
Podem existir pouquíssimas 
verdades universais. Uma 
delas é a inevitabilidade da 
mudança. No passado, a mu-

dança viajava na velocidade das 
caravelas, dos bondes. Hoje é im-
possível perder tempo e deixar de 
auscultar e viver dentro do mer-
cado, pois os estudos revelam que 
97% das organizações mais bem 
sucedidas são aquelas que identi-
ficam uma promessa de inovação, 
imitam, adaptam e agem em altíssi-
ma velocidade surpreendendo seus 
próprios criadores originais. Assim é 
a história de McDonald's, WalMart; 
e diferentes seriam as histórias do 
Google, da Apple, do Facebook se 
os então líderes das ondas virtuais, 
ou tecnológicas, houvessem presta-
do atenção e tomado decisões. 

Sob a ótica do 'cliente' entende-
mos aqui o produtor rural e na ótica 
de 'consumidor' o cidadão urbano. 
O que eles pensam do mundo que 
os cerca e como veem um ao outro. 
O que mudou e promete ser uma 
tendência cada vez mais consisten-
te nessa relação vital para os estra-
tegistas de marketing ao longo da 
cadeia do agribusiness (antes, den-
tro e pós-porteira das fazendas)? 
Vou me ater a duas pesquisas de 
percepção realizadas no último 
ano. Uma pelo Núcleo de Agrone-
gócio da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM-Brasil, 
São Paulo/SP), e outra pela Synova-
te, uma agência alemã, a pedido da 

Basf Agrícola. A coincidência entre 
ambas é muito grande. O cliente e 
o consumidor convergem em três 
pontos gerais: 1 - A atividade da 
agricultura é uma vocação. 2 - As-
segurar o suprimento de alimentos 
para o mundo é o desafio chave. 
3 - Os produtores rurais levam 
em consideração as preocupações 
dos consumidores, hoje, de forma 
séria. Na pesquisa da ESPM, mais 
focada na classe "C", a nova clas-
se média ascendente no Brasil, um 
dos emergentes em crescimento 
- quase 100 milhões de pessoas 
-, observamos que há uma cons-
ciência do que significa o agrone-
gócio, da sua importância não só 
na produção dos alimentos, mas 
para a própria melhoria da renda 
e da qualidade de vida da popula-
ção, a partir de um novo interior 
que floresceu e cresceu, a partir 
da alavancagem do setor agrope-
cuário. O 4o ponto reclamado pelos 
produtores rurais (clientes) é que 
desejam um suporte e apoio maior, 
tanto por parte das indústrias, for-
necedoras e processadoras, quanto 
da sociedade geral. Em um trabalho 
recente desenvolvido pela Deloit-
te para a revista Exame, das dez 
regiões do interior brasileiro mais 
pujante nos últimos três anos (cres-
cimento em torno de 45%), seis 
delas são dependentes da base do 
agronegócio, ou pela questão da 
produção em si, ou pela logística 
e comércio. As outras quatro são 

ligadas à mineração. Na investiga-
ção da Synovate, realizada em seis 
países do mundo: Espanha, Fran-
ça, Canadá, índia, Estados Unidos 
e Brasil; algumas conclusões são 
muito interessantes: Os consumi-
dores, como cidadãos, respeitam 
de forma muito mais elevada os 
produtores rurais, do que enten-
dem serem os mesmos respeitados 
pela sociedade formal, como um 
todo. E, os próprios produtores em 
si, quando questionados se eles se 
acham respeitados, fazem a pior de 
todas as avaliações. Isso quer dizer 
uma autoestima muito baixa pe-
rante a opinião do cidadão, como 
pessoa física. Na índia é o único lu-
gar onde a autoavaliação dos pro-
dutores rurais é a melhor de todas, 
se aproximando mais do respeito 
que os consumidores dizem sentir 
pela categoria agrícola. No Brasil, 
para termos uma ideia, em uma 
escala de zero a 100 a autoestima 
dos produtores está na ordem 20; e 
a percepção dos consumidores so-
bre os agricultores está próximo da 
ordem 85. Porém ambos, os "clien-
tes e os consumidores", empatam, 
quando opinam sobre se "a socie-
dade como um todo os respeitam" 
(o índice fica em cima da ordem 
20, corroborando a percepção dos 
produtores rurais). Esse aspecto é 
relevante, pois oferece um gran-
de campo. Portanto, existe aí um 
"gap" perceptivo, de possibilida-
des para marketing, aproximando A ut
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nas ações mercadológicas, cada 
vez mais os consumidores (o cida-
dão urbano) dos clientes (os produ-
tores). Essa angulação traz ainda 
outro sinal que a reforça, pois os 
consumidores, de todos os paí-
ses pesquisados atribuíram notas 
maiores para os produtores rurais, 
como sendo a "espinha dorsal", e 
o esteio das suas comunidades ru-
rais; enquanto os próprios agricul-
tores se veem não tão importantes 
assim. Isso significa para marke-
ting uma oportunidade de ações 
que ajustem esse viés perceptivo, 
e crie poder de "brand" para mar-
cas que realizarem criativamente 
essa conexão mental e romântica. 
Por outro lado, os consumidores não 
gostam de ver os produtores rurais 
como negociantes (business person); 
ou como gerentes (steward); e é 
assim que os produtores se veem, 
predominantemente hoje. 

