
m dos mais fascinantes desafios do 
varejo é entender o comportamento 
do consumidor e as sensações que 
ele tem quando está comprando. 
Em um mundo marcado pela inte-
ratividade, não é mais tão simples 
transformar um comprador em 
potencial para um efetivo. 

Nesse cenário, especialistas apontam que uma das 
chaves para conseguir ser bem-sucedido está em propiciar 
uma experiência diferenciada ao consumidor. O conceito 
de experiência de marca (ou, do inglês, brand experience) é 
bastante simples: sempre que o consumidor tem contato 
ou recebe uma mensagem referente a alguma marca há 
criação, adição ou destruição de valor. 

A Europraxis, uma das mais importantes consultorias 
em operação na Europa e América Latina, anunciou re-
centemente a disponibilidade no mercado brasileiro dos 
serviços de sua nova Divisão Europraxis Curious, pioneira 
por seu modelo de atuação e metodologia exclusiva. A nova 
divisão foi criada pela matriz espanhola como decorrência 
do avanço do conceito de customer experience, termo utili-
zado para denominar a integração das empresas com o 
processo de desenvolvimento de produtos, posicionamento 
de marcas e definição de estratégias de negócio. "O Brasil 
vive um momento de crescimento e aumento no número 
de empresas nos diferentes segmentos da economia. Em 
momentos como esse, é fundamental se diferenciar para 
conseguir ganhar mercado. Nesse sentido, desenvolvemos 
a prática de inovação baseada na experiência dos clientes. 
O objetivo principal é incorporar uma técnica adicional, 

além de pesquisas tradicionais e focus groups (pesquisas 
qualitativas) ao processo. A principal motivação é conseguir 
ir além das necessidades já percebidas pelos clientes, atra-
vés do entendimento das suas necessidades reais", explica 
Frederico Barbosa, diretor-executivo da Europraxis. 

A metodologia que busca conhecer o cliente de 
maneira individual e mapear suas necessidades pros-
pecta um crescimento de 20% do faturamento local 
da consultoria. "O Brasil já percebeu a necessidade de 
inovação. Várias empresas já dispõem de laboratórios e/ 
ou centros de pesquisa e desenvolvimento locais. O que 
falta é incorporar nos processos internos a metodologia 
do customer experience, que pode direcionar os esforços 
de inovação, economizando milhões, reduzindo time to 
market (tempo previsto para lançamento no mercado) e 
gerando impactos correspondentes em receitas e market 
share (participação de mercado). Acreditamos que, a partir 
do momento em que as empresas passarem a conhecer, 
utilizar e perceber os resultados, a metodologia crescerá 
muito", destaca o executivo. 

Construção da experiência 
Para o desenvolvimento de um projeto, a Europraxis 
trabalha durante três meses em estudos que traçam 
cenários, avaliam produtos, serviços, processos, canais e 
modelos de relacionamento e atendimento das empresas. 
Sua metodologia possibilita ainda a definição de ações 
de responsabilidade social e ambiental e estratégias de 
posicionamento de marca no mercado. "Em geral, os 
projetos são divididos em oito etapas, tendo início na 
realização de pesquisa contextual com consumidores 



baseada em técnicas de investigação avançadas, pes-
quisas empáticas, sessões de cocriação com consumi-
dores e shop along (participar do processo de compra 
do consumidor). Logo após, a Europraxis executa os 
benchmarks nacionais e 
internacionais, compila 
os resultados, elabora a 
lista de idéias e oportuni-
dades e desenvolve essas 
soluções, se necessário", 
afirma Barbosa. 

Além disso, a empresa 
realiza o teste das soluções 
propostas em Laboratórios 
de Cliente, em que clientes 
e usuários são convidados 
a interagirem com as soluções propostas e expressar suas 
impressões. O executivo explica que as interações com os 
clientes são realizadas por profissionais especializados em 

identificar a rotina dos clientes e usuários, mapear suas 
necessidades articuladas e não articuladas, aspirações e 
imagem sobre as empresas e concorrentes. "As entrevis-
tas se parecem mais com a visita de um amigo ou um 

papo informal sobre vários 
temas e são conduzidas de 
forma individual. A partir 
desse levantamento, são 
elaborados grupos com foco 
na criação e imaginação 
de soluções que atendam 
às par t icu lar idades de 
cada empresa", garante 
Barbosa. 

O diagnóstico interno, 
incluindo os processos da 

companhia e preparação para a incorporação das oportu-
nidades identificadas são os próximos passos. "Por último, 
a Europraxis elabora o plano de implementação com as 



idéias selecionadas e priorizadas. A metodologia utiliza-
da está direcionada a processos de inovação e incentiva 
e apoia as empresas a incorporar uma nova maneira de 
identificar oportunidades", acrescenta o executivo. 

Intercâmbio de idéias 
Na Europa, uma empresa líder do setor de telecomuni-
cações desejava fornecer internet móvel para o público 
idoso, sem sucesso. A partir de um trabalho realizado 
pela Europraxis Curious, a empresa identificou nesse 
público a necessidade de uma solução mais fácil de na-
vegar, descomplicada, sem menção a recursos técnicos e 
que os direcionasse prontamente para necessidades bem 
pontuais: banco, notícias e e-mail. A partir dessa percep-
ção, foi criado um pacote específico para esse público, 
autoinstalável, com informações de fácil entendimento, 
sem dados técnicos e com uma interface customizada 
para o idoso. A página inicial possui apenas três ícones e 
links, que contemplam justamente os pontos de interesse 
levantados nas pesquisas. Além disso, o preço cobrado é 
um valor fixo mensal - outro desejo manifestado. 

Um segundo projeto de identificação de oportunidades, 
também formalizado pela Europraxis, diz respeito a uma 
iniciativa de uma importante instituição financeira da 
Espanha com o universo feminino. Esse grupo financeiro 
desejava atender melhor as mulheres, que representavam 
cerca de 50% de sua base de clientes. A Europraxis Curious 
objetivou entender, primeiramente, quais eram as necessi-
dades das mulheres espanholas com relação aos serviços 

financeiros. O resultado desse projeto foi a criação de um 
produto personalizado e voltado para o segmento, além do 
estabelecimento de um estilo de comunicação com uma lin-
guagem mais próxima à desejada pelo público feminino. 

A expertise internacional, aliada a consultores brasi-
leiros focados na percepção das necessidades dos mais 
variados perfis de clientes, ilustra a fórmula de sucesso 
da consultoria. "O perfil profissional dos consultores da 
divisão de inovação está mais ligado aos temas huma-
nos e de design de produtos e serviços. Além de equipe 
própria, contamos com parceiros em várias regiões do 
mundo e também no Brasil, uma vez que a proximidade 
e o entendimento das culturas locais são muito impor-
tantes para a comunicação e captura das necessidades 
não articuladas", diz Barbosa. 

A troca de experiências com a matriz, trazendo 
oportunidades bem avaliadas do exterior para a rea-
lidade brasileira, ocorre por meio de três dinâmicas 
diferenciadas. Com a ferramenta knowledge center, os 
consultores têm acesso a tipos de problemas, metodolo-
gias utilizadas e resultados obtidos em vários mercados 
e situações. "Após essa etapa, iniciamos o intercâmbio 
de profissionais. Nesse sentido, buscamos sempre ter 
pessoas trabalhando em projetos fora de suas bases para 
apoiar na replicação de melhores práticas", garante o 
executivo. O projeto ganha corpo por meio de reuni-
ões mensais de gestão nas quais todos os escritórios 
participam e comentam seus principais projetos e/ou 
desafios de negócio. 
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