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estratégia de descontos"). E, diferentemente da aná
lise, a experimentação é uma habilidade que quase 
todo gerente pode adquirir. 

É verdade que saber por onde começar pode ser 
difícil. Neste artigo, damos um guia detalhado para a 
condução de testes de mercado inteligentes. 

Segredo é testar respostas 
de clientes 
Em certos setores, experimentar já é parte da rotina. 
O catálogo da J. Crew ou da Pottery Barn deixado na 
caixa de correio de um consumidor nos Estados Uni
dos é quase que com certeza parte de um experimen
to — um teste de produtos, preços ou até do peso do 
papel. Pedidos de doação de instituições de carida
de e ofertas de cartão de crédito em geral também 
são parte de testes de marketing. A americana Capi
tal One faz milhares e milhares de testes todo ano pa
ra melhorar o modo como adquire clientes, maximi
zar seu valor vitalício e até se livrar dos que não dão 
lucro. Com isso, deixou de ser uma pequena divisão 
do Signet Bank e virou uma empresa independente 
com valor de mercado de US$ 19 bilhões. 

A capacidade de uma empresa de experimentar 
depende da facilidade com que pode observar efei
tos. Serviços de mala-direta, empresas de vendas 
por catálogo e varejistas na internet podem direcio
nar precisamente distintas ações a certos indivídu
os e avaliar a resposta. Mas muitas empresas pro
movem atividades ou chegam ao cliente por canais 
que impossibilitam a obtenção de um feedback con
fiável. O exemplo clássico é a publicidade na TV. A 

Coca-Cola jamais saberá ao certo como o público es
pectador reagiu a sua propaganda nas últimas Olim
píadas, limitação reconhecida pela famosa máxima 
de John Wanamaker: "Metade do dinheiro que gasto 
em publicidade é um desperdício; o problema é que 
não sei qual metade". Sem um mecanismo eficaz de 
feedback, a base para a tomada de decisões passa a 
ser a intuição. 

Na prática, a maioria das empresas fica em algum 
ponto entre esses dois extremos. Muitas só conse
guem realizar testes no nível agregado, e são obri
gadas a comparar grupos de teste e de controle sem 
equivalência para avaliar a resposta. Se a Apple qui
ser testar preços de um novo iPhone, a única saída 
talvez seja cobrar preços distintos em países distin
tos e observar a resposta. Em geral, é mais fácil fazer 
experimentos com decisões de preço e produto do 
que com decisões de gestão de canais ou publicida
de. Também é mais fácil experimentar no varejo do 
que com clientes empresariais, pois no mercado B2C 
em geral há muito mais clientes potenciais para par
ticipar de testes. 

Pense como um cientista 
Para fazer um teste de mercado é preciso duas coisas: 
um grupo de controle e um mecanismo de feedback. 

Embora a maioria dos gestores entenda a finali
dade de um grupo de controle em testes, este não é 
empregado por muitas empresas — que usam a ba
se inteira de clientes para testar uma novidade. Uma 
empresa que queira avaliar o efeito da exclusivida
de em sua rede de revendedores, por exemplo, está 
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desperdiçando uma oportunidade se oferecer a to
do revendedor exclusividade. É melhor manter a não 
exclusividade em certas regiões para que seja mais 
fácil avaliar o efeito da exclusividade nos resultados. 

O ideal é que grupos de controle sejam monta
dos por randomização. Quando quis testar a eficá
cia da transferência gratuita do saldo devedor de ou
tros cartões de crédito (a inovação responsável por 
seu sucesso inicial), a Capital One fez a oferta a uma 
amostra aleatória de potenciais clientes; outra amos
tra aleatória (o grupo de controle) recebeu uma pro
posta normal. Em geral, faz sentido para a empresa 
montar um grupo de teste e usar o restante da ba
se de clientes como grupo de controle, como fez um 
banco para testar sua plataforma de corretagem on
line. Essa abordagem deu aos gerentes do banco uma 
amostra bastante grande de clientes equivalentes 
contra a qual avaliar a resposta à nova plataforma. 

