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1. INTRODUÇÃO 

Este projecto de investigação tem como tema os Consumer  Insights. A problemática central prende-

se com a importância desta ferramenta para a construção e consolidação de uma ideia no âmbito da 

Comunicação, do Marketing e das Marcas. Assim, procurou-se saber “Em que medida é que os 

principais agentes no processo de criação publicitária (Anunciante, Planeador Estratégico, 

Executivo de Contas e criativo) estão conscientes da importância desta ferramenta para o 

sucesso de uma campanha, da marca, do negócio e da organização?”. O enfoque reside 

sobretudo na importância dos Consumer Insights na Comunicação e na Publicidade. Inevitavelmente, 

e porque a comunicação é apenas um braço do Marketing Mix, abordou-se também o tema na óptica 

do negócio das Marcas e do Marketing. Embora o tema Consumer Insights possa também ser 

aplicado aos outros elementos do Marketing Mix, não se pretendeu o aprofundamento destes neste 

contexto.  

Trata-se de um estudo qualitativo baseado em fontes primárias através do método de entrevista, 

fontes secundárias através do levantamento bibliográfico de livros e artigos na área do Marketing, 

Publicidade e Psicologia, e informações que resultam da experiência profissional do pesquisador, 

embora de fontes dispersas e confidenciais. Utilizou-se o método de entrevista, tendo-se realizado 

um total de oito entrevistas a todos aqueles que intervêm no processo de criação de uma campanha 

Publicitária - Anunciantes, Account Executives, Planeadores Estratégicos e Criativos. O método de 

entrevista foi complementado pelo método de análise de conteúdo. 

 

1.1 Motivações 

A ideia de investigar este tema prende-se antes de mais com a vontade própria de aprofundamento 

sobre o mesmo. Resulta também da verificação que as empresas Portuguesas especialistas em 

Marketing e Publicidade parecem prestar uma atenção muito periférica a esta ferramenta e à área 

onde, por excelência, são produzidos os Consumer Insights: o Planeamento Estratégico. Muitas 

empresas do ramo, em Portugal, não têm ainda um departamento de Planeamento Estratégico 

devidamente operacional e completo, sendo por isso que o conhecimento sobre o consumidor- 

aquele que queremos persuadir e que determina o sucesso do nosso negócio, produto ou marca- 

acaba por se revelar muito superficial. Espera-se por isso que esta investigação possa não só servir 

em proveito próprio, mas também,  eventualmente, para consulta de alunos e profissionais da área 

que queiram aprofundar esta temática. 

 

1.2 Problemática 

Parece de relativa facilidade compreender o que é um Consumer Insight: uma verdade profunda 

sobre o consumidor, relevante para um negócio ou marca. Consumer Insight é algo com o qual o 

consumidor se identifica e que leva a uma ideia competitiva e diferenciadora com o fim último de 

alterar o seu comportamento (Fortini-Campbell; 1992). Através de diferentes formalizações, em geral, 

toda a bibliografia consultada é unânime neste e noutros pontos:  

Todos os autores, como Cooper (1997), Steel (1998) e Fortini- Campbell (1992) reconhecem e 

enfatizam a importância do Consumer Insight como gerador de ideias exclusivas. Todos eles 



5 | P a g e  
 

explicam que um Consumer Insight deriva sempre de uma compreensão, mas que o inverso não é 

necessariamente verdade. E todos eles reconhecem quão trabalhoso é criar um verdadeiro 

Consumer Insight.  

A riqueza das suas contribuições, e a riqueza que se espera que esta investigação possa também 

trazer é precisamente perceber o processo de construção de um Consumer Insight que alavanque a 

ideia exclusiva que fará a diferença. Mas mais do que isso é tentar procurar compreender em que 

medida é que os principais agentes no processo de criação de uma campanha publicitária 

(Anunciante, Account Manager, Planeador Estratégico e Criativo) estão conscientes da importância 

desta ferramenta para o sucesso de uma campanha, marca, negócio e organização.  

 

1.3 Objectivos de Investigação 

O objectivo base desta investigação é perceber em que medida é que os Consumer  Insights têm um 

efeito catalisador na criação de ideias disruptivas no âmbito da Comunicação, do Marketing e das 

Marcas.  

Começámos com uma reflexão teórica e discussão da literatura existente sobre o tema, identificando 

alguns conceitos base essenciais para um bom entendimento do papel do Consumer Insight no 

âmbito supra-referido. Identificaram-se, entre outros, conceitos como: Consumer Insight, ideia criativa 

e execução/produto criativos. Inevitavelmente, ao tocarmos estes conceitos, tivémos também que 

discorrer um pouco sobre os intervenientes no processo de concepção de ideias e sobre os seus 

papéis: o Anunciante, o Account Manager, o Planeador Estratégico, a equipa criativa (Art Director e 

Copywriter). 

Identificou-se também o conceito de Insight no contexto da Psicologia e da Psicoterapia, tocando a 

génese do conceito que, se presume, advém da Psiquiatria geral. Não menos importante, foi 

abordarda a forma como este conceito é absorvido e adaptado pelo Marketing e pela Comunicação. 

Aprofundou-se tanto quanto possível o processo que permite gerar um bom Consumer Insight: desde 

a investigação, à compreensão da realidade estudada, até à tradução da informação numa verdade 

profunda sobre o consumidor que aponta o caminho para a Ideia que poderá gerar o sucesso da 

Comunicação e contribuir para o sucesso de um negócio, produto ou marca. Por contraponto, 

explorou-se também o que é o falso Consumer Insight, os erros que mais se cometem ao descrever 

um Consumer insight e os danos que isso pode constituir para uma marca. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Um novo paradigma  

Nos anos 70, o Marketing via os consumidores indiferenciadamente (Marketing de massas) e por isso 

fabricavam-se produtos em larga escala mas com fraca qualidade e pouca variedade. Já na década 

de 80, as organizações começam a perceber que os consumidores tinham necessidades e desejos 

diferentes, ou seja, o que servia para um grupo de consumidores não necessariamente era 

interessante para o outro. Nasce então o Marketing Segmentado. Nos anos 90, surge o Marketing 

Relacional. As empresas começaram a observar que mesmo dentro de um grupo com características 

sócio-demográficas similares, existiam comportamentos diferentes. Passou-se então a ouvir mais os 

consumidores na tentativa de identificar as suas necessidades e os seus desejos (Kotler, 2009). 

Desenvolve-se por consequência o Marketing one-to-one, também chamado Micromarketing e que, 

grosso modo, consiste em criar produtos mais personalizados a fim de fidelizar o consumidor.  

O mercado, como o conhecemos hoje, caracteriza-se pela oferta de produtos com qualidades muito 

semelhantes entre si e pela diversidade e variedade de consumidores que, por sua vez, estão cada 

vez mais exigentes e que buscam um tratamento personalizado. Por isso, um erro de estratégia, 

planeamento ou decisão pode comprometer os objectivos de uma empresa, podendo levá-la a ter de 

encarar sérios problemas de ordem económica, financeira e comercial. 

Não basta fazer o melhor produto através dos melhores processos, se o que se faz não vai ao 

encontro do consumidor, o líder de todos os processos organizacionais. 

Nesta linha de análise, Fortini-Campbell, (1992:9), faz uma fotografia da dinâmica de mercado dos 

nossos dias: “ If “stability” was the watchword of the Old Order, “flexibility” is the name of today’s 

game. To succeed today, a company must be able to spot an opportunity before anyone else, respond 

to it immediately, and keep pushing to sustain a competitive edge. If that company doesn’t, well, 

today’s marketplace is not forgiving.” 
1
 

Esta nova dinâmica económica é apenas um dos braços da mudança que vivenciamos hoje. A autora 

aponta ainda dois outros factores que enfatizam a necessidade de colocarmos o consumidor no 

centro do nosso negócio (Fortini-Campbell, 1992:9). 

A revolução tecnológica e os novos consumidores. Sobre o primeiro diz o seguinte: “Technology has 

also increased the pace of the marketing game. Information on competitive success, retailer reactions 

and consumer preferences flies through point-of sale scanners, fax machines and computer link-ups. 

If your product enjoys a competitive advantage today, you might not have it for long, because your 

competitor can quickly re-tool or re-train and match you in time.”
2
  Em última análise, todas estas 

                                                           
1
 Se a “estabilidade” era o lema da velha ordem, a “flexibilidade”é a palavra de ordem dos dias de hoje.  Para vencer nos dias 

que correm, as organizações têm de ser capazes de detectar e aproveitar as oportunidades antes de qualquer outra, mantendo 

um esforço contínuo para ter uma vantagem competitiva. Se assim não for, o mercado não perdoará. 

 
2
 A tecnologia também contribuiu para o aceleramento do ritmo do marketing. Informação sobre o sucesso da concorrência, a 

reacção dos retalhistas e as preferências dos consumidores passam a correr entre scanners, faxes e 

conexões de computador nos pontos de venda. Mesmo que o seu produto tenha uma vantagem 

competitiva hoje, poderá perdê-la em breve, porque o seu competidor pode rapidamente 

alcançá-lo, reorganizando-se ou actualizando-se. 



7 | P a g e  
 

mudanças afectam os consumidores sendo que estes, por sua vez, são também forçados a mudar 

(Fortini- Campbell, 1992:10), “Today, as consumers, we have an overwhelming number of product 

choices, brand choices, retail choices and information choices. In a way, that makes us very powerful. 

With more and more selections to choose from, marketers have to work harder and harder to secure 

our business.”
3
 O entendimento desta nova realidade tem levado as grandes organizações a investir 

cada vez mais em comunicação e em publicidade. Paralelamente, têm levado Marketeers e 

Publicitários a enveredar por vertentes mais subjectivas no estudo do consumidor.  Segundo Wegner 

( 2002) cerca de 95% dos pensamentos, emoções, aprendizagens e sentimentos que impulsionam as 

tomadas de decisão e os comportamentos de compra dos consumidores ocorrem inconscientemente.  

Para Zaltman (2003) estes processos inconscientes representam o mundo interior dos consumidores, 

ou seja, são emoções arraigadas, desejos internos, lembranças que influenciam os consumidores na 

escolha por determinado produto ou marca. Cabe aos profissionais de Marketing e Publicidade, 

através de elementos exógenos (como, por exemplo, um anúncio publicitário), despertar nos 

consumidores sensações e experiências significativas, estimulando o interesse do mesmo pelo 

produto/marca/ideia. Portanto, a decisão do consumidor em comprar um produto decorre da 

interacção entre o mundo endógeno dos consumidores e o mundo exógeno dos profissionais de 

Marketing e Publicidade. 

Em suma: a não compreensão de que o mundo do consumidor é capaz de transformar intensamente 

a mensagem proveniente do mundo exógeno é a causa de boa parte dos fracassos no 

desenvolvimento de novos produtos e no fracasso de muitas campanhas publicitárias.  

 

2.2  Motivações, percepções, atitudes e crenças do Consumidor 

“Um acto de consumo não é mais do que uma faceta particular do ser humano” (Dubois, 1993:25). 

 

Os fenómenos do consumo são cadas vez menos enconómicos e mais psicológicos (Quiñones, 

2008). Dependem cada vez menos da capacidade de aquisição e muito mais das expectativas, 

necessidades e valores dos consumidores. Um exemplo disso é a tendência crescente do chamado 

fenómeno “eat local”: os consumidores dos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, 

tendem a consumir cada vez mais produtos produzidos no seu próprio país em detrimento de 

produtos importados. Ou seja, muitos consumidores estão dispostos a pagar mais caro para, em 

contrapartida, poderem contribuir para o estímulo da economia do seu próprio país. Este exemplo, 

como outros, vêm introduzir novas variáveis naquelas que são as abordagens económicas e 

quantitativas que, ainda assim,  continuam predominantemente a pautar a actuação de muitas das 

empresas produtoras de bens ou serviços. 

Ao longo dos tempos, no estudo do consumo, tem-se vindo a perder a perspectiva, na medida em 

que se confundem os meios com os fins e, como refere Cristina Quiñones “El fin ultimo es el ser 

                                                                                                                                                                                     
 
3
 Hoje, como consumidores, temos um número esmagador de escolhas de produtos, marcas e informação. De certa forma isso 

torna-nos bastante poderosos. Com cada vez mais opções por onde escolher, os marketeers têm de trabalhar mais 

arduamente para garantir a saúde do seu negócio. 
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humano, el proprio consumidor, a quien el marketing se debe.(...) El consumidor no sólo adquiere y 

muestra su interés en los productos puesto que le son accesibles y útiles (en un sentido económico 

del término) sino fundamentalmente puesto que lo satisfacen, y con esto queremos englobar a los 

diversos mecanismos psicológicos que lo explican como las expectativas, motivaciones, valores, 

actitudes, etc. Se trata pues de una satisfacción eminentemente subjetiva que la psicología deberá 

desenmarañar.”
4
 

Em larga medida, uma compra, reflecte as características individuais do comprador, as suas 

necessidades, as suas percepções e atitudes, e por estas razões, vimo-nos na obrigadação de aflorar 

aqui algumas das mais conhecidas teorias sobre o Consumidor no âmbito das Ciências Humanas.  

 

O método de Lancaster 

Lancaster propõe-nos uma hipótese diferente daquela que se sustentava exclusivamente numa 

perspectiva economicista. “ A hipótese central de Lancaster é simples: não é o produto, em si, que 

gera a satisfação, mas os atributos que o compõem. (...) o indivíduo não procura, por conseguinte, as 

entidades-produto mas antes as combinações de características que esses produtos proporcionam.” 

(Dubois, 1993:31). Embora tenha representado um progresso em relação à visão clássica, esta teoria 

revelou-se insuficiente sobretudo pela hipótese que defendeu de se separar o universo dos produtos 

e características dos produtos em sub-conjuntos autónomos. Revelou-se um princípio demasiado 

estanque para abarcar a complexidade do universo do comportamento do consumidor. 

 

A Teoria Freudina da Motivação 

“Como explicar (...) que o papel higiénico se venda melhor se for de cor pastel?”(Dubois: 1993:36). 

Freud realçou o papel das motivações do inconsciente, sendo que segundo ele, estas estão 

essencialmente ligadas às necessidades sexuais, “ (...) não directamente observáveis mas inferíveis 

através da análise” (Dubois, 1993:36). “Segundo Freud, uma criança vem ao mundo movida por 

necessidades instintivas que se esforça por satisfazer por diferentes meios, tal como gritos ou 

mímica. Verifica rapidamente e dolorosamente, que não pode obter satisfação imediata  (...). 

Conforme cresce, o seu psiquismo desenvolve-se. Uma parte dele, o “id” permanece o reservatório 

das suas motivações e impulsos internos. Uma segunda parte, o “ego” torna-se o centro da pesquisa 

de “saídas” que permitem satisfazer as suas necessidades. Uma terceira, por fim, o seu “superego” 

canaliza os seus instintos nas manifestações socialmente aceitáveis, a fim de evitar um sentimento 

de culpabilidade ou vergonha. A culpabilidade ou vergonha que o indivíduo sente face aos seus 

desejos , e principalmente face aos seus desejos sexuais, leva-o a recalcá-lo para fora da sua 

consciência. Esses desejos são, então, negados ou expressos através de processos como a 

projecção que consiste em atribuir aos outros os seus próprios sentimentos , a identificação que 

                                                           
4
 O fim último é o ser humano, o próprio consumidor, a quem se destina o marketing (...) O consumidor não só compra e 

mostra o seu interesse nos produtos porque lhe são acessíveis e úteis (no sentido económico do termo) mas 

fundamentalmente porque o satisfazem, e aqui englobamos os diversos mecanismos psicológicos que explicam as 

expectativas, motivações, valores e atitudes. 
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consiste na imitação de pessoas que invejamos ou a sublimação que consiste em deslocar uma 

descarga de energia para um terreno socialmente aceite.”(Dubois:1993:36).  

A contribuição da Teoria da Motivação de Freud, no âmbito do marketing e da publicidade, permitiu 

que se encarasse o consumo não apenas do ponto de vista funcional mas atribuindo-lhe uma 

dimensão mais complexa e simbólica. 

 

Ernest Dichter e o Estudo de Motivação 

Este discípulo de Freud consagrou 20 anos da sua vida a interpretar as situações de compra e de 

escolha de produto em termos de motivações insconscientes desenvolvendo a técnica de Estudo de 

Motivação. “Consiste em entrevistar, em profundidade, algumas dezenas de compradores potenciais 

a fim de elucidar as motivações profundas que os fazem considerar a compra de um produto.” 

(Dubois:1993:37). Para tal usou técnicas projectivas ou criativas para reduzir os mecanismos de 

defesa dos indivíduos.  

 

Este e outros instrumentos de outros autores (muitos discípulos de Freud) continuam a ocupar um 

lugar de eleição na pesquisa comercial. É o caso de Adler que deu ênfase às motivações mas não 

apenas do ponto de vista das motivações sexuais. Veio, por exemplo, sublinhar a importância do 

sentimento ou complexo de inferioridade. Já Horney veio adiantar a papel desempenhado pela 

ansiedade. 

São várias as contribuições da Psicologia em particular, e das Ciências Humanas, em geral, para o 

desenvolvimento e aplicação das técnicas de pesquisa do consumidor. Essencialmente, todas elas 

devem constituir um esforço no sentido de conhecer o consumidor o mais profundamente possível.  

