
Ao analisar uma série de peças publicitárias recentes, perce-
bo que a propaganda atual ainda está atrelada aos estereóti-
pos de várias décadas atrás. Encontramos “a mãe zelosa”,
“a jovem descolada”, “o pai provedor”, “o menininho pro-
dígio” e outros clichês que não refletem a complexidade de
papéis que cada um de nós assume em nosso dia a dia.

As pessoas exibem muitas outras facetas que são mui-
to mais comuns e críveis do que os estereótipos citados
acima. Hoje, considero incorreto falar: “Você pertence
a que tribo?” As pessoas fazem parte de várias comuni-
dades e pertencer a uma “tribo” não reflete a riqueza
do ser humano pós-moderno, que exibe uma enorme
gama de interesses e trafega em vários grupos concomi-
tantemente. Um surfista pode ser um grande advogado,
participar do culto da igreja, fazer trabalho social com
crianças e terminar a noite se divertindo em um clube.
Essa descrição é explorada por produtos multivitamíni-
cos, que querem mostrar o ser multitarefas que somos
atualmente. Mas também não deixa de ser um clichê...

Observo, cada vez
mais, a dificuldade das
empresas em definir o
seu público-alvo e o
que ele quer efetivamen-
te. Muitas organizações
ficam bastante orgulho-
sas quando dizem: mi-
nhas consumidoras são
donas de casa, de 25 a
45 anos, das classes so-
ciais A e B. Infelizmen-

te, com essa descrição sociodemográfica, perdemos uma
riqueza de detalhes que ajudariam a empresa em atingir
seus corações e mentes com mensagens muito mais efi-
cientes. O importante é conhecer os valores desses con-
sumidores e o que realmente as marcas podem fazer para
participar da sua vida, de maneira verdadeira. Ao conhe-
cer e entender realmente esses valores, as empresas po-
dem ser aliadas dos consumidores para lançar produtos,
alterar políticas internas equivocadas e criar campanhas
que reflitam os propósitos comuns das pessoas e das mar-
cas. É assim que se criam lealdade e um relacionamento
duradouro entre pessoas com várias facetas e objetivos e
marcas que se encaixam nesses objetivos.

Ao permanecer mostrando os tradicionais estereóti-
pos, as marcas expõem o seu desconhecimento do que
estão fazendo e envelhecem perante a opinião pública.
Atualmente, com as redes sociais, essas marcas e suas
propagandas cheirando à naftalina são objeto de chaco-
ta de vários grupos de discussão.

Mas como definir o público- alvo nestes tempos de
complexidade? Parece que as velhas metodologias de
reunir 10 consumidores em uma sala espelho, oferecer
coxinhas e dar guaraná para eles possam expressar suas
opiniões estão com os dias contados. Para conhecer efeti-
vamente o que pensam, o que querem, é necessário que
o profissional de marketing vivencie o dia a dia dos con-
sumidores e não tratá-los como ratinhos de laboratório.

Uma receita de ouro é ir aonde o cliente está, uma
prática da qual os profissionais de marketing estão cada
vez mais distantes pois estão ocupados com suas plani-
lhas de Excel e as apresentações de PowerPoint. Mas o
sucesso está aberto para as empresas e seus colaborado-
res que realmente queiram entender o seu público alvo.
A recompensa é positiva. ■

Se você não disse tudo sobre o seu produto em quase
100 anos, bem, é hora de parar de tentar falar dele. Foi o
que a Lacta fez na nova campanha-conceito batizado
deEntregue-se. A cantora Tiê será o rosto da ação, que
vai até o final do ano e passa pelo Rock in Rio 2011, onde
ela sobe ao palco. Tiê criou uma música a partir de tuítes
e participará de experiências-surpresa, como viajar
para um lugar sem saber qual o ponto de chegada.
Claro, conta tudo depois para o público. “A forma de
consumo da marca vira muito mais colaborativa e
contemporânea”, opina o vice-presidente de criação
da W3haus, Chico Baldini, responsável pela campanha.

Em busca do público-alvo

Cepacol resgata ícone dos anos 1980 FIQUE DE OLHO
● Curso de marketing de
incentivo. Dias 14 e 15/9,
das 9h às 18h, na AMPRO.
Informações: 3815-9998.
● Prêmio Mídia Estadão.
Inscrições prorrogadas
até 15/9 pelo site
wwww.premiomidiaestadao.com.br

criatividade@brasileconomico.com.br
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AntônioFadiga, sócioda
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condicionadaaresultados

INTERATIVIDADE ATÉ NA CRIAÇÃO DA MÚSICA

O importante é
conhecer os valores
do consumidor
e o que as marcas
podem fazer para
atuar na sua vida

te da remuneração é variável.
Por que o marketing haveria de
ficar de fora do contexto?”, in-
daga o professor de finanças da
ESPM Adriano Gomes. No final,
a conta é a mesma: o resultado
menos o investimento, e aí está
o retorno. “Falta boa vontade
no marketing. Meus alunos não
querem nem ouvir falar”, diz o
professor. ■

JÚLIO MOREIRA
Professor de branding da
pós-graduação da ESPM

Digamos que a disputa tenha sido dente a dente. Xuxa e Kadu
Moliterno, estrelas do antisséptico bucal Cepacol nos anos 1980 e 1990,
ficaram no baú. Para a linha Cepacol Plus, a Publicis resgatou o cartoon
Bond Boca, cujo sorriso avantajado e olhar 43 estampavam o final das
peças. Bond ganhou carne, osso e musculatura na campanha, e causou
frisson entre chiques e figurantes na Oscar Freire paulista em uma
ação. O passado presta seus serviços à novidade: diversão garantida.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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