O segredo do sucesso com grupos experimentais 
e de controle é garantir que estejam separados para 

que medidas tomadas com um grupo não se esten
dam ao outro. É algo que pode ser difícil num am
biente online no qual um cliente pode visitar seu site 
várias vezes, tornando difícil controlar a que versão 
do site foi exposto. Também pode ser difícil conse
guir essa separação em ambientes tradicionais, pois 
clientes que frequentam várias lojas podem ser ex
postos a diferenças entre uma e outra. Se não der pa
ra garantir a separação geográfica, uma solução pode 
ser variar suas ações ao longo do tempo. Se houver 
o temor de que mudanças na demanda subjacente 
possam atrapalhar comparações ao longo do tempo, 
considere repetir distintas ações em vários interva
los curtos de tempo. 

O segundo requisito é um mecanismo de feed
back que lhe permita observar como os clientes res
pondem a tratamentos distintos. Há dois tipos de 
indicador de feedback: comportamental e percep-
tual. Indicadores comportamentais medem ações 

— idealmente, compras efetuadas. Mas até passos 
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intermediários no processo de compra trazem dados 
úteis, como mostra o sucesso do Google. Uma razão 
para o Google ser tão valioso para anunciantes é per
mit ir que observem expressões comportamentais 
de interesse, como o clicar em anúncios. Se pudesse 
medir compras, e não só meros cliques, o Google se
ria ainda mais valioso. Obviamente, o Google e seus 
concorrentes sabem disso e estão buscando manei
ras de medir o efeito da publicidade sobre decisões 
de compra em canais na internet e tradicionais. 

Indicadores perceptuais revelam como o cliente 
acha que vai responder a suas ações. Essa forma es
peculativa de feedback em geral é obtida com sonda
gens, grupos de discussão, estudos conjuntos e ou
tras formas tradicionais de pesquisa de mercado. São 
indicadores úteis no diagnóstico de mudanças inter
mediárias em processos decisórios de clientes. 

Já que a meta da maioria das empresas é influen
ciar o comportamento do cliente, e não só sua per
cepção, experimentos para aferir o comportamento 
são um elo mais direto com o lucro, sobretudo quan
do aferem o comportamento de consumo. 

Sete regras para realizar 
experimentos 
Como em muitas outras iniciativas, os melhores 
programas de experimentação começam com o que 
é mais fácil: testes fáceis de realizar que rendam in-
sights claros com rapidez. Uma empresa toma uma 
medida — como aumentar ou diminuir o preço ou 
enviar uma oferta por mala-direta — e observa a rea
ção de clientes. 

É possível identificar oportunidades para experi
mentos rápidos em sua empresa com o uso dos se
guintes critérios. 

Feche o foco em indivíduos e no curto prazo. 
Os experimentos mais precisos envolvem 
ações voltadas a clientes isolados — não a seg

mentos ou regiões — e observação de suas respostas. 
Testes avaliam o comportamento de consumo (e não 
percepções) e revelam se alterações levam ou não a 
um lucro maior. Concentre o experimento em am
bientes nos quais o cliente responda imediatamen
te. Quando considerava uma maneira de usar testes 
para melhorar suas operações de gestão de patrimô
nio, o UBS reconheceu que melhor seria começar pe
la aquisição de clientes, e não pelo aumento do va
lor vitalício do cliente. Enquanto o efeito de experi
mentos com a aquisição de clientes pode ser medido 
imediatamente, o impacto sobre o valor vitalício do 
cliente poderia levar 25 anos para ser medido. 

Não complique. Busque experimentos fáceis 
de executar com recursos e pessoal que a em
presa já tem. Quando quis fazer um teste com 

clientes, um banco não começou com ações que exigi
riam a recapacitação dos caixas. Em vez disso, priori
zou ações que pudessem ser automatizadas por meio 
dos sistemas de informação do banco. Testes que exi
jam mudanças demais na planta de lojas, em produ
tos oferecidos ou em atribuições de funcionários po
dem ter um custo proibitivo. Sabemos de um varejis
ta que fez um teste de preços com milhares de itens 
em um grande número de lojas — uma ação trabalho
sa que custou mais de US$ 1 milhão. Muito do que o 
varejista descobriu com esse gigantesco experimento 
poderia ter sido revelado por um teste menor reali
zado em menos lojas e com menos produtos, preser
vando recursos para experimentos posteriores. 

Comece testando a prova de conceito. Em ex
perimentos acadêmicos, pesquisadores me
xem numa variável por vez para saber o que 

causou o resultado. Num ambiente de negócios, é 
importante, primeiro, estabelecer a prova de concei
to. Mexa em quantas variáveis quiser, na combina
ção que, a seu ver, tenha mais chances de produzir o 
resultado desejado. Quando buscava a melhor ma
neira de transferir a demanda de marcas de fama na
cional para artigos de sua própria marca, uma rede 
de lojas de conveniência fez um teste: aumentou o 
preço das grandes marcas e diminuiu o dos artigos 
da marca própria. Tendo determinado que transferir 
a demanda era factível, a varejista burilou sua estra
tégia, alterando cada um dos preços isoladamente. 