 

2.3 O processo criativo na Agência de Publicidade e as funções dos seus intervenientes 

O processo criativo típico numa Agência de Publicidade integra um Redactor (Copywriter), um 

Director de Arte (Art Director), um Planeador Estratégico (Account Planner)  e um Executivo de 

Contas (Account Manager). Cada um destes intervenientes desempenha papéis específicos sempre 

com um objectivo comum que é a criação de uma Ideia que responda a um problema (briefing) que o 

Anunciante (Cliente) coloca à Agência de Publicidade.  

 

O Serviço a Clientes ou Account Service 

O Executivo de Contas trabalha directamente com o Cliente no sentido de mapear as necessidades 

de comunicação da marca, e no sentido de encontrar soluções de comunicação que vão ao encontro 

dos objectivos de negócio da marca. Segundo a Associação de Marketing da Austrália: "They engage 

agency resources as appropriate and ensure all the work done for the client is suitable for their 

business and that projects run smoothly".
5
  O quotidiano do Executivo de Contas passa por gerir 

equipas de trabalho de diferentes áreas para trabalhar projectos específicos, por comunicar 

                                                           
5
 Eles apropriam-se dos recursos da Agência e asseguram que todo o trabalho feito para o Cliente está adequado ao negócio 

deste e que todos os projectos fluem sem problemas. 
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formalmente os pontos de vista da Agência, apresentar os trabalhos criativos e estabelecer 

cronogramas e orçamentos.  

O departamento Criativo- Director de Arte e Redactor 

O produto de uma Agência de Publicidade são os anúncios publicitários, sendo o departamento 

criativo o responsável pela execução deste produto. O produto criativo é, regra geral, executado em 

equipas de duas pessoas- a chamada dupla criativa. A dupla criativa é constituída pelo Redactor  

(responsável pelo wording) e pelo Director de Arte (responsável pelo execução visual).  A Associação 

de Marketing Australiana diz-nos precisamente isso: “Development of the creative is done in teams of 

two. A copywriter (words) and an art director (visuals) work together to create rough versions of the 

ads including: TV storyboards, print layouts, and radio scripts.” 
6
 

 

O Planeamento Estratégico- o Planeador Estratégico ou Account Planner 

O Planeador Estratégico é antes de mais um “gestor de Insights” que começa por analisar o 

consumidor e o mercado, e a partir desta análise consegue destilar os factos mais relevantes para os 

transformar num Consumer Insight. Após este exercício cumpre-lhe comunicar o Consumer Insight ao 

Executivo de Contas, regra geral sob a forma de briefing criativo. Em Portugal, normalmente, o 

briefing criativo é executado pelo Executivo de Contas com a participação activa do Planeador 

Estratégico, sendo o seu contributo especialmente relevante na criação do Consumer Insight. “First 

and foremost, a good account planner must be a curious person. The purpose of this curiosity is to 

discover the job of advertising for this product in this segment of the market” (Fortini-Campbell, 

1992:178).
7
 

 

2.4 O processo de criação publicitária 

Acabámos de apontar muito resumidamente a função de cada um dos intervenientes no processo 

criativo, mas a experiência do pesquisador permite assegurar que as funções destes profissionais são 

bastante mais complexas. Em todo o caso, dada a necessidade de sistematização, acredita-se que o 

exposto é o tanto suficiente para se comprender as funções básicas dos intervenientes no processo 

criativo em Publicidade. Permitimo-nos então a passar à descrição do processo de criação 

publicitária. 

O despoletar da criação publicitária é feito pelo Anunciante (o cliente que representa a Marca) sob a 

forma de briefing. Os publicitários referem-se comumente a este briefing como sendo o “Briefing de 

Cliente”. Trata-se de um documento mais ou menos complexo (dependendo da profundidade do 

                                                           
6
 O desenvolvimento da criatividade é feito em equipas de duas pessoas. O copywriter (palavras) e o director de arte (visuais) 

trabalham em conjunto para criar esboços dos anúncios como por exemplo: storyboards para TV, esboços para imprensa, e 

textos para rádio. 

 
7
 Primeiro e antes de mais, um bom planeador estratégico tem de ser uma pessoa curiosa. O objectivo desta curiosidade é 

descobrir o papel que a publicidade deve desempenhar para posicionar o produto num determinado segmento de mercado. 
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problema que a comunicação deve ajudar a resolver) onde o Cliente define os seus objectivos de 

negócio, apresenta um resumo da estratégia de negócio, fornece informação sobre o consumidor (se 

houver) e sobre os benefícios do produto/serviço que pretende comunicar.  

Sendo a ponte entre Cliente e Agência da responsabilidade do Executivo de Contas, cumpre a este 

profissional o acto de partilha do problema a resolver com o Planeador Estratégico. Na posse do 

“Briefing de cliente”, o Planeador Estratégico deve iniciar o processo de prepararção do briefing 

criativo. “The creative brief focuses on the issues pertinent to the development of the advertising from 

the consumer’s point of view and presents other important marketing aspects of the product category. 

It also helps to define the proper positioning of the brand in a way that embodies both its rational and 

emotional aspects”
8
 (Fortini-Campbell, 1992:178). É na fase de preparação deste documento que o 

Planeador Estratégico concebe o Consumer Insight. Segue-se a apresentação e discussão do 

briefing com o Executivo de Contas e, em alguns casos, partilha-se o briefing da Agência com o 

Cliente, ou pelo menos, os pontos fundamentais que guiarão o caminho para a ideia criativa e para a 

execução criativa.  

Segue-se a fase de passagem do Briefing Criativo à dupla criativa: Redactor e Director de Arte. Esta 

passagem de briefing é feita pelo Planedador Estratégico sempre na presença do Account Executive.  

Munidos do Briefing criativo e depois da passagem e discussão presencial do mesmo, os criativos 

têm agora a incumbência de gerar uma ideia que se materializará numa ou várias propostas físicas- a 

execução ou execuções. Estas mais não são do que a materialização da ideia através de uma 

representação visual (pode ser um storyboard caso se pretenda apresentar um anúncio de televisão 

ou, por exemplo um script, caso se pretenda apresentar uma proposta para rádio). Este output será 

apresentado numa primeira fase áqueles que são os  responsáveis pelo Input dentro da Agência- 

Executivo de Contas e Planeador Estratégico. Havendo consenso relativamente à proposta segue-se 

a fase de apresentação deste produto criativo ao Anunciante. Este poderá ou não aprovar a proposta 

em questão, devendo sempre apresentar argumentos válidos e o mais explícitos possível quando não 

aprova a proposta criativa. 

 

2.5 Insights e Consumer Insights: breve história e conceitos  

O dicionário “The new shorter Oxford Dictionary” define Insight como “seing below the surface”: 

1- Internal sight, mental vision. Also, understanding, wisdom. Knowledge of or skill in (a particular 

subject or area). 

2- A mental looking to or upon something; consideration. 

3- Physical sight; inspection; a look. 

4- Penetration (into character, circumstances, etc) with the understanding.”
9
 

                                                           
8
 O briefing criativo foca-se nos pontos pertinentes sob a perspectiva do consumidor que contribuem para o desenvolvimento 

da publicidade e apresenta outros aspectos de marketing importantes sob o ponto de vista da categoria do produto. Também 

ajuda a definir o correcto posicionamento da marca personificando os aspectos racionais e emocionais da mesma. 

 
9
 Ver por baixo da superfície: 



12 | P a g e  
 

 

Steel (1998:13) referencia a presença de espírito e o contributo de alguém que há cerca de 40 anos, 

quando ainda pouco se falava sobre Consumer Insights no contexto do Marketing e da Publicidade, 

teve a capacidade de ver mais além na forma como exerceu o seu métier. Trata-se de Bill Bernbach. 

Num discurso na American Association of Advertising Agencies em 1980, viria a dizer o seguinte: “ At 

the heart of an effective creative philosophy is the belief that nothing is so powerful as an insight into 

human nature, what compulsions drive a man, what instincts dominate his action (…). For if you know 

these things about (a) man you can touch him at the core of his being”.
10

 

Antes de avançarmos com as definições de Consumer Insight cumpre apresentarmos aqui uma breve 

descrição sobre a origem do conceito Insight no âmbito da Psicologia e algumas das teorias mais 

conhecidas sobre o tema também neste âmbito. O termo Insight foi introduzido na Psicologia pela 

Teoria da Gestalt. Os Psicólogos da Gestalt introduziram o conceito de “Insightful Problem Solving” e 

muitos dos aspectos desta teoria são ainda hoje objecto de estudo. Uma segunda linha de 

pensamento, a abordagem “Nothing Special”, defende que o Insight simplesmente não existe 

(Davidson e Sternberg, 1995:150). Esta abordagem examina alguns dos pressupostos da Psicologia 

Gestalt tentando ilustrar como os problemas não-rotineiros podem ser resolvidos usando processos 

rotineiros (a fase pré-Gestalt, no que diz respeito à teoria e estudo da resolução de problemas, 

advogava que a resolução de problemas era feita exclusivamente através de tentativa-erro). Esta tese 

propõe então que a resolução de problemas vive de informação e procedimentos rotineiros, abolindo 

por isso a existência dos Insights. Na medida em que vem negar a existência do Insight na resolução 

de problemas, não discorreremos sobre esta abordagem.   

Uma terceira linha de pensamento, “The great-minds approach”, leva o estudo do Insight para além 

do contexto experimental e fornece uma perspectiva baseada no mundo real (Davidson e Sternberg, 

1995:166). Trata-se de uma análise focada na investigação profunda de mentes criativas. 

De uma maneira geral podemos dizer que os Psicólogos da Gestalt defendem que o “Insightful 

Problem Solving” ocorre através do pensamento produtivo. Ou seja, no pensamento produtivo, o 

problema é resolvido através de novas formas de pensar extrapolando por isso antigas associações e 

perspectivas sobre formas de resolução de problemas anteriores. “A novel solution is produced, often 

preceded by an “Aha!” experience or a feeling of suddenly knowing what needs to be done”
11

 (Maier, 

1940). Por outras palavras, o Insight ocorre quando o indivíduo que tenta resolver o problema 

consegue compreendê-lo em profundidade e consegue vislumbrar uma nova solução.  

                                                                                                                                                                                     
1. Visão interna, visão mental. Também, compreensão, sabedoria. Conhecimento sobre ou habilidade em conhecer (um 

assunto ou área em particular). 
2. Introspecção sobre alguém ou alguma coisa; consideração. 
3. Visão física; inspecção; um olhar. 
4.  Penetração (sobre carácter, circunstâncias, etc) com compreensão. 

 
10

 No coração de uma filosofia criativa eficaz está a crença de que nada é tão poderoso como um insight sobre a natureza 
humana, as compulsões que guiam o Homem, os instintos que dominam a sua acção (...). Se tivermos esta informação em 
nosso poder, podemos tocar o Homem no centro do seu ser. 
 
11

 É produzida uma nova solução, muitas vezes precedida por uma experiência “Aha” ou a sensação de subitamente saber o 
que tem de ser feito. 
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A escola Gestalt veio levantar importantes questões sobre a resolução de problemas e o papel dos 

Insights nesse processo, mas contribuiu perifericamente com respostas para a pergunta: como é que 

o Insight se processa na mente humana? 

The great-minds approach” aborda três factores que envolvem o Insight na resolução de problemas: a 

Motivação Intrínseca, a Identificação de um Impasse e a Interacção Social ( Davidson e Sternberg, 

1995:166). 

Esta abordagem defende que a maioria dos indivíduos que têm Insights significativos, também têm 

em si mesmos a motivação de adquirir conhecimento relevante, de superar obstáculos e de persistir 

perante  impasses face a um problema. Como Dean Simonton  

(1995) disse, citado por Davidson e Sternberg (1995), “Even someone as talented as Mozart did not 

compose masterpieces until he spent ten years writing music”.
12

 

Sobre a Identificação de um Impasse, diz-se que uma solução Insightful normalmente ocorre quando 

o indíviduo percebe que ele próprio ou a abordagem ao problema se encontram num patamar que 

simplesmente não se revela produtivo. Kevin Dunbar (1995-2001), também citado por Davidson e 

Sternberg (1995), refere que mesmo cientistas experientes não raras vezes abandonam as suas 

hipóteses de trabalho depois de obterem evidências inconsistentes que indicam que estão no 

caminho errado. De forma similar, conforme Csikszentmihalyi e Sawyer (1995) citados por Davidson e 

Sternberg (1995), os Insights no processo de resolução de problemas ocorrem quando os indivíduos 

se defrontam com um impasse, o que os leva a reconfigurar a sua abordagem ao problema para que 

o possam ultrapassar. 

A Intercação Social como um dos requisitos da teoria “Great-minds”, vem revelar que uma parte 

significativa dos Insights advém do contexto social. Embora os Insights ocorram quando os indivíduos 

se encontram sozinhos, os estágios de preparação, avaliação e elaboração que precedem e 

acompanham o Insight, dependem da interacção e do feedback de outros, regra geral de colegas. Em 

jeito de resumo poder-se-á dizer que a abordagem “Great-minds”, ao contrário das restantes que se 

referiram, aborda uma série de factores que influenciam o processo do Insight mas que dificilmente 

podem ser estudados num cenário experimental. É mais uma contribuição. 

No âmbito da Psicoterapia, a primeira vez que o termo Insight surgiu num trabalho psicanalítico foi 

com French (1939) na obra Insight and Distortion in Dreams, citado por Abel (2003). French 

considerava o Insight como um fenómeno de apreensão útil da situação de conflito. Na sua óptica, o 

Insight não seria o agente terapeutico de per se, mas antes uma precondição para uma solução do 

problema que pudesse levar à cura. 

Se procurarmos informações sobre o termo no âmbito da Psicologia e da Psicoterapia, verificaremos 

que quase sempre encontramos o conceito associado à resolução de problemas.  

O Insight, ou “Aha moment”, como muitos referem, é vulgarmente associado à experiência de 

subitamente perceber e saber o que tem de ser feito para resolver um problema.  

O Insight, no âmbito da Psicologia tem vindo a ganhar importância ao longo dos anos. Um exemplo 

desta nova motivação face à compreensão do Insight são as quase 600 páginas de investigação 

                                                           
12

 Mesmo alguém tão talentoso quanto Mozart, teve de passar anos a escrever música antes de compôr as suas obras-primas.  
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recente constituintes da obra The Nature of Insight, de Davidson e Sternberg  (1995). Estes mesmos 

autores voltam a explorar o tema no livro The Psichology of Problem Solving (2003:171), concluindo 

que apesar de se ter avançado bastante na direcção da definição de Insight, ainda assim há um longo 

caminho a percorrer já que nenhuma das escolas de pensamento consegue compreender 

exactamente o processo que leva ao Insight. Em todo o caso, para o tema que é aqui objecto de 

pesquisa, poder-se-á dizer que as definições que se seguem são o bastante para podermos avançar 

com o pressuposto de que o Insight, e mais precisamente o Consumer Insight, constituem 

ferramentas geradoras de ideias exclusivas que podem influenciar fortemente o sucesso da 

comunicação/negócio/produto/marca. 

Antes de avançarmos na apresentação das teorias mais relevantes sobre o processo de obtenção 

dos Consumer Insights, cumpre apresentar uma definição do termo e aflorar a génese do seu 

aparecimento no contexto da Publicidade e, mais tarde, do Marketing. 

Stephen King da J. Walter Thompson (JWT) e Stanley Pollitt da Boase Massimi Pollitt (BMP) são 

considerados os pais do Account Planning pelo Account Planing Group UK (APG). Em agências 

diferentes, mas sensivelmente ao mesmo tempo, iniciaram uma revolução na Publicidade do Reino 

Unido e que depois se propagou a outros países, departamentos de research, departamentos de RP 

e departamentos de Marketing das organizações.  

Insatisfeito com a forma de trabalhar da Agência de publicidade onde se encontrava, Stephen King 

desenvolveu um novo método que apelidou de T-Plan ou Target Plan e que consistia na combinação 

de Consumer Research e Insights com o objectivo último de gerar publicidade mais eficiente e mais 

criativa. Stanley Pollitt, em 1968, sentiu a necessidade de intervir no processo de concepção do 

briefing que, até então, estava concentrado nas mãos do Account Manager e que, segundo Pollitt, 

não usava a informação disponível sobre o consumidor da forma mais completa e correcta. (Baskin, 

2007). Pode dizer-se então que a génese do termo Consumer Insight resulta do desconforto e da 

insatisfação de dois profissionais de Publicidade. 

Dru (2002:248), apresenta-nos o conceito de Consumer Insight como “ (...) a deeper version of the 

truth”.
13

 Trata-se da descoberta daquela verdade escondida, daquela revelação que de certa forma o 

ser humano consegue reconhecer, mas que raramente consegue articular em pensamento. É 

fundamentalmente uma verdade sobre a condição humana: “Consumer Insights are observations 

about life. They are a little like stolen moments, fleeting forays into real life, revelations of the way 

people think or what they do…”
14

  (Dru, 2002:248), Por contraponto, o mesmo autor introduz-nos o 

conceito de “Duh Insights”, ou o que não deve ser entendido por verdadeiro Consumer Insight. Os 

“Duh insights” mais não são do que meros factos recolhidos através de diferentes processos (ex: 

Estudos de Mercado) e que, embora de importância primordial para chegar ao Consumer Insight não 

são em si mesmos o Consumer Insight. 

Todavia, não raras vezes, os profissionais de Marketing e Publicidade revelam não saber distinguir 

entre Facto e Consumer Insight (Dru, 2002:246).  

                                                           
13

 (…) uma versão profunda da verdade. 
 
