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Marketing

Há duas semanas, passei quatro horas com um rapaz de 
29 anos em um dos vários esforços que temos feito em minha 
empresa para entender melhor como vivem, o que sentem, 
no que acreditam e o que sonham as pessoas que consomem 
ou podem consumir nossos produtos. Um exercício que 
tenho me disciplinado a fazer, com certa freqüência, com 
públicos diferentes, de regiões distintas e com realidades 
sociais diversas.

Uma das razões que me fizeram optar pela carreira de 
marketing é a parcela do imponderável, da surpresa, da 
sutileza da convivência e do entendimento do ser humano. 
É essa perspectiva humana que faz do marketing ciência 
inexata, que nos possibilita inúmeras alternativas para as 
situações que nos desafiam no dia-a-dia, que nos permite 
contribuir além da técnica, com a intuição, com a emoção, 
em uma alquimia que faz com que cada profissional de mar-
keting seja único. Desconhecer a pessoa torna impossível 
entender o consumidor. E o processo de conhecimento é 
um processo permanente. 

Você pode se perguntar se passar quatro horas com uma 
única pessoa pode ajudar efetivamente um profissional a to-
mar decisões que afetem os negócios de maneira positiva. Se 
esse é o seu caso, experimente e veja quanto aprendizado exis-
te em uma conversa com alguém que você nunca viu, quando 
se está aberto para escutar e genuinamente entender o que se 
passa nos corações e mentes de gente como a gente.  

Já há alguns anos as técnicas de pesquisa têm caminha-
do na direção de mais profundidade e menos quantidade. 
Esse movimento se iniciou nas multinacionais e já tem sido 

adotado por inúmeras empresas. Trata-se de vivenciar o dia-
a-dia das pessoas, nas situações em que elas consomem ou 
poderiam consumir nossos produtos, para observar mais que 
perguntar, para entender mais do que sugerir, diferentemen-
te do que ocorre nas salas de espelho e nos questionários, 
em que há uma condução natural dos pensamentos e das 
reações, além da inquestionável pressão das pessoas que 
estão ao redor. Vivenciar experiências com outras pessoas é 
como estar em um mini Big Brother, já que, depois de certo 
tempo, o espírito se desarma e as pessoas são como são. 

O problema, e ao mesmo tempo a grande oportunidade, é 
que essa prática ainda se restringe em muitos casos às equipes 
de insight ou de marketing, mas é uma experiência que, vivida 
por todos na organização, do marketing à engenharia, do presi-
dente ao analista de vendas, pode agregar imenso valor ao seu 
negócio. É ir além do cliente, é conhecer o cliente do cliente.

Nesses encontros, aprende-se além do que normalmente 
nos informam os relatórios de audiência, as classificações 
socioeconômicas, as pesquisas quantitativas e outras ferra-
mentas tradicionais, e também válidas. É convivendo com 
pessoas, vivendo um pedaço de suas vidas, que entendemos 
como — apenas para dar alguns exemplos — consumidores 
de classe C, definidos assim por sua faixa de renda, compor-
tam-se de maneira parecida a consumidores mais abastados, 
pois, mesmo não tendo computadores, estão conectados à 
rede pelas “lan houses” que se espalham pela periferia; pois, 
apesar de não terem seu próprio aparelho de DVD, pedem 
emprestado o do vizinho cada vez que querem assistir a um 
filme. E, quando precisam gelar sua cerveja mais rapidamen-

te, não hesitam em buscar na vizinhança a geladeira mais 
“turbinada” e que dê conta do recado. Quem confessaria 
coisas assim em grupo sem o tempo necessário para se 
ganhar alguma empatia e confiança no interlocutor?

Vivenciar e disseminar essas experiências é fundamental 
para que todos na organização tenham uma visão mais com-
pleta sobre a realidade do ambiente em que se desenvolvem 
os negócios. Somos normalmente pessoas bem formadas, 
educadas em boas escolas, e de uma maneira ou outra perde-
mos o contato com essa realidade do dia-a-dia. Quanto mais 
subimos na hierarquia, quanto maior nossa remuneração, 
quanto mais a agenda fica corrida, mais distantes ficamos da 
realidade que a maioria esmagadora das pessoas vive. Como 
eles podem ser tão felizes com tão pouco? Quantas vezes você 
já ouviu essa pergunta? É fácil entender quando vemos que a 
régua que mede expectativas não é a mesma para todo mun-
do, e isso só se aprende vivenciando. Não se satisfaça com 
o que seu time de insights lhe conta. Não se contente com o 
senso comum das pesquisas publicadas e genéricas. Vá lá e 
aprenda você mesmo, algo que diz respeito ao seu negócio, 
à sua vida, ao ser humano. Muitos podem estar achando a 
dica óbvia, mas eu pergunto quando foi a última vez que você 
esteve com pessoas diferentes de você?

Você vai sentir um estranhamento desconfortável, da-
quele que a gente sente quando se imagina estar fora de 
lugar, mas vai sair enriquecido, acredite. “Eu sei que a vida 
devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu 
repita: é bonita, é bonita e é bonita.”
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A beleza de ser 
um eterno aprendiz
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