Quando resultados chegarem, disseque os 
dados. Quando a clientela é aleatoriamente 
dividida em grupos experimentais e de con

trole, e cada grupo tem bastante gente, a empresa po
de ter, com efeito, vários experimentos a analisar. Se 
a amostra incluir homens e mulheres, por exemplo, é 
possível avaliar o efeito com homens e mulheres se
paradamente. A maioria das ações afeta mais certos 
clientes do que outros. Logo, quando os dados che
garem, busque subgrupos dentro dos grupos de con
trole e experimental. Se examinar apenas os dados de 
forma agregada, o gestor pode concluir erroneamente 
que não houve nenhum efeito sobre qualquer cliente 
(veja o quadro "Dissecando um experimento"). 

Características usadas para agrupar clientes — co
mo sexo ou padrões históricos de consumo — devem 
ser independentes da ação em si. Se quiser analisar co
mo a abertura de uma loja afeta a demanda na venda 
por catálogo, por exemplo, não dá para simplesmente 
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diminuir bastante a frequência da comunicação com 
seus melhores clientes sem sacrificar as vendas. Exa
minar resultados em contexto é fundamental sem
pre que ações num canal forem afetar as vendas em 
outros canais ou quando ações de curto prazo pude
rem produzir efeitos a longo prazo. É por isso que su
gerimos à empresa começar com ações com efeitos 
apenas a curto prazo, como as feitas para promover 
a aquisição de clientes. 

Busque experimentos naturais. O economista 
norueguês Trygve Haavelmo, que levou o No
bel em 1989, observou que há dois tipos de ex

perimentos: "aqueles que gostaríamos de fazer" e "a 
leva de experimentos que a natureza constantemen
te produz em seu imenso laboratório e dos quais so
mos meros observadores passivos". Se souber reco
nhecer um experimento natural em curso, a empresa 
pode aprender com ele com pouca ou nenhuma des
pesa adicional. Quando abriu a primeira loja num es
tado americano, uma varejista de roupas teve, por lei, 
que passar a tributar as compras por catálogo e inter
net despachadas para aquele estado — compras que, 
até então, não eram tributadas. Isso abriu a oportu
nidade para que descobrisse como o imposto sobre 
vendas afetava a demanda por catálogo e na internet. 
A varejista comparou o consumo online e por catálo
go antes e depois da abertura da loja por clientes que 
viviam nos dois lados da fronteira sul do estado, que 
era distante da nova loja. Era pouco provável que es
ses dois grupos fossem visitar o estabelecimento, de 
modo que a inauguração não teria nenhum efeito so
bre a demanda — a única coisa que mudara era a t r i 
butação de compras por internet e catálogo, que afe
tava apenas o consumidor de um dos lados da fron
teira. A comparação revelou que a chegada do im
posto sobre vendas levou a uma grande queda nas 
vendas por internet, mas não teve basicamente ne
nhum impacto no movimento por catálogo. 

O segredo para identificar e analisar experimentos 
naturais é achar grupos experimentais e de controle 
surgidos por algum fator externo, e não montados 
especificamente para um teste. A segmentação geo
gráfica é uma abordagem comum para experimentos 
naturais, mas nem sempre será um traço distintivo. 
Um exemplo: quando GM, Ford e Chrysler deram ao 
público a oportunidade de comprar um veículo zero 
pelo preço cobrado de funcionários, não havia ne
nhuma separação geográfica natural — todo consu
midor recebeu a oferta. Já para avaliar o efeito dessas 
promoções, pesquisadores compararam transações 
nas semanas imediatamente antes e após o início da 
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oferta. Curiosamente, descobriram que o salto nas 
vendas fora acompanhado por um aumento acentua
do nos preços. Embora o consumidor achasse que es
tava fazendo um bom negócio, na realidade os preços 
de muitos modelos eram mais baixos antes da promo
ção do que com o desconto de funcionários. O públi
co reagiu à promoção em si, e não aos preços de fato — 
o que levou muitos clientes a ficarem satisfeitos com 
o negócio ainda que estivessem pagando mais. 