14

 Os Consumer Insights são observações sobre a vida. São como momentos roubados, são incursões fugazes à realidade da 
vida, são revelações da maneira como as pessoas pensam ou o que fazem...  
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2.6 Do Insight para o Consumer Insight 

Se, num exercício livre, tentarmos transpôr as definições da Psicologia e da Psicoterapia (mesmo que 

com alguns constrangimentos, como referenciam Davidson e Sternberg) para a realidade do 

Marketing e das Agências Publicidade, conseguiremos vislumbrar alguns pontos de contacto: 

- Desde logo, sendo o core business das Agências de Publicidade a criatividade e, por essa via, a 

produção de ideias, os “Aha moments” revelam-se de extrema importância já que são estes que 

poderão gerar ideias verdadeiramente diferenciadoras para uma campanha/produto/marca. 

- Se afunilarmos este raciocínio, e se o aplicarmos concretamente ao território dos Consumer 

Insights, perceberemos que se queremos catapultar uma marca para o sucesso, temos antes de mais 

de conseguir resolver um problema: perceber o que é que o nosso consumidor quer efectivamente. 

Este é um exercício que requer uma grande dose de dedicação, estudo e também insightfull thinking, 

já que raramente é o consumidor que nos dá “de bandeja”o tão desejado Consumer Insight.  

Podemos então assumir daqui em diante que a interpretação que se dá ao termo Insight no contexto 

do Marketing e da Comunicação é “ver dentro do consumidor (seeing inside the consumer).  

 

2.7  O papel catalisador do Consumer Insight 

O exercício de obtenção do Consumer Insight recai em principio sobre a figura do Planeador 

Estratégico, figura esta que existe quer nas estruturas das Agências de Publicidade de média e 

grande dimensão, quer nos departamentos de Marketing das médias e grandes empresas. Não 

pretendemos estender-nos aqui em detalhe sobre as competências do Planeador Estratégico, mas 

apenas reforçar a importância deste figura no contexto da construção das marcas. Num 

departamento de Marketing de uma organização, a função do Planeador Estratégico consiste em criar 

o posicionamento de Marketing e de Comunicação para uma determinada marca. O exercício, que 

não é nunca um acto isolado, mas antes um trabalho concertado com a restante equipa de Marketing, 

consiste em compreender o ambiente competitivo em que a marca se insere, definir o target, o 

consumer insight, os benefícios, os valores e a personalidade da marca, e o discriminador para 

chegar a uma afirmação que defina e sintetize a essência da marca. Numa Agência de Publicidade, o 

Planeamento Estratégico tem a função de construir pilares sobre os quais assentará a solução da 

comunicação para uma determinada marca. Esta etapa aparece como contra-partida às campanhas 

baseadas no improviso (Dickson, 1992:69-83). 

A figura do Planeador Estratégico, juntamente com a figura do Account Executive, desenvolve a 

estratégia de comunicação reproduzindo algumas das etapas do seu congénere no departamento de 

Marketing, mas afunilando agora a sua pesquisa apenas ao âmbito da comunicação. O Planeador 

Estratégico da Agência de Publicidade poderá também ter de transformar o Consumer Insight num 

Insight de Comunicação suficientemente inspirador para que a equipa criativa possa desenvolver a 

Ideia criativa e a execução que daí deriva.  É importante que se note que nem sempre o trabalho 

assume este carácter estanque, já que muitas vezes o exercício de pensar a Marca no seu todo recai 

na Agência de Publicidade. Acontece também que, por vezes, o Consumer Insight desenvolvido pelo 
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Planeador Estratégico do Departamento de Marketing é já suficientemente inspirador que não 

necessite de ser trabalhado pela Agência de Publicidade. 

Encontrar uma forma das marcas se conectarem com o seu consumidor nem sempre é fácil e, não 

raras vezes, as marcas sacrificam as necessidades dos seus consumidores a favor dos interesses 

das suas próprias organizações Fortini-Campbell (1992:3). Quando assim é, o resultado fica quase 

sempre aquém das suas expectativas. Acredita-se que a razão pela qual os interesses dos 

consumidores passam tão frequentemente para segundo plano prende-se com a distância que 

continua a existir entre os Marketeers/Publicitários e os seus target consumers. Um erro recorrente 

entre estes consiste também na assumpção de que são donos das marcas. Estas, com toda a 

complexidade de imagens, valores e razões de compra existem em dois únicos e singulares espaços: 

na cabeça e no coração dos consumidores. Por isso se pode dizer que as marcas pertencem aos 

consumidores. Por isso também se pode dizer com alguma segurança que a única forma de 

desenvolver uma marca é influenciando as percepções, racionais e emocionais, do target de uma 

determinada marca.  

Fortini-Campbell (1992:3), considera que a distância que existe entre os Marketeers e Consumidores 

tem a ver antes de mais com a tendência sectarista inerente à natureza humana. A maioria das 

vezes, os profissionais de Marketing e Publicidade querem vender algo (produto ou ideia) a pessoas 

muito diferentes de si próprios. Pessoas mais velhas, mais novas, pessoas com um rendimento 

inferior, que têm hábitos de alimentação diferentes, com outro tipo de gostos musicais, com diferentes 

visões e crenças religiosas (Fortini-Campbell, 1992:49). Pessoas que querem coisas diferentes da 

vida. Estas diferenças acabam por revelar-se numa incapacidade de ver o outro como ele realmente 

é, e constituem um freio para compreender a tal verdade escondida, possível catalisadora do sucesso 

de um produto/marca (Fortini-Campbell, 1992:50). Perante este cenário a autora reafirma a 

necessidade das marcas voltarem a conectar-se de uma forma mais profunda com os seus 

consumidores. Introduz-se aqui a sua teoria  sobre o termo Sweet Spot (Fortini-Campbell, 1992:52). 

Trata-se, lato sensu, de encontrar o Consumer Insight, encontrar o Insight da marca e, levando-os um 

ao encontro do outro atingir então o Sweet Spot, “ (...) the place in the consumer’s mind where you 

make a connection between a consumer insight and a brand insight”
15

 (Fortini-Campbell, 1992:16). 

Esta intercepção resulta em algo maior que apenas a soma das partes: Consumer Insight + Brand 

Insight= Sweet Spot. O Sweet Spot advém de um termo que, no baseball, designa a parte do taco 

onde a bola bate e que a lança a distâncias impressionantes. O paralelismo, julga-se, é praticamente 

auto-explicativo: O Sweet Spot no contexto da Publicidade permitirá que o consumidor passe a 

relacionar-se com a marca criando ligações mais profundas com a mesma.  

 

2.8 O processo de obtenção dos Consumer Insights 

Impõe-se neste contexto discorrer sobre algumas  abordagens sobre o processo de obtenção de um 

Consumer Insight.  

                                                           
15

 (...) o lugar na mente do consumidor onde se faz a conexão entre um consumer insight e um insight da marca. 
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Seja na prateleira do supermercado, através de promoções no ponto de venda, através da 

publicidade, patrocínios ou editoriais na imprensa, os consumidores estão em constante contacto com 

as marcas. Mas contam-se pelos dedos de uma mão o número de vezes que os consumidores 

reparam verdadeiramente nelas.  

 

Da necessidade de gerar impacto: 

Muitos destes encontros acontecem em ambientes poluídos, em que centenas de diferentes inputs 

competem pela atenção do consumidor. O desafio dos Marketeers e dos profissionais de Publicidade 

consiste em fazer com que o consumidor repare na marca x em detrimento da marca y. Mas reparar 

na marca não é o suficiente. 

 

Da necessidade de envolver o consumidor numa experiência positiva: 

Este encontro com as marcas deve gerar uma reacção do consumidor de forma a que este crie 

alguma espécie de envolvimento com a marca. Deve tratar-se de uma experiência positiva e em linha 

com a estratégia de Marketing e Comunicação.  

 

Da necessidade de gerar comportamento: 

A comunicação de uma marca pode gerar variadíssimas reacções. Pode ser amada, admirada, pode 

gerar um sorriso ou até uma gargalhada, mas a comunicação só cumprirá os seus objectivos se 

contribuir para o fortalecimento da marca e isso consegue-se quando afecta o comportamento do 

consumidor. 

 

Comunicação de excelência- O que é e como conseguimos reconhecê-la? 

- A comunicação de excelência está intimamente ligada ao conhecimento do consumidor e ao 

pressuposto de que vai gerar uma reacção positiva do mesmo- é fundamental que afecte 

comportamentos.  

- Tem de conter em si mesma um descriminador único e poderoso. Não é só a estratégia de 

comunicação que deve ser distintiva. A ideia, a execução e os canais de comunicação devem seguir 

a mesma lógica pois só assim se consegue criar uma vantagem competitiva em relação à 

concorrência. 

- Tem de ser capaz de gerar uma ideia consistente e sólida que possa viver no tempo e 

desmultiplicar-se em diferentes canais de comunicação e diferentes execuções que trarão frescura e 

novidade à marca e, por essa via, impacto. 

 

As fases para obtenção do Consumer Insight: 

O primeiro passo consiste na compreensão do produto, do mercado em que se insere, da 

concorrência, do posicionamento do produto face à concorrência, do seu grau de sucesso, das 

tendências que afectam o mercado em questão e, em linhas largas, em compreender quem é o target 

consumer e como esse target percepciona o produto (Fortini-Campbell, 1992:58). É aqui que se 

inserem os estudos, as estatísticas, os inquéritos de opinião pública, etc. São estes factos que 
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servirão de base para futuras revelações de Consumer Insights. É a matéria-prima do Planeador 

Estratégico. 

É nesta fase de recolha de informação que as empresas precisam de ampliar “ (...) a sua perspectiva 

para explorar os esconderijos do ecossistema da procura dos Consumidores, desafiando-se a si 

próprias e ampliando o espaço de oportunidades para ver o que os seus olhos não podiam ver” 

(Gómez, 2008:12). Ou seja, é nesta fase que o Planeador Estratégico precisa de entender os 

comportamentos das pessoas e as suas expectativas diárias sem pensar nos seus próprios produtos 

e, concentrando-se no mundo de uma forma imparcial, deixando de olhar para o mundo dos 

consumidores como parte interessada. 

O segundo passo consiste em combinar a informação recolhida sobre o negócio, a concorrência e os 

consumidores de maneira a atribuir-lhe significado. Trata-se de um processo de condensação da 

informação que resultará num único e exclusivo Consumer Insight (Fortini-Campbell, 1992:77). É este 

Consumer Insight que vai orientar o caminho para aqueles que procederão à concepção do conceito 

criativo e da ideia criativa: a dupla criativa (copywriter e art-director ou visualizador). No entanto, o 

processo de transformar a informação recolhida num Consumer Insight requer também uma 

interpretação criativa por parte do Planeador Estratégico. Cabe-lhe agora a tarefa de fazer perguntas: 

Porque é que estas pessoas se sentem desta maneira? Porque é que são desta maneira? O que é 

que é suposto que façam a seguir? Qual a motivação emocional ou mental do consumidor (ou 

ambas) para onde se deve apontar a mensagem que se pretende transmitir? (Fortini-Campbell, 

1992:79). Trata-se de um exercício de simplificação, clareza e profundidade que se espera que a 

concorrência não consiga observar. Tem de ser algo relevante, ressonante e algo com poder 

suficiente para alterar o comportamento do consumidor. Tem de ser algo suficientemente aliciante 

para gerar o envolvimento e a inspiração da dupla criativa. A Inspiração é o terceiro passo do 

processo de obtenção do Consumer Insight.  

Em jeito de resumo, podemos então dizer que o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação, 

e no processo de obtenção de um Consumer Insight, é absolutamente fundamental perceber as 

diferenças entre informação sobre o consumidor, compreensão sobre o consumidor e Consumer 

Insight. A compreensão sobre o consumidor não advém da simples análise de um relatório de 

research. O relatório fornecerá informação em princípio importante e relevante sobre o consumidor, 

mas por si só não permitirá a compreensão deste. Para ter uma compreensão sobre quem é o nosso 

consumidor há que falar com ele e não simplesmente ler sobre ele. Isso implica tempo e dinheiro, 

mas esse investimento revelar-se-á de extrema importância pois constitui a base sobre a qual residirá 

a construção de um dos pilares eventualmente mais importantes na edificação da estratégia de 

comunicação: o Consumer Insight. 

Marketing e comunicação com sucesso advêm sempre da compreensão profunda dos consumidores. 

É importante que as marcas nutram um respeito profundo pelos seus consumidores por maior que 

seja a clivagem de estilos de vida entre eles. As marcas são dos consumidores. 
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3 METODOLOGIA 

Antes de avançarmos com a descrição da metodologia que aplicámos nesta investigação, cumpre 

relembrar a pergunta de partida que a rege: Em que medida é que os principais agentes no 

processo de criação publicitária (Anunciante, Planeador Estratégico, Executivo de Contas e 

criativo) estão conscientes da importância desta ferramenta para o sucesso de uma 

campanha, da marca, do negócio e da organização? 

 

“ A observação é  (...) uma etapa intermédia entre a construção dos conceitos  e das hipóteses, por 

um lado e o exame dos dados utilizados para as testar, por outro. (...) Para levar a bom termo um 

trabalho de observação é preciso poder responder às três perguntas seguintes: observar o quê?; em 

quem?; como?” (Quivy, Campenhaudt, 1992:155). 

 

3.1 O quê? 

Procurou-se obsevar em que medida é que esta ferramenta é utlizada numa base regular (ou se é 

efectivamente utilizada), qual o esforço de tempo e dinheiro que se põe no processo de obtenção do 

Consumer Insight, quem é que na Agência de Publicidade e no Anunciante desempenha o papel de 

detective do consumidor tentanto também observar em que moldes é que a informação obtida é 

posteriormente trabalhada e por quem, e em que medida é que se encara este instrumento como um 

dos pilares básicos para a construção das Marcas. 

Podemos resumir os objectivos/questões que pretendiamos ver respondidas nos pontos que se 

seguem: 

- A importância dada ao consumidor como  elemento-chave para o sucesso de um negócio e de uma 

marca; 

- A atitude dos principais players face à importância dos Consumder Insights como catalisadores de 

comunicação de qualidade/comunicação eficaz;  

- A frequência e profundidade da utilização desta feramenta no contexto da concepção de uma 

campanha publicitária; 

- A consciência da importância desta ferramenta para a construção das marcas e sucesso do 

negócio. 

 

3.2 Em quem? 

Na pesquisa que nos propusemos realizar, por nos parecer profícuo e inevitável, observámos os 

intervenientes no processo de produção criativa no contexto das Agências de Publicidade e, por 

serem os catalisadores do processo criativo, os Anunciantes que encomendam e compram o produto 

criativo . A selecção da amostra foi não-probabilística e intencional pois a pesquisadora partiu do 

pressuposto de que as maiores empresas de publicidade possuem maiores probabilidades de 

contribuir para o enriquecimento do objecto de estudo e teste das hipóteses. Em face do carácter 

desta pesquisa, seleccionaram-se indivíduos pertencentes a todas as categorias profissionais que 

integram o processo criativo: O Anunciante (apresenta um problema à Agência de Publicidade sob a 

forma de briefing), o Account Executive (aquele que recebe directamente o briefing do Anunciante e 
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que, na maioria dos casos procede à redacção e passagem de briefing criativo à dupla criativa), o 

Planeador Estratégico (a figura na Agência a quem cabe, em princípio e entre outras funções, a 

construção do Consumer Insight para inclusão no briefing criativo) e o Criativo (o indivíduo que 

concebe o conceito e a execução/produto criativos). 

3.3 Como? 

Na presente investigação, pelas suas próprias características, optou-se pelo método de entrevista 

semi-directiva. “Na observação indirecta o instrumento de observação é um questionário ou Guião de 

entrevista (Quivy, Campenhaudt, 1992:164). A pesquisadora optou pelo Guião de entrevista que 

anexa e que foi devidamente testado apresentando as perguntas que o constituem “ (...) a um 

pequeno número de pessoas pertencentes às diferentes categorias de indivíduos que compõem a 

amostra” (Quivy, Campenhaudt, 1992:182). É sabido que um guião não está sujeito a restrições tão 

precisas quanto um questionário, todavia, acredita-se que este exercício permitiu a reformulação de 

algumas perguntas e sobretudo o enriquecimento do instrumento utilizado através da introdução de 

outras.  

Para a escolha das Agências de Publicidade representativas da população que quisémos estudar, 

recorremos ao Ranking da Media Monitor. Na impossibilidade de ter acesso à facturação das 

Agências de Publicidade, optou-se por analisar o investimento bruto de media (rádio, TV, cinema, 

imprensa e exterior entre Janeiro e Dezembro de 2010) dos anunciantes que são atendidos pelas 

Agências. Fez-se a identificação das Agências que se encontram  no top 10 e destas, fizeram-se 2 

entrevistas para cada uma das categorias profissionais conforme se referiu atrás. Diante do carácter 

da pesquisa, começámos por seleccionar as duas maiores Agências de Publicidade de Portugal. Com 

base no Apêndice C, que se anexa, as duas Agências de Publicidade seleccionadas por ordem no 

Ranking da Media Monitor foram as seguintes: 1) Euro RSCG Lisboa; 2) Young & Rubican Red Cell. 

