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Gestores vão à rua buscar
idéias para as empresas

Apesar de importantes, as empresas estão deixando as pesquisas de mercado
de lado e partindo para o mundo real dos consumidores

L
sadas como ferramentas para de-
senvolver estratégias e conhecer
melhor os consumidores e a con-
corrência, as pesquisas de merca-

do estão perdendo espaço nas grandes cor-
porações. A moda agora é enviar os princi-
pais executivos para as casas dos consumi-
dores e lugares que eles freqüentam. Em-
presas como Kraft Foods Brasil, Procter &
Gamble e Unilever estão adotando a prática
por entender que as pesquisas ajudam, mas
são insuficientes para detectar as reais ne-
cessidades e o comportamento dos consu-
midores.

Nesse tipo de "jogo", o executivo é mais
do que um simples observador do compor-
tamento de compra dos clientes. Interage
com eles. Eduardo Bendzius, um dos res-
ponsáveis pela área de Marketing da Dia-
geo, detentora das marcas de bebidas Gui-
ness, Johnny Walker e Smirnoff. Bendzius,
por exemplo, "embarcou" em um programa
da empresa, que pretende levar 150 funcio-
nários da área administrativa para conviver
com clientes em casas noturnas, bares, res-
taurantes e supermercados. Numa quinta-fei-
ra de dezembro, sem nunca ter carregado
uma bandeja em toda a vida, atuou como
garçon em dois bares e ainda teve "fôlego"

para rumar para uma loja do Pão de Açúcar
e observar como os consumidores reagiam
diante dos produtos de sua empresa.

Em entrevista à revista "Exame", decla-
rou que as saídas dos executivos do confor-
to do ar-condicionado de suas salas são um
choque de realidade. "Fica claro que damos

mais importância à marca que o consumi-
dor. O cliente não muda de bar se não en-
contrar nossos produtos", afirmou.

Sair do escritório para conviver, observar
e conversar com os consumidores é visto por
vários especialistas como mais um modismo
administrativo. Verdade ou não, o fato é que
ao irem para as ruas, as empresas podem
obter informações capazes de diferenciá-las
no mercado. No entanto, convencer os exe-
cutivos para a realização dessa tarefa é com-
plicado. A maioria não está disposta a en-
frentar a dureza do mundo real.

A prática, que recebeu o nome de "mar-
keting etnográfico", por inspirar-se em con-
ceitos de Antropologia (estuda o comporta-
mento do homem em seu meio), segundo a
antropóloga carioca Lívia Barbosa, exige me-
ses de imersào em um mesmo ambiente para
dar bons resultados. Para ela, contatos rápi-
dos com os clientes servem para, pelo me-
nos, tirar as empresas da letargia e tornar os
executivos mais sensíveis a realidades que
normalmente desconhecem.

No caso da Diageo, os consumidores fo-
ram fundamentais na decisão de vender-se
nos supermercados uísques em três vezes
sem juros. A empresa percebeu que muitos
não podiam comprometer R$ 60,00 na com-
pra da bebida, mas a levariam caso pudes-
sem pagar a prazo.

O rosto dos clientes
Durante dois dias de janeiro, 130 ges-

tores da multinacional Kraft Foods
Brasil, fabricante de alimentos, dei-

xaram de lado as planilhas que "povoam"
suas mesas para visitar lojas, casas de clien-
tes, supermercados da periferia de São Pau-
lo e distribuir amostras de produtos. A es-
tratégia faz parte de um programa que pro-
cura novas idéias para a empresa. "No final
de iniciativas como essa, todos se reúnem
e trocam as experiências, o que é muito
enriquecedor", declarou Aristides de Mace-
do, presidente da companhia, ao jornal "O
Estado de São Paulo.

Macedo gosta de visitar clientes por en-
tender que o elo final da cadeia produtiva
é uma tendência nos negócios. "No ano pas-
sado visitei quatro casas. É uma grande
oportunidade de sentir a realidade. Agora,

vamos dar chance para pessoas de contabi-
lidade, vendas e outras áreas que ainda não
tiveram esta experiência", declarou.

