade. A
arquitetura era um aspecto menor.
A CAF descobriu que sua proposta
era, na verdade, mais econômica
que outras alternativas que mos-
travam a cidade aos turistas e pôde
aumentar seus preços.

Um fabricante de sucos de
fruta parcialmente aromatizados,
com embalagem cartonada, tinha
colocado seus produtos ao lado de
embalagens semelhantes de con-
correntes que ofereciam sucos de
fruta totalmente naturais. Apesar
de estes serem muito mais caros, as
vendas dos aromatizados perdiam
terreno. Entrevistas com clientes,
em sua maioria pais, revelaram que
a tarefa que exigiam tinha uma di-
mensão funcional (incluir uma be-
bida saudável na merenda escolar
de seus filhos) e outra emocional
(sentir que estavam cuidando bem
deles). Por isso, a empresa colocou
seu produto em outro lugar do
supermercado, ao lado dos refri-
gerantes, e as vendas melhoraram
muito. Comparada a refrigerantes,
uma bebida com 40% de suco de
fruta natural resolvia muito melhor
a tarefa de "ser bom pai".

A lógica de segmentar mercados
por tarefas não é nova. O célebre
especialista em marketing Ted Le-

vitt nos ensinou há 30 anos que os
clientes "não procuram uma fura-
deira de um quarto de polegada,
mas um buraco de um quarto de
polegada". Quando as empresas en-
tenderem com quem estão concor-
rendo na mente do cliente, poderão
vislumbrar o verdadeiro tamanho
do mercado em que atuam. Muitos
produtos aparentemente maduros
-porque as melhorias no desempe-
nho já não são traduzidas em me-
lhores preços nem em maior partici-
pação no mercado- na verdade são
imaturos, pois têm muita margem
para a diferenciação e preço pre-
mium, uma vez que a tarefa exigida
e os critérios de "contratação" sejam
entendidos.

De nossa pesquisa se conclui que
entender a tarefa é um dos melhores
modos de reduzir os riscos e custos
da inovação. E possível que o fra-
casso de muitas inovações se deva
a certos paradigmas de marketing
que estão por trás da segmentação
dos mercados, do desenvolvimento
de marcas e da seleção de clientes.
Outra coisa acontece quando se
formula uma estrutura de merca-
do que reflita a maneira corno os
clientes experimentam a vida.

Clayton Christensen é professor de admi-
nistração de empresas na Harvard Business
School, de Boston, Massachusetts, EUA. Scott
Anthony é presidente da firma de consultoria
Innosight, também localizada em Massachu-
setts, especialista em inovação. Gerald Bers-
tell é pesquisador e comanda uma empresa
de pesquisa de mercado. Denise Nitterhouse
é professora da School of Accountancy and
Management Information Systems, da De-
Paul Univcrsity, de Chicago. Illinois.
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Text Box
Fonte: HSM Management, a. 11, n. 65, p. 70-78, nov/dez. 2007.