Dadas as dificuldades de agenda verificadas por parte dos profissionais contactados das Agências 

referidas, a investigadora optou por agilizar o processo de entrevistas recorrendo a profissionais com 

os quais contacta ou contactou no decorrer da sua vida profissional. Ainda assim, os profissionais das 

Agências de Publicidade que acederam ser entrevistados pertencem a Agências que se encontram 

no top 10 do Ranking da Media Monitor, a saber: Ogilvy & Mather Portugal e J. Walter Thompson. 

O mesmo critério não foi utilizado para a escolha dos anunciantes a entrevistar. Por impossibilidade 

de acesso à listagem do top 10 de Investimentos em Publicidade dos Anunciantes, optámos por 

seleccionar dois: Iglo Portugal e Unilever. Esta escolha prendeu-se com critérios de disponibilidade 

da pesquisadora. Embora se saiba quea Iglo Portugal não é um dos maiores investidores em 

publicidade, sabe-se todavia que ainda assim se trata de uma grande marca com uma 

representatividade de investimento Publicitário considerável e com cultura de Marketing. O objectivo 

foi que, no final, tivéssemos o total de oito entrevistas resultando seis delas de 3 diferentes categorias 

profissionais no âmbito das Agências de Publicidade e duas delas no âmbito dos Anunciantes. 

 

3.4 Análise dos dados 

Para a análise dos dados, e por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a análise de conteúdo 

qualitativa mostrou-se o método mais adequado. Na posse das informações recolhidas fez-se uma 
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avaliação do tipo e da profundidade das respostas, bem como do significado das respostas à 

pergunta de pesquisa do estudo sugerido. Utilizámos o Método de Categorias, uma "espécie de 

gavetas ou rúbricas significativas que permitem a classificação dos elementos de significação 

constitutivas da mensagem”. Classificaremos " (...) os diferentes elementos nas diferentes gavetas 

segundo critérios susceptíveis de fazer sugerir um sentido capaz de introduzir uma certa ordem na 

classificação inicial (...)" (Bardin, 1988:37). O processo de categorização semântico para a 

organização da informação encontra-se em anexo.  

 

3.5 Estudo de caso 

Para um melhor entendimento do processo de concepção dos Consumer Insights apresentamos um 

Estudo de Caso. Permite-nos compreender no concreto todos os conceitos que temos descrito e de 

que forma estes conceitos se aplicam à realidade de um problema de Marketing concreto que a 

comunicação ajudou a resolver. A nossa ênfase recaiu sobre as 3 principais etapas do processo: a 

recolha da informação sobre o consumidor, a compreensão dessa informação e a fase da inspiração 

que resulta num Insight exclusivo e diferenciador. Analisou-se ainda a resposta execucional da 

Agência de Publicidade ao briefing do cliente e o impacto que essa campanha teve nos resultados do 

negócio do Anunciante. 

O Estudo de Caso escolhido reporta-se aos anos de 2003-2005 para uma marca de alimentação 

infantil: Douradinhos Capitão Iglo. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Os estudos sobre Consumer Insights, sobretudo em Portugal, são praticamente inexistentes o que 

pode ser revelador da importância que se dá a este tema. Crê-se, pela pesquisa que aqui 

apresentamos, que estamos em face de um contributo que poderá, a uma pequeníssima escala, 

ajudar a catapultar esta temática validando no futuro outras iniciativas de pesquisa neste campo. 

Espera-se que possa alavancar a necessidade de compreensão dos mecanismos que regem aquele 

que é o justo proprietário das nossas marcas- o consumidor. Para tanto, a análise obedece à 

abordagem de conhecer em que medida os principais agentes no processo de criação publicitária 

estão conscientes da importância desta ferramente para o sucesso de uma campanha, da marca e do 

negócio. Para tanto, a análise obedece, mais esmiuçadamente, à abordagem de saber: 

- Da importância do consumidor no contexto da comunicação/marca/negócio; 

- Do conhecimento e aplicação dos Consumer Insights na Estratégia de Comunicação das marcas; 

- Da atitude dos profissionais de MKT/Comunicação face aos Consumer Insights como contributo 

para a construção das marcas; 

- Da importância dos Consumer Insights para a construção de Ideias diferenciadoras. 

 

Os guiões que se anexam serviram de base para as 8 entrevistas executadas aos profissionais que 

listamos: 

- João Espírito Santo, Director Criativa da Agência de Publicidade Ogilvy & Mather Advertising; 

entrevista a 7 de Abril de 2011; 

- Ana do Carmo, Group Director da Agência de Publicidade Ogilvy & Mather Advertising; entrevista a 

13 de Abril de 2011; 

- Rita Silva Martins- Planner da Agência de Publicidade Ogilvy & Mather Advertising; entrevista a 20 

de Abril de 2011; 

- Rute Carvalho- Account Supervisor da Agência de Publicidade J.W. Thompson; entrevista a 2 de 

Maio de 2011; 

- Nuno Silva- Planner da Agência de Publicidade J.W. Thompson; entrevista a 2 de Maio de 2011; 

- Marcelo Dolabella- Supervisor Criativo de Publicidade Ogilvy & Mather Advertising; entrevista a 10 

de Maio de 2011; 

- Daniel Fonseca- Marketing Manager da Iglo Portugal; entrevista a 18 de Maio de 2011; 

- Joana Amaral- Olá Impulse Ice Cream Brand Manager da Unilever; entrevista a 23 de Maio de 2011. 

 

4.1 A Importância dos Consumidor no contexto da comunicação/marca/negócio 

Na generalidade das respostas não é explícito e imediato que se aponte o consumidor como a base 

para a construção das marcas. Todavia, em todas as respostas está sempre implícita uma relação 

baseada nos vectores marca-consumidor. Assim, à pergunta “Para si qual é o elemento central a 

partir do qual se edifica a construção de uma marca?”, à excepção dos entrevistados PE 2 e 

Anunciante 2, o enfoque está essencialmente na relação. Vejam-se as respostas de Criativo 2,  PE 1 

e Anunciante 1, respectivamente: 
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“É a promessa. A promessa da marca ou seja, no que é que ela acredita, o que é que ela defende. 

Porque é que esse vai ser o elo de ligação com os consumidores (...) é a partir daí que se vão 

construir ligações.” 

 

“Através de uma relação que seja gratificante para os 2 lados e que seja duradoura no tempo.” 

 

“Uma marca deve ser um conjunto de valores, de princípios diferenciadores da concorrência para que 

toda a comunicação (comunicação no sentido lato), para que todos os pontos de contacto com o 

consumidor ajudem-na a que esse seu posicionamento, que esse seu conjunto de valores, de 

aspectos que são diferentes de uma outra marca, consiga ser sedimentado na mente do consumidor 

e portanto a torne única.” 

 

Steel (1998) enfatiza justamente este ponto dizendo que “The best and most effective advertising is 

that which sets out to involve consumers (…). (…) advertising that fails to recognize the truth of a 

consumer’s relationship with a product or category, does not connect on a visceral level, and 

consequently does little or nothing to shift consumers perceptions or behavior.” 
16

 

Esta consciência parece estar sedimentada entre aqueles que entrevistámos, mas reforça-se, 

espontaneamente, apenas PE 2 e Anunciante 2 foram directos ao gene basilar da construção de uma 

marca: 

 

PE 2: “Numa síntese, que obviamente as marcas fazem-se em função dos consumidores.”  

 

Anunciante 2: “Eu acho que o primeiro passo e o mais importante é conhecermos o consumidor, ou 

seja, isto por forma a conseguirmos responder às necessidades dos mesmos.” 

 

Da mesma maneira, todos os entrevistados parecem estar conscientes que o consumidor dos nossos 

dias já não se apresenta como mero receptor das mensagens, assumindo ele próprio papéis que no 

passado não lhe eram atribuídos. Expressões como “consumidor mais activo”, “tem o poder do 

feedback”, “mais exigente e mais informado” abundam entre as respostas que obtivémos dos 

nossos entrevistados. A opinião de PE 2 é reveladora desse padrão de respostas: 

 

“Antigamente, eu anunciante falo, tu consumidor escutas, calas, comes e compras. Era este o 

paradigma. Hoje, o consumidor é antes de mais, antes ainda provavelmente de ser consumidor, é 

meio e mensagem. Ele próprio meio e mensagem. Ele é objectivamente o melhor meio, o suporte, 

para a tua mensagem. (...) De facto hoje em dia o consumidor tem, pelo menos aparentemente, muito 

mais poder, um dos seus grandes poderes é este. É o poder do feedback e de ser ele próprio a 

origem da mensagem e de a espalhar e de a difundir.” 

                                                           
16

 “A melhor publicidade e mais eficaz, é aquela que envolve os consumidores (...). (...) a publicidade que não reconhece a 

verdade da relação do consumidor com o produto ou categoria, não consegue estabelecer ligações a um nível visceral, e por 

consequência fa muito pouco ou nada para mudar as perpecções ou comportamentos do consumidor.” 

 



24 | P a g e  
 

 

Mais uma vez denota-se aqui uma ênfase na relação, na bidireccionalidade que intrínsecamente a 

comunicação assume, e que agora mais do que nunca, fruto da era da informação e da internet, 

confere ao consumidor o poder não só de ser receptor da mensagem, mas também produtor da 

mensagem e de ser ele mesmo o veículo dessa mesma mensagem. Malcom Gladwell (2010), um 

jornalista de renome na cena da imprensa Americana, no seu livro “The tipping point” refere o papel 

preponderante que o indivíduo tem na propagação de ideias, de produtos e de fenómenos sociais. 

Cita um exemplo que pode ser de interesse para esta tendência que PE 1 identifica como 

“Consumers in control” e que, segundo Malcom Gladwell (2010) é algo que está presente no 

Homem enquanto ser social. A tese do autor baseia-se na ideia de que existem 3 tipos de pessoas 

que, com funções diferentes e complementares, desempenham um papel crítico na propagação de 

epidemias (sociais, de ideias, etc): os “Connectors”, os “Mavens” e os “Salesman”. Apresenta, entre 

muitos, um exemplo emblemático do papel que um simples adolescente desempenhou no eclodir da 

tendência de usar sapatos Hush Puppies entre os adolescentes americanos sem que a própria 

marca, incialmente, estivesse conhecedora de que o fenómeno estava a eclodir. Quando a marca se 

apercebeu do fenómeno aproveitou-o e capitalizou-o da melhor forma multiplicando em vários dígitos 

o seu valor de vendas.  

 

Outro ponto muito focado foi a racionalidade do consumidor dos nossos dias que deriva do acesso 

que tem à informação. O Account 1 apresenta esta tendência da seguinte forma: 

 

“Eu acho que o consumidor de agora está muito mais informado do que é que são os produtos, quais 

são os benefícios que esses produtos trazem para eles. (...) Portanto, à partida é uma gente bem 

mais informada e que, quando vai para o linear já leva determinadas coisas na cabeça, quer seja... 

querem comprar produtos pelo seu preço sabendo à partida que muitos dos produtos (pelo menos na 

cabeça deles) resolvem a mesma coisa e que só lhes querem vender é marcas. (...) Digamos que o 

consumidor é, a meu ver, mais informado e mais inteligente também. É um consumidor mais 

treinado, com mais conhecimento do que é que são as marcas.” 

 

Deste acesso à informação resulta uma maior exigência por parte dos consumidores, um ponto 

que o Criativo 2 expõe como se segue: 

 

“Todos nós hoje como consumidores somos muito mais  bombardeados por produtos, comunicação e 

isso acaba obrigando o consumidor a ficar muito mais exigente, no sentido também que ele está 

melhor informado (supostamente). (...) Hoje tem muita gente gritando ao mesmo tempo... ...) o 

consumidor está melhor informado, está mais exigente. E depois por ter mais oferta ele tem de ter 

maior controle sobre as suas finanças para não ir sempre na nossa conversa, na publicidade das 

marcas. (...) Eu acho que há uma massificação tal que as pessoas não têm nem a disposição, nem o 

tempo para perder com tantas mensagens, com tantas mensagens sem graça e sem interesse 

nenhum.” 
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 Perante este cenário e mediante a pergunta “Como vê o futuro das marcas e qual o papel do 

consumidor nesse futuro?”, todos os entrevistados encaram o futuro das marcas como um futuro 

em que o diálogo prevalece e se intensifica. Aliás, é pressuposto quase unânime que, caso as 

marcas não consigam reconhecer a necessidade de troca vs imposição do passado, estarão 

condenadas à extinção. O PE 1 apresenta os seus argumentos da seguinte forma: 

 

“O papel do consumidor é tudo. (...) Eu acho que cada vez mais o consumidor tem , por isso, um 

papel fundamental nas estratégias que são definidas para a marca.(...) Fala-se um bocadinho nesta 

tendência de “Consumers in Control”. Ele é a base de todo o nosso trabalho. E portanto é ele que 

orienta o nosso trabalho e por isso nós temos de estar sempre em cima dele para tentar descobrir ou 

aprofundar os tais insights.” SOBRE O FUTURO DAS MARCAS: “Têm de ser adaptativas, têm de ter 

uma grande capacidade de adaptação e de flexibilidade e têm de estar continuamente a ouvir. 

Ouvir, é a palavra-chave.” 

 

Da mesma maneira, PE 2 e Anunciante 2, respectivamente, vêm ratificar este raciocínio, afirmando o 

seguinte:  

 

 “ (...) as marcas que estavam habituadas a planificar , a fazer campanhas... já não faz sentido 

absolutamente nenhum. A nossa marca, mais uma vez, para além de ser um conjunto de 

percepções partilhadas, vai ser um conjunto de conversas partilhadas que nós não 

dominamos na totalidade, mas podemos tentar conduzir.” 

 

“Eu acho que cada vez mais será o consumidor a construir a própria marca. Ou seja, enquanto 

que, se calhar, desde sempre ou pelo histórico que existe é: as marcas, elas próprias proporem com 

base em research, proporem um ou outro produto. Cada vez mais vai ser o próprio consumidor a 

fazer a marca e a fazer o produto. (...) E portanto, cada vez mais os consumidores vão ser exigentes 

nesse ponto e cada vez mais as marcas vão estar dispostas a fazê-lo.” 

 

4.2 Conhecimento e aplicação dos Consumer Insights na estratégia de comunicação das 

marcas 

Para esta bateria de perguntas, e no essencial, pode dizer-se que existe um reconhecimento da 

importância dos Consumer Insights para o desenvolvimento de estratégias de comunicação 

sustentadas, e um reconhecimento das repercurssões que essa utilização tem no maior ou menor 

grau de sucesso das marcas, e em última análise das organizações e dos negócios.  

Sendo a primeira pergunta desta bateria “Em que medida é que os Consumer Insights entram na 

equação da definição das estratégias de comunicação que desenvolve para os seus 

clientes?”, e sendo portanto uma pergunta mais fechada que todas as outras, verificou-se que, de 

uma forma espontânea, quase todos os entrevistados tiveram necessidade de discorrer sobre a 
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importância dos Consumer Insights. Expressões como “pilar”, “alicerce”, “determina a eficácia 

comercial”, “o essencial” constam no seu discurso. O Criativo 1 responde da seguinte forma: 

 

“ (...) é um pilar. (...) um insight, além de ser um GPS, é o que diferencia porque cria imediatamente 

uma coisa... (...) qualquer que seja a comunicação, o que se está a dizer, fica imediatamente ligado 

ao consumidor e portanto destaca-se. (...) mas quando se vê um grande insight tu vês imediatamente 

os consumidores a aderir, não é? (...) é um alicerce.” 

 

O Account 1 confirma com a resposta que se segue: 

 

“São o essencial, porque, como se disse, à partida os produtos são criados e as marcas 

desenvolvidas para responder a determinado tipo de necessidades. Se eu não conhecer bem a 

cabeça do consumidor e se não traduzir essa cabeça do consumidor em insights que sirvam para 

depois a comunicação conseguir criar mensagens que vão de encontro às necessidades que as 

pessoas têm, nunca se vai conseguir chegar a um diálogo.” 

 

E o Anunciante 1, talvez de forma mais incisiva, revela-nos: 

 

“Os insights de consumidor são provavelmente o aspecto mais poderoso que nós podemos ter para 

ser bem sucedidos. A definição do produto, a estratégia de lançamento do produto, na forma de 

comunicar o produto. São chave.” 

 

Todavia, embora todos os entrevistados pareçam estar cientes da força que esta ferramenta pode ter 

na definição de uma estratégia de comunicação, quando responderam objectivamente à pergunta, 

parece-nos que, na prática, nem sempre os Consumer Insights são efectivamente contemplados de 

forma séria na definição das estratégias de comunicação das marcas. O Account 1 diz-nos 

justamente isso:  

 

“Não, acho que não. Acho que não é uma prática comum em Portugal, basicamente porque eu 

acho que o pensamento estratégico nem sempre é suficientemente elaborado (...) e muitas vezes não 

lhe é dado o valor que ele tem efectivamente na comunicação. E portanto, há muita comunicação que 

não é comunicação, é informação.” 

 

Mesmo aqueles que afirmam peremptoriamente que os Consumer Insights entram na equação da 

definição das estratégias de comunicação que desenvolvem, os casos do Anunciante 1 e Account 

2, acabam por admitir que nem sempre esse é um exercício que é feito com a regularidade e com a 

seriedade que se lhe deve imprimir: 

 

“Temos que ser muito criteriosos para sabermos o que é que é o insight. Porque às vezes 

falamos de observações como sendo insights, mas que não são. Portanto, o insight é algo muito 
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mais profundo que nos vai respondendo a um eterno “mas e porquê, mas e porquê, mas e porquê?”. 