Segundo ele, a prática é bastante antiga
na matriz nos Estados Unidos, mas chegou
ao Brasil apenas em 2003. Resume-se em
colocar uma equipe na rua toda vez que
ocorrer o lançamento de um produto ou
quando se quer entender algum comporta-
mento do consumidor.

Para chegar mais próximo da realidade,
as visitas são concentradas nos bairros que
abrigam famílias das classes C e D. A idéia
é descobrir, por exemplo, como as donas-
de-casa fazem para alimentar seus filhos com
tão pouco dinheiro. Sem qualquer valor es-
tatístico, as visitas, de acordo com Macedo,
servem para colocar nas mentes dos execu-
tivos o rosto dos clientes.
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Visitas rendem
descobertas inusitadas

A
ntes de se reunir com os executi-
'os das filiais brasileiras, os presi-
lentes mundiais da anglo-holande-
sa Unilever, Patrick Cescau, e da

norte-americana Procter & Gamble, Alan
Lafley - as duas maiores empresas de con-
sumo do mundo -, costumam fazer visitas
inesperadas a supermercados e a casas de
consumidores. Profissionais das filiais eu-
ropéias da Ford freqüentam salões de be-
leza e casas noturnas londrinos com a mis-
são de se aproximar dos echo boomers
(nome dado aos jovens nascidos entre 1982
a 1995 e considerados a massa dominante
de consumo do planeta). A Johnson &
Johnson leva seus profissionais de marke-
ting para as praias brasileiras para conhe-
cer os hábitos dos usuários de protetor
solar. Estes são alguns exemplos vivencia-
dos pelas empresas com o intuito de cole-
tar as informações dos consumidores que
as pesquisas não revelam.

No Brasil, a pioneira nesse tipo de pes-
quisa foi a Unilever, nos anos 90 (na Euro-
pa, a empresa pratica o marketing etnográfi-
co desde os anos 80). Espalhada por várias
unidades da companhia, a prática é res-
ponsável pelo lançamento de novidades
como molhos de tomate com polpa de be-
terraba, cenoura, espinafre e outros vege-
tais. Segundo a empresa, a inspiração para
a comercialização desses produtos nasceu
da experiência de acompanhar donas-de-
casa cozinhando.

O contato direto com o consumidor ga-
nhou espaço na Procter & Gamble, em

2003, quando profissionais das áreas de
marketing, pesquisa, vendas e finanças con-
viveram durante uma semana com famílias
com rendas mensais de R$ 400,00 a R$
1.200,00. A meta era elevar o faturamento
da empresa. Nos contatos, a empresa des-
cobriu que esses consumidores, por terem
orçamentos limitados, preferem vendas
porta a porta. Descobriu, também, que era
importante substituir a embalagem de pa-
pel do sabão em pó pela de plástico, já
que o local onde essas pessoas lavam rou-
pas costuma ser descoberto e úmido. Ou-
tra constatação foi a de que o público de
baixa renda sempre que tem um dinheiro
extra prefere comprar embalagens maio-
res, que reduzem o custo unitário. O lan-
çamento de pacotes com 40 fraldas levou
em consideração essa descoberta.

Venda fracionada
Outro fabricante de fraldas, a Kimber-

ly-Clark, que já teve funcionárias em cur-
sos de gestantes para observar o compor-
tamento das futuras mamães, apostou em
embalagens com apenas duas unidades. A
justificativa é de que muitas famílias ainda
recorrem às fraldas de pano e utilizam as des-
cartáveis somente em situações especiais.

Quem também aderiu aos hábitos dos
consumidores de baixa renda foi a Nestlé.
Com cerca de 150 carrinhos refrigerados,
ela comercializa, de porta em porta, nas
periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro
produtos como iogurtes e chocolates. Ou-

tro costume desse pessoal - dar alimentos
de presente deverá ser preenchido com
o lançamento da lata de leite condensado
na cor dourada, com um laço vermelho de-
senhado, pelo mesmo preço da embala-
gem tradicional.

Itens como café e leite em pó passaram
a ser vendidos em sachês. Como afirmou
Ivan Zurita, presidente da companhia, a
venda fracionada é fundamental nesse tipo
de mercado. Isso reforça a tese de que vi-
sitar os consumidores proporciona desco-
bertas inusitadas.
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