Evite obstáculos 
Empresas interessadas em explorar o poder da expe
rimentação precisam estar cientes dos obstáculos — 
tanto externos quanto internos. Em certos casos, há 
obstáculos legais: é preciso ter cuidado ao cobrar pre
ços distintos de distribuidores e varejistas, sobretu
do de empresas que competem entre si. Embora haja 
menos ramificações legais quando se cobram preços 
distintos do consumidor (a pessoa sentada a seu la
do no avião pode ter pago tanto mais como menos 
do que você pela passagem), a ameaça de reação ad
versa do consumidor é suficiente para dissuadir cer
tas empresas. Ninguém gosta de ser tratado de for
ma menos favorável do que outros. É algo particular
mente válido no caso do preço; a ampla disponibili
dade de dados sobre preços na internet significa que 
variações costumam ser facilmente descobertas. 

Obstáculos internos à experimentação em geral 
são maiores do que barreiras externas. Numa organi
zação com uma cultura de tomada de decisões por in
tuição, migrar para uma cultura de experimentação 
requer uma mudança fundamental na perspectiva 
da gestão. A administração por intuição em geral está 
fundada no desejo de um indivíduo de tomar decisões 
com rapidez e numa cultura que não tolera bem o er
ro. Em comparação, a experimentação exige um estilo 
decisório mais refletido e a disposição a provar várias 
abordagens (que em alguns casos não darão certo). 

Certas empresas erroneamente creem que só ex
perimentos que deram certo são úteis. Mas a me
ta não é realizar experimentos perfeitos; é, antes, 
aprender e tomar decisões melhores do que as que 
estão sendo tomadas hoje. Sem experimentação, o 
gerente normalmente usa o instinto para tomar de
cisões. O que surpreende não é só o quão ruins es
sas decisões costumam ser, mas o quão bem o geren
te se sente com elas. Não devia — pois em geral há 
muito espaço para melhorar. Organizações que cul
t ivam uma cultura de experimentação costumam 
ser conduzidas por executivos dotados de uma clara 
noção de oportunidades — executivos que fazem da 

experimentação uma meta estratégica da empresa. 
É o caso de Gary Loveman, presidente da Harrah's 
(hoje Caesars Entertainment), que transformou a 
cultura de uma organização de 35 mil funcionários e, 
no final, consagrou a experimentação como um va
lor central. Loveman investiu no pessoal e na infraes-
trutura necessários para apoiar a experimentação e 
também instituiu um mecanismo de governança que 
premiava essa abordagem. Decisões fundadas ape
nas na intuição eram censuradas, ainda que o palpite 
posteriormente se mostrasse certo. 

Em geral, há um limite prático ao número de ex
perimentos que um gerente pode conduzir. É por is
so que a análise pode exercer um papel importante, 
mesmo em empresas nas quais experimentos nor
teiam a tomada de decisão. Quando tenta conquistar 
novos clientes com mala-direta, a Capital One pode 
fazer milhares de experimentos; não há necessida
de de testar anteriormente um experimento com a 
análise de dados históricos. Já o modelo de negócios 
de outras empresas pode permitir apenas um punha
do de experimentos; nesses casos, é preciso planejar 
muito bem e testar previamente o experimento com 
ferramentas analíticas. Conduzir experimentos num 
canal, por exemplo, é difícil, já que mudanças envol
vem confronto e abalos em relações existentes. Isso 
significa que a maioria das empresas só pode empre
ender um número limitado de experimentos em ca
nais. Nessas situações, analisar dados históricos, in
cluindo ações de concorrentes e efeitos em setores 
correlatos, pode produzir insights iniciais valiosos 
que ajudem a focar seus experimentos. 

Seja o experimento pequeno ou grande, natural 
ou fabricado, sua meta como gerente é a mesma: fa
zer a organização migrar de uma cultura de tomada 
de decisões por intuição para uma cultura de experi
mentação. A intuição seguirá tendo um papel impor
tante na inovação. Deve, contudo, ser validada pe
la experimentação antes que uma ideia seja ampla
mente adotada. A longo prazo, a empresa que abra
çar de verdade essa abordagem movida a dados será 
capaz de dar autoridade para a execução de experi
mentos em pequena escala até a escalões inferiores 
da gestão. Isso irá estimular inovações "fora da caixa" 
que levam à verdadeira transformação. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil Especial Marketing & Vendas, São Paulo, v. 89, n. 8, p. 46-53, 8 ago. 2011.