(...) tem existido sempre uma preocupação de melhorar essa área dentro da empresa no sentido de 

nós conseguirmos, seja pela observação dos movimentos do mercado, seja por contacto directo com 

o consumidor, com o próprio trade, conseguirmos escavar e ir ao cerne da questão. Acho que temos 

vindo a melhorar, acho que ainda há um trabalho a fazer.” 

 

“O que eu acho é que é uma actividade que deveria ser um bocadinho mais actualizada porque 

está um bocadinho parada no tempo. Se tu fores ver os estudos que se fazem e as conclusões que 

se extraem, ainda são muito à luz de uma coisa antiga. (...) muitas vezes acabamos todos por usar o 

bom-senso, sendo que é uma ferramenta bastante falível, porque também somos condicionados 

pelas nossas próprias vivências. Eu acho que nós ainda não demos aquele passo... se nós há uns 

anos atrás, quando começámos a trabalhar, era importante a classificação do consumidor por idade, 

por profissão, e por mais não sei quê, hoje há outras coisas que nós consideramos ainda que eu acho 

que já acabram, ou que estão a acabar... porque é muito mais o que as pessoas consomem, como é 

que elas consomem, onde é que elas vão, e em última análise dissecar um bocadinho a rã (...).” 

 

Neste último relato, o Account 2, toca ainda num ponto interessante que é a ausência de estudos 

que de alguma forma tenham acompanhado o ritmo dos tempos. Se antigamente a classificação 

do consumidor e/ou target de um determinado produto/marca era feito essencialmente com base 

numa análise sócio-demográfica, hoje em dia impõe-se a construção de outro tipo de ferramentas que 

consigam, como o próprio Account 2 diz “dissecar a rã”. Citámos Wegner (2002) e Zaltman (2003) 

sobre o que representam os processos inconscientes no acto de consumo, e à luz destes reforçamos 

este ponto com Cooper (1997) “Sometimes the truth of consumers’ relationships with a brand is hard 

(or even embarrassing) to express consciously- and projective techniques provide a powerful cipher 

for emotional expression.” 
17

 

. 

Tomámos como definição base de Consumer Insight aquela que nos diz que se trata de “ver 

dentro do consumidor”. De uma forma mais ou menos articulada, todos os entrevistados parecem 

saber, pelo menos em aproximação, o que é um Consumer Insight: 

 

Criativo 2: “O Consumer Insight é isso, é conhecer tão bem o meu consumidor do meu produto 

que é quase antecipar uma coisa que ele quer, mas que ele não sabe que quer.” 

 

PE 1: “A primeira coisa que me vem à cabeça é: uma verdade humana. Profunda. (...) E onde é que 

nós vamos buscá-los? Aos instintos humanos, aquelas coisas mais profundas, às motivações e aos 

instintos, que são as coisas mais profundas do ser humano (...). Estamos aqui a falar ao nível do 

                                                           
17

 “Às vezes, é difícil (senão mesmo embaraçoso) para os consumidores expressarem conscientemente a verdade da relação 

que têm com uma marca e, por isso, a utilização de técnicas projectivas podem tornar a expressão da emoção inteligível.” 
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inconsciente. Não estamos a falar do consciente. E toda a gente sabe que o inconsciente é muito 

mais poderoso e muito mais valioso que o consciente.” 

 

Account 1: “É uma visão mais profunda, mais para dentro do que é a mente de um consumidor.” 

 

Há uma única resposta que de alguma forma foge ao padrão (Criativo 1) sendo por isso aqui 

digna de registo: 

 

“ (...) eu acho que é sobretudo uma descoberta sobre algo... sobre o comportamento do consumidor, 

e quanto mais esse comportamento estiver virado para o que a marca vem trazer para a vida dele 

melhor. (...) eu diria que é algo sobre o comportamento do consumidor.” 

 

Em face do que já foi exposto, este enfoque no aspecto comportamental parece revelar uma visão 

algo restritiva do que é o Consumer Insight e dos mecanismos humanos que devem ser dissecados 

para se poder chegar o mais próximo possível daquilo que Dru (2002:248) refere ser “a deeper 

version of the truth”. O aspecto comportamental dos consumidores deve ser objecto de análise, mas 

por si só pode não ser suficientemente revelador da “verdade escondida”. 

 

De fazer um parênteses também para uma observação do Account 2 que toca um dos pontos que 

expusemos sobre o insight como “problem solver” no contexto da Psicologia: 

 

 “(...) até porque as pessoas muitas vezes julgam que estão a dizer verdade e mentem a elas 

próprias. Se tu conseguisses tirar os filtros... e muitas vezes trata-se de ir ao lado para para chegar a 

um sítio.” 

 

Esta última observação vai de encontro à ideia de que o insight pode ser em si mesmo o resultado de 

pensar colateralmente. Da mesma forma, quando o Account 2 diz “tratar-se de ir ao lado para chegar 

a um sítio”, agora no âmbito do Marketing e da Comunicação, talvez possamos concluir que há 

efectivamente que criar novas ferramentas de abordar a forma como estudamos o consumidor. Há 

eventualmente que abordar o estudo do consumidor sob novas perspectivas que nos levem a 

“insightfull” Consumer Insights. 

 

À pergunta “Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights? Se sim , pode remumi-lo?” a resposta foi transversalmente negativa. 

Segundo os entrevistados existem ferramentas de Planeamento Estratégico próprias das empresas 

que representam e que, numa fase anterior à da obtenção do Consumer Insight, ajudam de alguma 

forma a estruturar o pensamento sobre a marca e onde, na maioria dos casos, é depois contemplada 

a dimensão do Consumer Insight. Eis algumas das respostas que ratificam esta conclusão (PE 1, 

Account 1 e Anunciante 1, respectivamente): 
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“Eu acho que não existe nenhum método específico para Consumer Insights. (...) na Ogilvy 

temos uma ferramenta de planeamento estratégico que se chama Fusion e que é uma ferramenta 

que nos seus primeiros passos, obviamente, contempla essa dimensão. Ou seja, vamos procurar ter 

um conhecimento muito aprofundado de várias áreas, quer seja do negócio do cliente, quer seja do 

consumidor, quer seja do contexto cultural, etc, para obviamente tentar captar aqui insights valiosos 

para o resto das fases de trabalho. (...) Acho que isso existe mais se calhar nas empresas agora que 

estão ligadas à área do inteligence e do research.” 

 

“Não, basicamente em termos de Ogilvy, o que existe são ferramentas de pensamento estratégico 

que todas elas vão beber a estudos que teoricamente os clientes terão fornecido e a partir dali 

constrói-se um Consumer Insight.” 

 

“Não existe um método exclusivo. Nós, de qualquer maneira, tentamos pelo histórico que temos da 

Unilever, seguir um pouco essa metodologia. Mas que tem a ver primeiro com uma grande 

preparação em termos de que elementos existem sobre o mercado, sobre estudos anteriores que 

existem do consumidor, para apontar então possíveis caminhos ou possíveis observações que nos 

pareçam chave num determinado projecto mas que precisam de ser validadas sobre então “mas a 

pessoa vai de A para B porquê?”. O que é que está a fazer com que as pessoas, por exemplo, 

procurem mais carne branca do que carne vermelha? (...) É uma cultura que existe mas que vai 

sendo aprimorada. É importante, mas não é fácil.” 

Mais ou menos explícito fica também a ideia de que, mesmo não existindo um método exclusivo, 

existe um esforço por parte dos entrevistados e das empresas que representam em, de uma forma 

mais ou menos estruturada, estimular a observação do mercado, da concorrência e do 

comportamento do consumidor para chegar a algo que, no mínimo se aproxime de um Consumer 

Insight. 

 

Parece-nos também relevante apresentar algumas diferenças entre os discursos daqueles que 

são os profissionais das Agências de Publicidade e os gestores das marcas aqui identificados 

como pertencentes à categoria Anunciantes. Parece existir um enfoque nas diferentes fases do 

processo que, conforme Fortini-Campbell (1992) refere, constituem os passos que nos permitem 

chegar a um Consumer Insight. Julgamos pertinente revisitá-los de uma forma breve: recolha de 

informação sobre o consumidor, compreensão sobre o consumidor e inspiração para chegar 

ao Consumer Insight. Verificamos que entre os profissionais das Agências de Publicidade é 

recorrente a utilização de expressões como “intuição”, “click”, e parece exister até alguma 

desvalorização sobre as metodologias que permitam balizar o pensamento para chegar ao Consumer 

Insight. Ou seja, se tivermos de associar uma fase do processo, nos moldes em que Fortini-Campbell 

(1992) os enuncia, poderiamos dizer que os profissionais das Agências de Publicidade estarão mais 

focados na última fase do processo- a Inspiração. 

Criativo 2 e PE 2, por esta ordem, apresentam-nos essa perspectiva: 
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“Sinceridade? Se existe eu não conheço. (...)  Os processos, os mecanismos, as fórmulas por si 

só não fazem nada e o poder de análise, de compreensão, do que é que eu tiro dali, para mim é 

muito mais importante do que o processo, do que a mecânica da coisa. Porque senão a gente 

vai ter uma coisa muito fria e o Consumer Insight é o tipo de coisa que vive do click, da ideia, 

não é mais estatística, não é uma coisa matemática.” 

 

“Não há ferramentas para nos dar um bom Consumer Insight. Não há ferramentas, é intuição e é 

trabalho. É sistematizar informação, ou seja, na fase imediatamente anterior existem sim montes de 

fórmulas que te alavancam chegares lá, mas não tens nenhuma fórmula que misturando te ajude a 

chegar a um Consumer Insight. (...) mas de facto há ferramentas que te ajudam a chegar ao 

momento imediatamente antes de descobrires o insight.” 

 

O discurso dos Anunciantes, não sendo diametralmente oposto, e muito provavelmente devido à sua 

natureza mais “business oriented” é muito mais orientado em torno do research e da compreensão do 

mercado e do consumidor, e menos muito menos na fase da inspiração. Como confirmação seguem-

se os seguintes excertos dos Anunciante 1 e Anunciante 2: 

 

“Não existe um método exclusivo. Nós, de qualquer maneira, tentamos pelo histórico que temos da 

Unilever, seguir um pouco essa metodologia. Mas que tem a ver primeiro com uma grande 

preparação em termos de que elementos existem sobre o mercado, sobre estudos anteriores que 

existem do consumidor, para apontar então possíveis caminhos ou possíveis observações que nos 

pareçam chave num determinado projecto (...)” 

 

“Eu confesso que não estou muito à vontade para responder. Eu acredito que sim, sinceramente. 

Também cada vez mais nos últimos anos o nosso departamento de Estudos de Mercado tem 

evoluído.” 

 

4.3 Atitude dos profissionais de Mkt/Comunicação face aos Consumer Insights como 

contributo para a construção das marcas 

O Planeamento Estratégico nas Agências de Publicidade tem na sua génese a necessidade de criar 

relações profundas com os consumidores. Steel (1998) diz-nos “The planner’s role was basically to 

embrace consumers as partners in the process of developing advertising, to use their input at every 

stage of the process to inform and sometimes even inspire creative ideas, and to guide and validate 

the resulting advertising campaigns.” 
18

  Estes princípios mantêm-se até aos nossos dias e constituem 

a pedra basilar para o sucesso de qualquer comunicação. O que cumpre desde já registar, no que à 

nossa pesquisa diz respeito, é que embora existam departamentos de Planeamento Estratégico nas 

Agências a que os nossos entrevistados pertencem, esta actividade não encerra em si mesma um 

                                                           
18

 “O papel do Planeador Estratégico era basicamente encarar os consumidores como pares no processo de desenvolvimento 

da publicidade. Usá-los em todas as fases do processo como fonte de informação, de inspiração criativa, guiando e validando 

as campanhas publicitárias que daí resultavam.” 
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processo contínuo no tempo, um processo sistematizado e exclusivo do departamento de 

Planeamento Estratégico. Parece tratar-se de uma actividade que é partilhada entre os que 

constituem o departamento de Planeamento Estratégico e o departamento de Serviço a Clientes. Os 

Planners entrevistados constituem de per se o departamento de Planeamento Estratégico das 

Agências onde exercem a sua actividade (à data da redacção deste documento a Agência de 

Publicidade Ogilvy & Mather Advertising já só tinha um Planner). O PE 1 admite inclusivamente  que 

existe uma fraca profissionalização do Planeamento Estratégico em Portugal: 

 

“(...) eu acho que o planeamento estratégico ainda está muito relacionado com o new business. 

(...) somos 2 pessoas. Eu acho que o planeamento estratégico, de alguma forma, em Portugal não 

está tão valorizado como se calhar poderia estar, ou se calhar não tão profissionalizado como 

poderia estar. Estamos numa fase verdinha.”  

 

Da mesma maneira, o Criativo 2 reforça esta ausência de profissionalização: 

 

“São as pessoas que integram o departamento de Planeamento Estratégico aqui na Agência. A 

percepção que eu tenho do que eles fazem é basicamente só pesquisa. (...) e para mim o 

planeamento estratégico tem de ir muito para além disso. (...) com um Consumer Insight bom eu 

tenho metade do meu trabalho feito, eu só vou precisar de descobrir a melhor forma de transmitir 

aquilo que foi identificado e em 90% dos meus trabalhos eu não recebo isso. (...) Agora, eu não sei se 

isso é só falha de processo ou se é também do nosso ritmo de trabalho. É assim, o trabalho de 

planeamento perfeito requer investimento de tempo, de dinheiro, de pessoal, de desgaste e o facto é 

que a nossa realidade não permite muito esse tipo de coisas.” 

 

Outro ponto digno de registo advém da utilização de expressões como “gut feeling”, “capacidade 

de improvisão”, “padrões meio distorcidos”, “é feito de forma mais empírica”, “falta de 

recursos” e que no seu devido contexto, como veremos, denotam vulnerabilidade na forma como o 

Planeamento Estratégico parece ser abordado. Veja-se: 

 

 PE 1: “ (...) bom, supostamente nós não temos recursos de investigação propriamente dita, não é? 

(...) Normalmente pedimos ao cliente uma série de dados que eles tenham e de estudos que eles 

tenham (...) muitas vezes não têm e a maior parte deles não tem... (...) E mais uma vez entra a 

importância do nosso gut feeling e desta nossa capacidade de improvisação. (...) Portanto, não há 

assim um processo... (...) Mas o que é que tentamos fazer? Tentamos recolher o máximo de 

informação, obviamente. Seja do cliente, seja do consumidor, do contexto cultural e da marca, para 

articularmos, para criarmos ligações entre o que é que a marca promete, o consumidor e as verdades 

do consumidor.” 
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Criativo 2: “Estes só entram em caso de new business. Acho que no dia-a-dia é feito pelas pessoas 

mais experientes do departamento de contacto, mas é feito de uma forma mais empírica... ou seja, é 

feito, mas é feito segundo padrões meio distorcidos.” 

 

Outros há porém que encaram esta transversalidade de funções de Planeamento Estratégico com 

uma cor mais positiva.  

 

Criativo 1: “Nós temos planeamento estratégico próprio, mas é uma capacidade que é cultivada, eu 

acho, nos lugares dos principais gestores das marcas aqui.” 

 

 PE 2: “Toda a gente. Todos os accounts desta casa são planeadores estratégicos. (...) ninguém tem 

o monopólio do pensamento estratégico. (...) basicamente há um conjunto de passos que todos mais 

ou menos temos na cabeça: o briefing do cliente, temos a nossa recolha de informação, depois temos 

o nosso briefing (nossa síntese) e nesse briefing está incluído um insight.” 

 

Também neste caso parecem existir algumas diferenças entre as Agências de Publicidade e os 

Anunciantes. Se nas Agências existem departamentos de Planeamento Estratégico mais ou menos 

profissionalizados, entre os Anunciantes questionados a realidade já não é a mesma. Ambas as 

empresas que estes representam não têm um departamento de Planeamento Estratégico enquanto 

entidade. No caso do Anunciante 2 existe um departamento de Research que parece assumir as 

funções de Planeamento Estratégico juntamente com os profissionais do Marketing responsáveis 

pelas marcas que representam. Da mesma maneira, o Planeamento Estratégico parece ser um 

exercício com um peso maior numa fase muito específica e que é a altura em que os Anunciantes 

começam a planear as acções/campanhas do ano seguinte. É nesta altura que se atribui mais tempo 

e maior profundidade na análise da concorrência, do mercado e do consumidor. Parece tratar-se de 

um esforço mais pontual no tempo: 

 

Anunciante 1: “Normalmente, vem do Marketing central o pontapé de saída, mas existe sempre ou 

internamente ou com terceiros esta figura de alguém que ajuda o grupo a seguir numa determinada 

direcção. No nosso caso, quando se trata de questões locais não existe um processo fixo, em que 

aconteça de x em x tempo, tem mais a ver com projectos e aqueles momentos em que nós 

preparamos o plano do ano seguinte são momentos mais de reflexão onde se torna necessário e 

importante termos então uma perspectiva do que é que pode estar por detrás de um caminho ou de 

outro caminho.” 

 

Anunciante 2: “Antes de mais toda e qualquer acção partirá do lado do Marketing, ou seja, será o 

brand manager (...). Antes de construirmos o plano do ano seguinte e nessa altura é uma boa 

altura para vermos o que se passa, para vermos um benchmark da concorrência, fazemos um 

bocadinho a análise da performance da nossa marca. Nessa altura então, depois de todos os 

resultados é que começa um bocadinho todo esse processo de planeamento estratégico. Nessa parte 
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de planeamento estratégico, temos como inputs essa análise, por outro lado temos como inputs 

também um bocadinho aquilo que nos vem de fora, ou seja, quais são as inovações, o que é que a 

própria equipa internacional tenciona fazer e a partir daí decidimos então qual o rumo a tomar. Então 

nesta fase envolvemos o departamento de estudos de mercado também." 