Na pesquisa da ESPM, em São 
Paulo, vimos também toda essa 
atração ainda idílica e romântica 
do campo, a promessa de uma 
vida mais pura, natural, do feito em 
casa; porém com conforto, moder-
nidade, tecnologia e qualidade de 
vida, tanto para os consumidores 
como para os clientes (agriculto-
res) e seus recursos humanos. Os 
produtores brasileiros são, ao lado 
dos indianos, os mais preocupados 
em ouvir, ter foco, e atender os de-
sejos e requisitos dos consumido-
res. Mas, boa parte deles considera 
que as exigências dos consumido-
res não são tão legítimas assim. 
Sobre se os consumidores paga-
riam mais por produtos ambiental 
e sociologicamente sustentáveis, 
os agricultores brasileiros enca-
beçam a lista daqueles que não 
acreditam nisso. Por outro lado, os 
consumidores brasileiros também 
são, ao lado dos indianos, os que 
apresentam a menor parcela afir-
mando que sim, pagariam mais por 
alimentos sustentáveis diferenciados. 
Tanto consumidores quanto clientes 

(agricultores) veem a importância 
dos subsídios como forma de manter 
os preços dos alimentos mais baixos. 

Sobre a tecnologia e os fornece-
dores de insumos, bens de produ-
ção e serviços para o cliente (pro-
dutores rurais), os brasileiros são 
os que mais demandam (explicitado 
na pesquisa), desejo por tecnologias 
na forma de produtos, mais ambien-
talmente evoluídos. Também são os 
produtores brasileiros os que mais 
apontam para a necessidade de 
terem uma representação pública 
mais forte, na defesa dos seus inte-

resses. Isso é revelador dos últimos 
dez anos no Brasil, onde assistimos 
o surgimento e crescimento de en-
tidades representativas mais capa-
citadas, falando em nome dos agri-
cultores, e o efeito da democracia, 
onde o voto é vital nas decisões 
da governança pública. No caso 
específico brasileiro, comparado 
com os demais países pesquisados, 
há uma clara demanda dos clien-
tes (agricultores) por muito mais 
treinamento e preparo sobre a uti-
lização dos produtos, insumos e a 
tecnologia, envolvendo práticas e 
processos no campo. 

Quanto ao nível de satisfação na 

atividade, nota boa para o Brasil, os 
mais satisfeitos ao lado dos ameri-
canos. E, os menos satisfeitos são 
os espanhóis e franceses. Bem, pelo 
menos nisso o Brasil acaba por levar 
vantagem sobre a Espanha, porque 
no futebol, são os espanhóis os me-
lhores do mundo hoje. Só para que o 
leitor avalie como e quanto o mundo 
muda e pode continuar mudando. 

Estas constatações servem 
para alertar ainda mais, todo se-
tor produtivo, independente de 
onde esteja situado ao longo da 
cadeia de valor, para o funda-

mento essencial de marketing: 
"antecipação e administração das 
percepções humanas, com susten-
tabilidade e lucro". A ut
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Text Box
Fonte: feed & food, São Paulo, ano 6, n. 58, p. 26-27, fev. 2012.