Embora, na prática, o Planeamento Estratégico pareça não merecer a atenção que lhe é devida, a 

atitude da maioria dos entrevistados parece ser, apesar de tudo, no sentido de reconhecer a 

importância de ter um Planeamento Estratégico produtivo e funcional. Da mesma maneira, a atitude 

dos entrevistados perante a importância dos Consumer Insights é no sentido de lhe atribuir uma 

relevância absoluta como ferramenta que contribui para a construção das marcas. Expressões como 

“pilar”, “valiosíssimo”, “pilar-chave”, “é ouro”, “a base de tudo” pautam o discurso dos 

entrevistados. Veja-se o que o PE 2 nos diz: 

“ (...) o melhor ponto de partida, é um ponto de  partida sólido. Há uma palavra feia que hoje tem 

conotações negativas, o que nós fazemos em todas as Agências é manipular as cabeças ou as 

mentes do consumidor, para as sintonizar de acordo com os interesses do nosso cliente. Esta palavra 

hoje em dia tem imensas conotações negativas, manipular significa mentir, esconder... Não, 

manipular tem a ver com a junção de elementos, com a combinação dos elementos. As pessoas têm 

na cabeça um conjunto de percepções. O que nós fazemos é organizar as percepções das pessoas. 

(...) Não é dizer uma verdade ou uma mentira, não, é apresentar as coisas de um ângulo novo. (...) 

Há um filme clássico que mostra o seguinte, há um pedinte com um cartaz onde tem escrito “Eu sou 

cego, ajude-me” e as pessoas passam por lá mas ninguém repara. Às tantas, alguém passa por lá e 

escreve-lhe no cartaz “Está um dia lindo e eu não consigo ver”. E obviamente que está-se a dizer a 

mesma coisa mas com uma capacidade de chegar ao outro radicalmente diferente. O que nós 

fazemos é mudar a forma como as pessoas organizam a sua realidade. E para isso é 

fundamental conhecer o que elas pensam.” 

De igual modo, Accounts 1 e 2 dizem, por esta ordem: 

“Constitui o pilar-chave. (...) é quase a espinha dorsal de onde se parte para depois se poder 

desenvolver as coisas completamente e bem feitas, porque no fundo é a partir dali que se vai 

construir o ADN da marca. Porque se não for por aí, nós andamos sempre desligados e a falar 

uma linguagem que o consumidor não vai entender.” 

“ (...) em última análise, tu podes dizer a mesma coisa que a marca concorrente mas ela diz de uma 

forma interessante e tu não, de uma forma que chega ao consumidor e tu não, ela ganha e tu 

perdes.” 

Sem que tenha sido sugerido, alguns dos entrevistados, reconhecendo a importância dos Consumer 

Insights para a construção das marcas, mostraram porém alguma relutância sobre o conhecimento ou 

a leveza com que muitos profissionais da área lidam com esta ferramenta: 
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Criativo 2:  “Acho, acho, acho. Acho que não é encarada com tanta seriedade por todos os 

elementos do processo, ou seja, nem por todas as áreas dentro de uma Agência, nem por todas as 

pessoas do lado do cliente. Ou seja, é mas é mal aplicada ainda de forma geral, ou seja, ninguém 

tem muito tempo para investir a sério.” 

PE 1: “Sim, eu se calhar nem lhe chamaria uma ferramenta, porque... é valiosíssimo (...) Há portanto 

que lhe dar o devido valor. Valorizá-lo e por isso fazer a coisa bem feita, como eu costumo dizer. Não 

pode ser assim: “ah eu tenho um insight e pronto”.  (...) muitas pessoas falam de insights. É uma 

palavra muito gira, mas ninguém sabe ou muita gente não sabe o que isso realmente significa.” 

4.4 Importância dos Consumer Insights para a construção de ideias diferenciadoras 

O core business das Agências de Publicidade são as ideias. Ideias que duplamente resolvam os 

problemas e criem a solução de comunicação de uma determinada marca. “(...) advertising is clearly 

useful when the communications objectives require the building of emotional brand values as well as 

the delivery of rational proposition.” 
19

 (Cooper-1997). Todos os entrevistados são unânimes quanto 

ao reconhecimento do Consumer Insight como catalisador de ideias diferenciadoras, por isso, quando 

lhes foi perguntado “Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção 

de uma estratégia de comunicação/campanha publicitária?”, o cenário que nos foi apresentado é 

algo catastrófico. “Uma declaração de morte a longo prazo”, “ Em termos de eficácia de uma 

campanha publicitária é nula”, “Fica coxo”, “Não chega às pessoas, não fala com elas” são 

alguns dos verbatins que extraímos e que ratificam a crença de que o Consumer Insight é 

fundamental para catapultar comunicação de qualidade, que fale com as pessoas e que, por 

consequência permita criar relações com elas. O discurso do Criativo 2 é elucidativo dessa crença: 

“A não utilização desta ferramenta, em termos gerais, significa a paralização ou seja, é o nível 

mais baixo, mais rasteiro de comunicação. Vão dizer todos a mesma coisa, vão dizer todos coisa 

nenhuma porque ninguém quer se comprometer. Mas isto, visto do ponto de vista do negócio para a 

empresa, é uma declaração de morte a longo prazo.” 

O Account 1 e o Anunciante 1 confirmam: 

 

“Em muitos casos pode dar campanhas em que estamos a comunicar coisas que não são o 

essencial, que estão um bocadinho ao lado porque não se foi exactamente ao âmago, ou seja não se 

entendeu exactamente quais eram as necessidades específicas que o consumidor tinha.” 

 

“ (...) pode ser um grande desperdício de recursos. Se nós temos um alvo claro nós podemos 

falhar um bocadinho mas estar próximo do alvo. Se nós não sabemos onde é que está o alvo, a 

probabilidade de estar a disparar no sentido contrário é bem maior. Portanto, é um desperdício”. 

 

                                                           
19

 “A publicidade é nitidamente útil para as marcas quando os objectivos de comunicação reclamam tanto a construção de 

valores emocionais, como também de propostas racionais.” 
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Da mesma maneira, e com um discurso um pouco mais focado na variável produto e menos na 

comunicação, o Anunciante 2 observa: 

 

“Bom, é um risco, pode correr bem ou pode correr mal. O risco de correr mal é superior àquele de 

correr bem, ou seja, o risco é que não acertemos e que portanto o produto venha calhar 

completamente ao lado. (...) Resumindo: se nós não percebermos efectivamente qual é a 

necessidade e o que é que os nossos consumidores querem podemos acertar ou podemos não 

acertar. Portanto, para ficarmos seguros acredito que às vezes é preferível até perdermos um pouco 

mais de tempo e tentar perceber o que é que pode resultar ou não. E isto, depois em termos da 

campanha publicitária, provavelmente não teremos o retorno desejado. Ou seja, nós gastamos 

dinheiro, damos o tudo por tudo, trabalho, esforço, envolvemos toda a gente... mas depois 

provavelmente o que acontece....” 

 

Os relatos permitem-nos concluir que uma Estratégia de Comunicação que não tenha como 

alicerce um Consumer Insight parece estar fadada ao insucesso. Os entrevistados reconhecem-

lhe esse poder e o desperdício de recursos em termos de esforço, tempo e dinheiro que isso pode 

significar. Quando procuramos aferir se é prática comum por parte das Agência receberem, aquando 

da passagem de briefings por parte do cliente, um Consumer Insight, todos os profissionais das 

Agências, à excepção do Criativo 1, afirmam categoricamente que muito raramente essa 

informação lhes é passada pelo cliente. O PE 1 diz-nos o seguinte: 

 

“Muito raro, mas sim, há clientes que tu percebes que os briefings já estão completamente focalizado 

num insight que eles conseguiram descobrir (...). mas há briefings que já vêm orientados nesse 

sentido, mas estou a falar de 1%... estou a falar de 1%!” 

 

Os Criativo 2, PE 2 e Account 2 traçam-nos, respectivamente, um cenário semelhante: 

 

“NÃO. As vezes que eu estive num cliente para receber directamente um briefing, eu não recebi um 

briefing, eu recebi um pedido de trabalho que é completamente diferente.” 

 

“Não. Quer dizer, muito esporadicamente... e quando fornecem, fornecem coisas que... Há 

anunciantes com tradição de desenvolveram protocolos sérios de passagem de briefings, como a 

Nestlé, Procter, Unilever, etc. E muitos deles até têm um campo específico para os Consumer 

Insights, mas a maioria das vezes aquilo que lá está não é um Consumer Insight, é uma 

informação pura do mercado.”   

 

“Normalmente não. Porque eles normalmente também não têm muita informação, não é? (...) Pode 

às vezes acontecer eles até terem realizado algum estudo que tenha extraído (eles não lhe chamam 

Consumer Insights), mas podem extrair algumas pistas que são interessantes para trabalhar e para 

nós trabalharmos com base nelas (...). 
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O relato do PE 2 toca num ponto que cumpre aqui referir e que se prende com o desconhecimento 

por parte do Anunciante do que é efectivamente um Consumer Insight. Aliás, mais ou menos 

explícitamente, parece ser algo referido por todos os profissionais pertencentes à categoria Agências 

de Publicidade. Parecem existir 2 discursos distintos. As respostas dos anunciantes à mesma 

pergunta, adaptada à posição que ocupam, “Quando passa um briefing à sua Agência de 

Publicidade existe a preocupação de fornecer o Consumer Insight que rege a estratégia de 

Marketing/Comunicação do seu produto/da sua marca?” foi, em ambos os casos, positiva: 

 

Anunciante 2: “Sem dúvida. Eu acho que independentemente de ser uma Agência de 

Publicidade ou não, qualquer briefing que nós passamos o primeiro ponto é sempre um 

Consumer Insight. Porque lá está, é o início de tudo, ou seja, vem explicar o porquê de tudo o que 

vem a seguir. E portanto, mais importante do que dar a conhecer um determinado produto ou um 

determinado lançamento para que depois as Agências possam trabalhar sobre ele, é as Agências, 

elas próprias, entrarem neste mundo e perceberem porquê.” 

 

Anunciante 1: “Nós temos seguido um modelo de briefing que vem da Unilever e que tem 

exactamente um dos pontos que é esse: “Qual é o insight de consumidor?”. É nossa obrigação 

passarmos esse insight. Também sou honesto, a dizer que alguns dos insights que nós passamos, 

a meu ver e depois até olhando à distância, não são profundos o suficiente para serem aquelas 

pedras preciosas que realmente conseguem despoletar toda uma ideia criativa que realmente vá ao 

âmago da questão.” 

 

O Anunciante 1 mostra-se consciente que nem sempre consegue passar “ a pedra preciosa”, como 

ele próprio diz, que poderá fazer a diferença na comunicação. Em todo o caso, existe efectivamente 

um divergência entre discursos. Os anunciantes parecem estar certos de que passam um 

Consumer Insight às Agências e as Agências parecem estar certas de que raramente recebem 

um Consumer Insight dos Anunciantes. Assumindo que nenhuma das partes está a ser imprecisa 

nas suas exposições, coloca-se a possibilidade de existir um desconhecimento sobre o que é 

efectivamente um Consumer Insight. Se nos reportarmos aos discursos anteriores dos Anunciantes e 

se, à luz do que já observámos, tomarmos como certo de que não existe a figura de um Planeador 

Estratégico nas empresas que os Anunciantes entrevistados aqui representam, e mais, se tomarmos 

em consideração que a função de Planeamento Estratégico está de algumas forma sempre 

associada ao research, talvez possamos assumir que pode existir alguma confusão entre os 

Anunciantes sobre o que é um Consumer Insight e informação sobre o consumidor. A resposta que o 

Anunciante 2 apresentou quando lhe foi solicitado um exemplo de um Consumer Insight que tenha 

gerado uma campanha de sucesso, é disso um exemplo: 

 

“O caso de Dove, Dove beleza real. Até há cerca de 10 anos atrás, quando a campanha foi lançada, 

o que se pressentia era que havia sempre em tudo o que era marcas de beleza, havia sempre uma 
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ideia de aspiracional. Portanto, havia sempre aqueles top models levado tudo pela Nívea e pela 

Lóreal que a beleza tinha de ser assim. E efectivamente não tinha. Portanto acho que foi um bom 

insight. O Consumer Insight era: “ Eu utilizo estes produtos, gosto de ver os anúncios, mas sei 

que nunca vou ser como uma modelo qualquer. Eu sei que nunca vou ter aquele corpo, não é 

isso que me faz comprar mais ou menos.” (...) e pronto, daqui veio então a campanha “Pela 

beleza real.” 

O Entrevistado em questão apresenta-nos um verbatim que, na sua essência poderá ter gerado o 

Consumer Insight, mas que não é em si mesmo o Consumer Insight porque, parece-nos falta-lhe a 

parte da Inspiração que Fortini-Campbell (1992) refere como sendo o último passo do processo para 

obtenção do Consumer Insight. 

Em todo o caso, parece ser unânime que, independentemente desse Consumer Insight ser 

efectivamente passado às Agências ou não, elas próprias, com recursos internos escassos e/ou com 

informações e estudos que lhes são passados pelos Anunciantes, têm a cultura de analisar e 

compreender o consumidor para tentar chegar a um Consumer Insight que guie o briefing criativo. À 

excepção do Criativo 1, todos os entrevistados pertencentes à categoria profissional das Agências de 

Publicidade responderam positivamente à pergunta 4.1.1 “Quando esse Consumer Insight é 

inexistente nesse briefing de origem (do anunciante) há o hábito e a cultura de trabalhá-lo no 

sentido de chegar a um Consumer Insight que possa guiar o briefing criativo?”. Tomemos 

como exemplo algumas das respostas: 

 

Criativo 2: “Acho que há, sim, pelo menos nos maiores trabalhos, naqueles que requerem 

pensamento estratégico, tenho recebido sim.” 

 

Account 1: “Neste caso o trabalho terá de ser feito pela Agência para que a comunicação possa 

ser o mais correcta que pode ser e também para fazer com que o cliente leia aquilo que a Agência 

constrói, para ver se o entendimento que a Agência tem daquilo que o cliente quer transmitir é 

efectivamente aquilo que o cliente tem na marca.” 

 

A excepção que parece confirmar a regra chega-nos pelo PE 1 que admite que a ausência de 

Consumer Insight por parte do briefing do cliente não é algo necessariamente negativo, desde que o 

briefing de cliente venha munido de informação sobre o negócio. 

 

“ (...) nós também na Agência, nós também gostamos de ter esse papel. (...) Eu acho que um 

bom briefing tem de vir com um entendimento profundo do negócio, e do problema de negócio do 

cliente. (...) e nós aqui tratamos da parte do consumidor, ou seja, como é que vamos resolver este 

problema de uma forma simples obviamente.” 

 

À pergunta “Pode dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma 

campanha de sucesso no passado?” cumpre-nos apresentar alguns dos exemplos mas, antes 
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disso, registar que três dos entrevistados, num universo de oito não conseguiram apontar nenhum 

exemplo. 

Pela actualidade da campanha, deixa-se aqui o exemplo apresentado pelo PE 2 e que se reporta à 

Campanha Sumol que se encontra no ar: 

 

“Sumol, o objectivo era criar afinidade e com um target 7-77. O insight era qualquer coisa como 

“Tudo na vida está feito, à medida que nós crescemos, para nos cortar, temos que levar com o 

Crédito Habitação, depois com o Crédito Automóvel, depois o pagamento do colégio dos 

filhos. A vida está programada para nós ficarmos chatos”. E gerou a campanha em que um 

dos headlines era “Um dia vais achar que sair à noite é para despejar o lixo.” E então no caso 

do Sumol, ele pede-nos para nós nos mantermos originais, para não perdermos a nossa essência.” 

Outro exemplo emblemático é aquele que o Anunciante 1 apresenta, e que se reporta ao 

lançamento dos feijões de Soja da Iglo: 

“Eu lembro-me da campanha soja. Onde nós percebemos que a soja era um produto conhecido das 

pessoas. (...) havia pessoas que conheciam os rebentos de soja, umas bebiam leite de soja, mas a 

soja, o que é que é a soja? Não sabiam muito bem. (...) Portanto, nós precisávamos de explorar este 

conhecimento, mas ao mesmo tempo que afinal não sabiam o que era soja, nunca tinham visto, 

esteve na génese de uma campanha que foi extremamente bem sucedida e eu digo isso pelos 

resultados que teve no imediato nas vendas desse produto e que o transformou rapidamente no 2º ou 

3º vegetal mais consumido durante aquele período do boost da campanha. (...) que tem a ver com um 

insight de consumidor “Eu sei o que é que é soja, mas afinal não sei!” E então quando nós 

dizemos “ A soja como nunca a provou” realmente vai totalmente ao encontro dessa tomada 

de consciência de “pois, realmente eu já provei soja, já bebi leite de soja, mas isto é soja?”. 
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5 ESTUDO DE CASO 

Os Douradinhos do Capitão Iglo 

O Capitão Iglo em 2003- Um problema de negócio 

Por causa de todas as tensões a que estão sujeitos diariamente, os pais sentem que não têm tempo 

nem paciência para estar mais tempo com os seus filhos. Por isso, o Capitão Iglo surgia, para as 

mães, como uma das oportunidades de se sentirem menos culpadas, ao proporcionar aos seus filhos 

a comida da marca que eles adoram. Acontece porém que esta relação estava a ser corroída pelas 

tendências da alimentação infantil. Um estudo a que a Iglo teve acesso indicava que as mães 

estavam cada vez mais preocupadas com a alimentação dos seus filhos. Mesmo com pouco tempo 

para dedicar à preparação das refeições para a família, tinham o cuidado em proporcionar-lhe comida 

cada vez mais saudável, evitando os fritos e evitando ao máximo o fast food. A Iglo compreende 

naquele momento que a marca Capitão Iglo estava a perder relevância junto das  mães. 

Compreendeu também que os prescritores deixaram de ser as mães para passarem a ser as crianças 

e as mães passaram a fazer uma cedência que acabou por se revelar negativa para a marca ou seja, 

os Douradinhos só existiam nos lares porque as crianças pediam. Para agravar, a comunicação da 

marca intensificava o problema: falava directamente com as crianças. Isso levava as crianças a 

pedirem Douradinhos, mas que tanto podiam ser os “Douradinhos do Capitão Iglo”, como as 

“Barrinhas da Pesca Nova” ou qualquer marca própria. O Capitão Iglo parecia estar de costas 

voltadas para as mães e, ao mesmo tempo, a percepção da marca estava estacionada na 

indiferença. Não fosse o cenário já suficientemente preocupante, o Capitão Iglo perdia quota de 

mercado para o seu concorrente directo (a Pescanova), e a variedade motora da categoria 

(Douradinhos) perdia cada vez mais interesse aos olhos dos consumidores, verificando-se também 

que a frequência de compra de Douradinhos continuava em queda. 

Era essencial actuar sobre a marca. Mas como? 

A Iglo sabia quais eram os seus pontos positivos e negativos. Sabia que a marca Iglo reunia atributos 

postivos como o facto de ser saudável, confiável, natural e, sabia que a marca Capitão Iglo tinha 

ainda algum capital apesar de, naquela momento, ser essencialmente uma marca neutra. Em todo o 

caso, a marca Capitão Iglo tinha produtos que as crianças comiam facilmente e isso era 

definitivamente um ponto a favor. Um dos pontos a desfavor tinha a ver com o facto dos produtos 

serem pré-preparados (algo conveniente mas que não é visto como sendo saudável) e o facto de, na 

sua pré-preparação, os panados serem fritos. A Iglo percebeu que, dos pontos indicados, a forma de 

preparação era a única sobre a qual se poderia actuar e que todos os demais eram absolutamente 

imutáveis. 

Sabendo onde estava e sabendo para onde queria ir, a estratégia de suporte à gama Capitão Iglo foi 

feita de forma consistente com o papel atribuído a cada linha de produtos. A locomotiva da marca era 

sem dúvida os Douradinhos. A marca representava quase metade do mercado de “fish fingers”, 

estava listada em todos os retalhistas com 100% de distribuição no canal moderno, tinha grande 

notoriedade e o nome “Douradinhos” era conotado com a categoria. Os Douradinhos tinham de trazer 
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a diferenciação, mas não podiam ser diferentes porque qualquer alteração de produto teria, 

necessariamnete, alterações profundas na competitividade do mercado.  

A Iglo estabeleceu objectivos muito concretos: ser percepcionada pelo consumidor como uma marca 

“saudável”, tornar-se imprescindível para as mães sem no entanto perder as crianças, trazer 

novidade à categoria Douradinhos e, no geral, tornar-se a marca de referência em nutrição infantil. 

Eram objectivos bastante ambiciosos já que não era possível mudar o produto e/ou lançar um 

qualquer novo produto. A solução foi encontrada pela equipa de Marketing. As únicas formas de 

mover a marca Capitão Iglo para uma plataforma saudável sem alterar em nada o produto passavam 

pela forma como se comunicava o produto: através de uma recomendação de preparação no forno e 

passando uma mensagem clara de que se trata de uma produto saudável, que não é frito e que basta 

pré-aquecer no forno.  

Em 2003 a marca desenvolve juntamente com a sua Agência de Publicidade uma campanha de TV 

baseada numa ideia criativa muito simples, utilizando os Douradinhos: o Capitão Iglo recomenda a 

utilização do forno na confecção dos Douradinhos, introduzindo a ideia do produto ficar mais 

saudável. Por forma a complementar a comunicação em TV, em todas as embalagens dos produtos 

de Capitão Iglo (que podem ser preparados no forno), é então colocado um flash com a 

recomendação da preparação. Na parte da frente da embalagem passa então a falar-se directamente 

em “Preparação Saudável” e, só na parte lateral é explicada a preparação no forno. A palavra 

saudável é aumentada por forma a chamar a atenção. Veja-se: 

 

 

Em Abril de 2004 o conhecimento e utilização do forno chegam a 40%, a quota em hipermercados 

tanto em valor como em volume cresce, mesmo apesar da categoria de “fish fingers” ter decrescido 

em volume. A estratégia definida parecia estar a funcionar, ou seja, a preparação no Forno parecia 

ser a mensagem correcta. No entanto, a Categoria de Douradinhos estava em descréscimo e as 

marcas próprias cresciam rapidamente através de ganhos de quotas às marcas e pressionando o 

preço médio de venda, agravando por isso a comoditização no mercado. A Iglo constacta que este 

cenário revelava afinal, à época, o desinteresse dos consumidores pela Categoria Douradinhos.  

Os resultados não eram os esperados e por isso era necessário ir um passo mais adiante em 2005. A 

equipa de marketing da Iglo verificou que apesar da ideia da plataforma de “Preparação Saudável” 

Figura 1 
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estar a resultar, esta tinha necessariamente limitações. Uma vez feita a recomendação de utilização 

do forno, e demonstrada que estava a eficiência da mensagem, como se poderia voltar a comunicar 

com relevância, sem alterar os pressupostos imutáveis: o mesmo produto e sem produto novo? Era 

imprescindível acrescentar novos benefícios. A Iglo manteve para 2005 os mesmos objectivos 

quantitativos e qualitativos traçados para 2003/2004. 

O Consumer Inisght que fez a marca dar um grande passo adiante- Em apenas 7 semanas, da 

solução encontrada à colocação da campanha no ar 

O Consumer Insight acabou por se revelar num verbatim que uma consumidora tão bem explicitou 

num estudo de mercado que a Iglo levou então a cabo: “ Cozinhar no forno é saudável mas 

demora muito tempo a preparar... Nem sempre tenho tempo ou paciência para estar à espera e 

por isso acabo por fazer os Douradinhos da maneira tradicional (fritos)” 

A Iglo e a sua Agência de Publicidade compreendem então que a plataforma “preparação saudável” 

de alguma forma está a funcionar, mas esta tinha necessariamente limitações. Uma vez tendo sido 

feita a recomendação de utilização no forno, como se poderia voltar a comunicar nesta plataforma 

sem ser redundante e como se deveria comunicar para, de uma vez por todas, levar a marca a atingir 

os objectivos de negócio a que a Iglo se propôs? 

Do consumer insight percebe-se que a preparação no forno é uma das mais saudáveis formas de 

preparação de alimentos, mas tem uma grande desvantagem no tempo de preparação. Para uma 

mãe que tem o tempo contado, o tempo de preparação pode significar que se opta pela solução mais 

rápida, ou seja por fritar. Era necessário portanto acrescentar ao conceito de “preparação no forno” a 

componente “rapidez de preparação”. Inicialmente a Iglo concebeu a possibilidade de recomendar a 

preparação no microondas, mas rapidamente percebeu que, apesar de ser rápido e prático, o 

micorondas tem uma conotação de artificialidade junto das mães e por isso não poderia ser um 

método de preparação recomendado pelo Capitão Iglo e, nem tão pouco, bem visto pelas mães. A 

solução encontrada pela Iglo, que acabou por se revelar um sucesso foi uma parceria com a Tefal 

criando o Forno do Capitão Iglo. O Forno do Capitão Iglo  juntava a rapidez do micro-ondas com as 

qualidades de uma preparação no forno e permitia fazer os Douradinhos (assim como outros 

produtos da Iglo) em apenas 7 minutos. O Forno do Capitão Iglo acabou por se revelar a ideia que 

veio solucionar o problema de Marketing que a Iglo tinha em mãos. Uma ideia simples, mas que 

mudou tudo e trouxe inovação para os Douradinhos sem ter de lançar ou reformular produtos, trouxe 

benefício acrescentado porque permite uma preparação saudável em apenas 7 minutos e trouxe 

novos canais de comunicação com o target: 3.000 lojas de electrodomésticos. A comunicação, por 

seu turno, veio alavancar o potencial desta ideia, levando a mensagem junto das mães.  

Da ideia ao conceito- Os desafios-chave para a Comunicação 

A Agência de publicidade que trabalhou com a Iglo nesta campanha sabia que tinha de trabalhar o 

conceito por forma a apelar ao vocabulário infantil. Criou por isso o conceito de “Forninho do 

Capitão Iglo”: 
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Flash “7 minutos” indica rapidez 

 

 

 

“Forninho” 
Apela ao vocabulário infantil e 

denota tamanho reduzido e 
practicidade 

 

           

Embora o conceito do Forninho do Capitão Iglo fosse extremamente simples, a comunicação tinha 

como ponto principal a comunicação de Douradinhos. Ou seja, havia que passar a mensagem: “há 

uma melhor, mais rápida e saudável maneira de preparar os Douradinhos do Capitão Iglo”. Havia que 

acrescentar um benefício ao conceito de Forno transmitido na campanha anterior, sem correr o risco 

de parecer uma repetição da campanha anterior. Ou seja, o Capitão Iglo teria de comunicar algo 

realmente novo e importante a dizer. Tendo-se cumprido os 2 pontos acima, havia ainda que evitar 

que a comunicação de Douradinhos pudesse levar à compra de Pescanova e/ou das marcas 

próprias, e por conseguinte, evitar que houvesse uma comoditização da categoria. Era fundamental 

que ficasse inequivocamente claro que o “Forninho do Capitão Iglo” era mesmo para os Douradinhos 

do Capitão Iglo. Assim, a estratégia de comunicação focou-se na solução-chave que o “Forninho do 

Capitão Iglo” trazia para as mães: fazer com que se possa ter os Douradinhos do Capitão Iglo 

rapidamente prontos para serem saboreados. Isso traduzia-se numa alimentação verdadeiramente 

saudável e rápida para os seus filhos e neste sentido, a comunicação pôs ênfase na rapidez, 

vincando os 7 minutos de preparação mostrando ao mesmo tempo o aspecto saboroso e saudável 

dos Douradinhos e a alegria das crianças por poderem ter uma refeição deliciosa e saudável para 

elas.  

 

 

 

 

 

 

Letras em forma de 

“Douradinhos” 

Figura 2 

Cores “quentes” transmitem a 

sensação de saída do forno 
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Do conceito para as execuções 

Tv, para obter rápida cobertura: 

 

 

 

Figura 3 
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Acções de POS para sinalizar disponibilidade e demonstrar funcionalidade 

Material de ponto de venda em Lojas de Electrodomésticos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA IDEIA SIMPLES, MAS QUE 

MUDOU TUDO E TROUXE, PARA 

DOURADINHOS: 

- Inovação sem ter de lançar ou 

reformular produtos 

- Benefício acrescentado: preparação 

saudável em 7 minutos 

- Novos canais de comunicação com 

o target: 3000 lojas de 

Electrodomésticos 

Douradinhos surpreendeu o target ao aparecer num canal inesperado para o target e ao 

fazer degustação, mostrando também a performance do Forninho. 

Figura 4 

Figura 5 
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Material de ponto de venda em hipers e supers: 

 

 

 

 

Os resultados 

Quantitativos: 

Os Douradinhos realmente impulsionaram a marca como um todo: no total de Capitão Iglo registou-se 

um aumento de 17% em Volume e de 14% em Valor dos quais Douradinhos representam 40%; no 

total de Douradinhos verificou-se um aumento de 11% em volume e 7% em valor. Verificou-se ainda 

que os Douradinhos do Capitão Iglo contribuiram em 84% para o crescimento da categoria.  

Qualitativos: 

A marca Capitão Iglo entra em cheio no território desejado pela marca: facilitador da alimentação 

infantil.  

Folheto consumidor 

Figura 6 

Figura 7 
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6 CONCLUSÕES FINAIS 

Os resultados mostraram que todos os entrevistados reconhecem aos Consumer Insights o poder 

gerador de comunicação e de campanhas únicas capazes de fazerem a diferença entre o maior ou 

menor sucesso de uma marca. Da mesma maneira, quando solicitado, as várias definições de 

Consumer Insight que nos foram apresentadas regem-se por uma semântica muito semelhante entre 

si e vão ao encontro de algumas das definições que apresentamos no enquadramento teórico deste 

projecto. Permite-nos aferir que, qual alunos, a lição está bem estudada e os conceitos, no essencial, 

bem apreendidos. Contudo, sempre que as perguntas foram dirigidas para a aplicação prática dos 

conceitos no dia-a-dia destes profissionais, surgiram alguns indicadores que nos permitem afirmar 

que: 

- não só a actividade de Planeamento Estratégico com tudo o que isso encerra, como a utilização de 

verdadeiros Consumer Insights nos briefings que ora guiam o pedido do Cliente à Agência, ora guiam 

o trabalho dos criativos, nem sempre têm a profundidade, a seriedade e a profissionalização que, em 

tese, todos os entrevistados conseguem identificar como sendo essencial, em última análise, para a 

construção das marcas.  

 

Ainda sobre a aplicação prática dos Consumer Insights nas estratégias de comunicação/briefings, as 

respostas dos profissionais das Agências de Publicidade são praticamente unânimes. Revelam que 

na grande maioria das vezes estes não constam nos pedidos que lhes chegam dos Clientes 

(Anunciantes). E aqui há uma divergência entre os discursos dos Anunciantes e dos Profissionais das 

Agências, no sentido em que os Anunciantes afirmam que os briefings que passam às Agências 

estão sempre munidos de um Consumer Insight. Os profissionais das Agências, por seu turno, 

afirmam que a maior parte das vezes o que lhes chega é muito mais uma informação sobre o 

consumidor do que propriamente um Consumer Insight. O exercício de obtenção dos Consumer 

Insights, segundo os profissionais das Agências de Publicidade, acaba por ser feito internamente 

através dos recursos disponíveis: alguns estudos que o cliente possa disponibilizar, observação do 

mercado e da concorrência e observação e compreensão do consumidor numa base relativamente 

empírica. Não menos importante, aferiu-se que, entre os profissionais das Agências, trata-se de um 

exercício muitas vezes regido por “gut feeling” e bom-senso e por um processo de eliminação.  

 

Se retomarmos a sistematização apresentada no enquadramento teórico, da autoria de Fortini 

Campbell (1992) sobre o processo de obtenção de Consumer Insights- Informação sobre o 

Consumidor, Compreensão sobre o consumidor e  Inspiração- podemos afirmar que a parte 

deste processo que os profissionais das Agências enfatizam é a fase da Inspiração. Se, por outro 

lado, assumirmos como verdade que o Anunciante (Cliente) em geral passa a informação e, em 

alguns casos, a compreensão que tem do consumidor, temos no final, entre Anunciante e Agência 

reunidos os três passos que constituem o processo de obtenção dos Consumer Insights. Trata-se 

portanto de um trabalho concertado entre Clientes e Agências: os clientes têm a seu cargo os dois 

primeiros passos do processo, e as Agências trazem o seu valor acrescentado na fase da inspiração. 

Se pensarmos que o papel da Agência, na sua essência, passa por reorganizar as percepcções dos 
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consumidores de uma determinada forma que gere identificação com os mesmos, então é 

argumentável, senão mesmo silogístico, assumir que as Agências estão a cumprir o seu papel e que, 

no que à comunicação diz respeito, o estudo e a obtenção dos Consumer Insights talvez deva tornar-

se num dos core business das Agências, a par da consequente produção de ideias. 

 

Quando questionados sobre a existência de ferramentas próprias que guiem a obtenção de um 

Consumer Insight, quase todos os entrevistados responderam negativamente e os restantes dizem 

desconhecer a sua existência. Todavia, do lado dos profissionais das Agências, parece ser 

transversal a existência de outras ferramentas de Planeamento Estratégico que, nas suas múltiplas 

dimensões, contemplam também a dimensão do Consumer Insight, mas que em si mesmas não 

encerram um carácter exclusivo para obtenção de Consumer Insights. Entre os anunciantes, o 

cenário é similar, merecendo apenas referir que esta “busca” pelos Consumer Insights parece ainda 

ser uma actividade muito associada ao departamento de Estudos de Mercado/Research e 

relativamente fechada no tempo. Ambos os Anunciantes afirmam que os momentos de reflexão sobre 

o mercado e o consumidor acontecem na fase de planeamento das actividades/acções/campanhas 

do ano seguinte. 

 

Existe também a consciência de que estamos diante de um consumidor muito mais informado, 

racional, exigente e que perante a massificação de mensagens está muito menos disponível para 

escutar o que as marcas têm para lhe dizer. Da mesma forma, Agências e Anunciantes, reconhecem 

que a única maneira das marcas se voltarem a relacionar com os consumidores passa por ouvir o 

que eles têm a dizer e, num exercício de “back do the basics” reconhecer que é por causa deles que 

as marcas existem. Todos os entrevistados assumem portanto que há que reconhecer o poder dos 

consumidores, e a par desse exercício de reconhecimento, há que tentar chegar o mais 

profundamente possível ao âmago das suas motivações, das suas crenças, analisando as suas 

atitudes e comportamentos e, num processo contínuo investir na criação de ligações e de intimidade 

com os consumidores. Por isso, quando questionados sobre as repercursões da não utilização dos 

Consumer Insights na concepção das Estratégias de Comunicação/campanhas publicitárias, o 

cenário apresentou-se como sendo catastrófico.  

 

Assim, no geral, cumpre-nos concluir que aqueles que integram o processo criativo na concepção de 

uma campanha publicitária, encaram o objecto do nosso estudo como um dos pilares básicos do 

sucesso das marcas. Mas por circunstâncias que, se presume, resultam de um fraco investimento na 

área do Planeamento Estratégico, nem sempre balizam a sua actividade de acordo com os 

pressupostos em que acreditam. Como uma das entrevistadas dizia: “Ainda estamos numa fase muito 

verdinha”. 

 

 

 



48 | P a g e  
 

Bibliografia  

 

- ABEL, Chedid Marcos, 2003, O Insight na Psicanálise, Psicologia Ciência e Profissão, 23 (4): 22-31. 

 

- BARDIN, Laurence, 1988, Análise de Conteúdo, Edições 70. 

 

- BASKIN, Merry, 2007, What is Account Planning. Acedido em 14 de Janeiro de 2011, no web site 

do: The Account Planning Group: http://www.apg.org.uk/?p=70 

 

- COOPER, Alan, 1997, How to Plan in Advertising, Continuum. 

 

- DAVIDSON, Janet e STERNBERG, Robert, 1995, The Nature of insight, Cambridge: MIPT Press.  

 

- DAVIDSON, J. e STERNBERG, R., 2003, The Psychology of Problem Solving, Cambridge 

University. 

 

- DICKSON, Peter R., 1992, Toward a general theory of competitive rationality, Journal of marketing, v 

56, nº1. 

 

- DRU, Jean- Marie, 2002, Beyond Disruption, Changing the rules in the Marketplace, An Adweek 

Book. 

 

- DUBOIS, Bernard, 1993, 2005, Compreender o Consumidor, Publicações Dom Quixote. 

 

- EYSENCK, M. K., M.T., 1990, Cognitive psychology, Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 

 

- FORTINI-CAMPBELL, Lisa, 1992, Hitting the Sweet Spot, How Consumer Insights Can Inspire better 

Marketing and Advertising, The Copy Workshop. 

 

- GLADWELL, Malcolm, 2010, The Tipping Point, Abacus. 

 

- GÓMEZ CARRIZO, Pedro, 2008, Antecipação de Mercados, Idea y Creación Editorial. 

 

- KOTLER, Philip, 2009, Marketing para o século XXI, Editorial Presença. 

 

- MAIER, N. R. F., 1940, The behavior mechanisms concerned with problem solving, Psychological 

Review, 47, 43-53. 

 

http://www.apg.org.uk/?p=70


49 | P a g e  
 

- MARKETING, Association of Australia and New Zealand, 2002-2005, How advertising Agencies 

operate? Acedido em 9 de Fevereiro de 2011, em 

http://www.marketing.org.au/MAANZ_Home_new_A997.aspx 

 

-  OGILVY, David, 1963, 1987, Confessions of an Advertising Man, Scribner. 

 

- QUIÑONES, Cristina, 20 de Setembro de 2008, Hacia una psicología del consumo. Acedido em 7 de 

Março de 2011, no blog: Consumer Insights, Desnudando la Mente del Consumidor: http://consumer-

insights.blogspot.com/2008/09/hacia-una-psicologa-del-consumo.html 

 

- QUIVY, Raymond, CAMPENHOUDT, LucVan, 1992, Manual de investigação em Ciências Sociais, 

Gradiva. 

 

- STEEL, Jon, 1998, Truth, Lies and Advertising, The art of Account Planning, An Adweek Book. 

 

- WEGNER, Daniel M., 2002, The illusion of Conscious will, Cambridge: MIT Press. 

 

- ZALTMAN, Gerard, 2003, Afinal o que os clientes querem, Rio de Janeiro: Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 | P a g e  
 

APÊNDICE A- GUIÃO DE ENTREVISTA ANUNCIANTES 

TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DOS CONSUMER INSIGHTS PARA O SUCESSO DO MKT E 

DA COMUNICAÇÃO 

 

Aluno: Ana Patrícia Esteves Santos Coelho 

Orientador: Raquel Ribeiro 

 

Guião de Entrevista  

 

Dados de identificação (Empresa/entrevistado): 

- Empresa: ____________________________________________________________ 

- Ramo de Actividade: ___________________________________________________ 

- Entrevistado: _________________________________________________________ 

- Função Entrevistado: __________________________________________________ 

 

1. A IMPORTÂNCIA DO CONSUMIDOR NO CONTEXTO DA 

COMUNICAÇÃO/MARCAS/NEGÓCIO 

1.1. Para si, qual é o elemento central  a partir do qual  se edifica a construção de uma marca? 

Porquê? 

1.2. Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos e o 

consumidor de hoje?  

1.3. Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse futuro? 

 

 

2. CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DOS CONSUMER INSIGHTS NA ESTRATÉGIA DE 

COMUNICAÇÃO DAS MARCAS 

2.1. Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação do Marketing Mix da sua 

marca e, em particular, em que medida entram na equação da definição da Estratégia de 

Comunicação? 

2.2. Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insight, o que é que diria? 

2.3. Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo (objectivo, perceber quais são os passos para 

obtenção do Consumer Insight)? 
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3. ATITUDE DOS PROFISSIONAIS DE MKT/COMUNICAÇÃO FACE AOS CONSUMER 

INSIGHTS COMO CONTRIBUTO PARA A CONSTRUÇÃO DAS MARCAS 

3.1. Quem é que, internamente, desempenha as funções de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que se investiga, com que 

frequência e qual o nível de profundidade)? 

3.2. Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso da 

comunicação/marca/negócio? Comente. 

 

 

4. IMPORTÂNCIA DOS CONSUMER INSIGHTS PARA A CONSTRUÇÃO DE IDEIAS 

DIFERENCIADORAS  

4.1. Quando passa um briefing à sua Agência de Publicidade existe a preocupação de fornecer o 

Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do seu produto/da sua 

marca?  

4.1.1. (caso a resposta seja negativa) A sua Agência de Publicidade intervém no 

processo de definição da estratégia de comunicação da marca que representa?  Se sim, em 

que moldes? 

4.2. Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma estratégia 

de comunicação/campanha publicitária? 

4.3. Pode dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 
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APÊNDICE B- GUIÃO DE ENTREVISTA AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 

TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DOS CONSUMER INSIGHTS PARA O SUCESSO DO MKT E 

DA COMUNICAÇÃO 

 

Aluno: Ana Patrícia Esteves Santos Coelho 

Orientador: Raquel Ribeiro 

 

Guião de Entrevista  

 

Dados de identificação (Empresa/entrevistado): 

- Empresa: ____________________________________________________________ 

- Ramo de Actividade: ___________________________________________________ 

- Entrevistado: _________________________________________________________ 

- Função Entrevistado: __________________________________________________ 

 

1. A IMPORTÂNCIA DO CONSUMIDOR NO CONTEXTO DA 

COMUNICAÇÃO/MARCAS/NEGÓCIO 

1.1. Para si, qual é o elemento central  a partir do qual  se edifica a construção de uma marca? 

Porquê? 

1.2. Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos e o 

consumidor de hoje?  

1.3. Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse futuro? 

 

 

2. CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DOS CONSUMER INSIGHTS NA ESTRATÉGIA DE 

COMUNICAÇÃO DAS MARCAS 

2.1. Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação da definição das 

Estratégias de Comunicação que desenvolve para os seus clientes? 

2.2. Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insight, o que é que diria? 

2.3. Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo (objectivo, perceber quais são os passos para 

obtenção do Consumer Insight)? 
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3. ATITUDE DOS PROFISSIONAIS DE MKT/COMUNICAÇÃO FACE AOS CONSUMER 

INSIGHTS COMO CONTRIBUTO PARA A CONSTRUÇÃO DAS MARCAS 

3.1. Quem é que, internamente, desempenha as funções de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que se investiga, com que 

frequência e qual o nível de profundidade)? 

3.2. Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso de uma 

campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

 

 

4. IMPORTÂNCIA DOS CONSUMER INSIGHTS PARA A CONSTRUÇÃO DE IDEIAS 

DIFERENCIADORAS  

4.1. Quando recebe um briefing dos seus clientes existe a preocupação por parte destes em 

fornecer-vos o Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do 

produto/da marca que vai ser objecto de comunicação?  

4.1.1. (caso a resposta seja negativa) Quando esse Consumer Insight é inexistente no briefing 

de origem (do anunciante), há o hábito e a cultura de trabalhá-lo no sentido de chegar a 

um Consumer Insight que possa guiar o briefing criativo? 

4.2. Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma estratégia 

de comunicação/campanha publicitária? 

4.3. Pode dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 
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APÊNDICE C- TABELAS DE INVESTIMENTO EM PUBLICIDADE 

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE- Jan- Dez 2010 

 

Aluno: Ana Patrícia Esteves Santos Coelho 

Orientador: Raquel Ribeiro 

Fonte: Media Monitor 

 

 

Ranking Agências Total de investimento 

(milhares de euros) 

1 Euro RSCG Lisboa 488145 

2 Young & Rubican Red Cell 265274 

3 BBDO Portugal 259140 

4 Publicis Publicidade Lda 252781 

5 Ogilvy & Mather Portugal 232486 

6 Partners 220822 

7 T BWA Lisboa 185835 

8 McCann Erickson Portugal 177386 

9 J. Walter Thompson 166443 

10 Fuel 140047 
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APÊNDICE D- ENTREVISTAS 

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E ANUNCIANTES 

 

Aluno: Ana Patrícia Esteves Santos Coelho 

Orientador: Raquel Ribeiro 

Categoria Agências 

CRIATIVO 1 

João Espírito Santo- Director Criativo Ogilvy & Mather Advertising 

1.1 Para si, qual é o elemento central a partir do qual se edifica a construção de uma 

marca? Porquê? 

Entrevistado:  dessa funcionalidade e algum valor acrescentado quando se está a falar de marca 

Eu acho que não consigo encontrar um só, tem de ser aquilo que resulta do equilíbrio entre a 

funcionalidade e portanto a recompensa que trará ao utilizador.Ou seja o cumprimento. Eu acho 

que se não houver este equilíbrio é muito difícil muitas vezes. Portanto, será isto a que eu chamo 

de equilíbrio entre a funcionalidade e esse benefício/recompensa para o utilizador. Agora eu 

podia dizer assim: essa recompensa pode ser uma parte emocional, pode ser uma parte de 

segurança, pode ser uma parte de confiança, pode ser uma parte de durabilidade. 

Entrevistador:  Tu estás a falar especificamente nos benefícios, certo? 

Entrevistado:  Acho que poderá estar identificado um produto/categoria na sua funcionalidade: 

limpar, beber, economizar... 

Entrevistador:  A base é essa? 

Entrevistado:  Mas a base para mim não pode ser só funcionalidade hoje, porque isso é marca, 

portanto ao ser marca era o valor acrescentado que vendia. Agora, quando estas 2 coisas se 

encontram “fifty/fifty” ou  “40/60” ou seja o que for desde que haja aqui um equilíbrio, este 

segundo lado... nunca tinha pensado porque isso muda de segmento para segmento, de 

categoria para categoria. Por exemplo, há categorias onde a funcionalidade veio ocupar 90% 

provavelmente... depois há uns outros valores, a funcionalidade de , por exemplo num gelado 

pode estar ligado à funcionalidade da frescura, o refrescar e o sabor (que também é uma 

funcionalidade) e pode haver 10% de emoção. Mas pode haver nem isso, não é? Pode haver 

uma componente emocional, se compro um carro há uma componente emocional, uma 

componente de segurança, durabilidade, preço... que é uma coisa mais até (dantes não era tanto 

isso) uma marca pode-se fazer por isso, como há marcas que se identificam, cumprem a sua 

funcionalidade e têm um preço fantástico sem gerarem grande componente emocional. Portanto, 

a segunda parte depende do que é a categoria. Mas não diria que pode ser uma coisa: é isto. Até 

porque o que a gente faz muitas vezes  é: Trazem-nos a funcionalidade e a gente acrescenta 

este segundo lado que é o que estabelece uma relação de vida com o consumidor. Às vezes são 
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valores emocionais acrescentados, outros não, são muito objectivos e não têm nada a ver com o 

chamado valor acrescentado.  São coisas muito concretas.  

 

1.2 Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos atrás 

e o consumidor de hoje? 

Entrevistado:  Há uma diferença grande entre os consumidores que já eram consumidores há 10 

anos e os que... há diferenças entre quem é consumidor há 10 anos e continua a ser consumidor 

aos 20 mas tb há uma diferença muito grande entre quem não era consumidor e passou a ser 

consumidor, não é? Que está hoje numa idade adulta, etc, etc. É... é muito... 

Entrevistador:  já era consumidor, mas consumia outro tipo de coisas, não é? 

Entrevistado:  muitas vezes era um segundo consumidor porque tendo às vezes mãe e pai como 

“take home” e não sei quê. E há 10 anos poderiam estar... 

Entrevistador:  Mas pensa na generalidade se te ajudar, ou então centra-te naqueles que... 

Entrevistado:  Acho que é menos impulsivo, porque terá menos poder de compra, mais racional 

em algumas coisas. Hum, menos de “long term” ou seja de comprar coisas que durem uma 

eternidade. Sinto isso em algumas coisas. Portanto, mais... mais... mas acima de tudo se 

comparar acho que quem não era consumidor e é consumidor hoje tem um comportamento 

completamente diferente porque compra online, porque se informa, etc, etc. Mas quem era há 10 

também. 

Acho que o entretenimento, por exemplo,  passou a ser... o lazer, a viagem, a cultura, a música, 

os livros, tudo isso passou a estar muito mais online. Portanto, o prazer de estar nos corredores, 

de mexer nas prateleiras, que ainda existe, mas que passou a ser substituído pelo navegar, pelo 

browser. E sobretudo na música acontece muito isso. Mas eu acho que a grande diferença está 

na atitude... portanto nos comportamentos, nos canais que, portanto, mudam atitudes do lado do 

que está cá. Depois o modo como o consumidor reage ao preço é... as possibilidades de escolha 

aumentaram bastante e portanto torna-se mais racional, tem mais poder. Não tem m ais poder de 

compra mas tem mais poder de escolha. 

Entrevistador:  E especificamente na relação com as marcas, o que é que tu achas que há 

de diferente? 

Entrevistado:  Acho que... acho que continua a haver. São outras, algumas são as mesmas... 

mas há marcas que pronto que... nós temos relações com instituições e às vezes temos relações 

com essas instituições e companhias e com as que se transformaram em marcas, como quando 

compramos luz, telecomunicações e antigamente era mais empresas. Hoje são marcas e 

portanto é preciso criar algum laço de confiança, afectividade, relação, diálogo entre as 

companhias/marcas, companhias que se tornaram marcas. Sobretudo com as telecomunicações 

aconteceu muito isso e para ser muito concreto, acho que continua a haver uma relação como 

havia antigamente, são é outras e de outro género. Podem acabar muito mais depressa, podem 

começar muito mais depressa, mas se calhar há ligações com marcas e gentes que um jovem 

pode ter com um festival, sei lá... que nós podemos ter com marcas de hardware, com bandas 

rock que hoje... com bebidas. Há relações que continuam sempre muito boas. Agora muitas 
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vezes, como está muito mais racional olha muito mais para a funcionalidade... o transporte, já não 

se preocupa tanto se é a marca A ou B ou C, procura-se preço, segurança e depois... até porque 

muitas não se conseguem diferenciar porque atingiram até um patamar de qualidade elevado. 

1.3 Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse   futuro? 

Entrevistado: Como uma relação de mais interdependência, muito mais bilateral do que era no 

passado. As marcas/companhias/empresas, ou respondem às expectativas ou não há relação. E 

expectativa às vezes pode não ser promessa nenhuma, mas lá está da durabilidade, do preço, do 

funcionalidade. Se isso houver há fidelização, acho eu. 

 

2.1 Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação da definição das 

estratégias de comunicação que desenvolve para os seus clientes? 

Entrevistado:  Para usar um cliché: é um pilar. Mas cada vez mais é o pilar na comunicação. 

Obviamente há informações tácticas que se passam onde muitas vezes não temos uma 

preocupação profunda e precisamos de anunciar/transmitir. Mas depois isso vem sempre 

agregado a um trabalho de marca, mas hoje há uma grande diluição entre o que é a ideia e o que 

é o insight e mesmo nos festivais criativos eu já vejo como é fácil ter ideias. Fácil, quer dizer, é 

fácil usar a imaginação, mas muitas vezes perdemos é isso com as tensões e com os 

condicionalismos, mas... um insight além de ser um GPS, é o que diferencia porque cria 

imediatamente uma coisa... não lhe quero chamar uma coisa. Qualquer que seja a comunicação, 

o que se está a dizer, fica imediatamente ligado ao consumidor e portanto destaca-se.  É como 

uma bolinha de óleo na água que vem ao de cima. Entre as outras comunicações todas... nós 

costumamos dizer internamente “Ganda insight” , dizermos “ganda ideia”... às vezes dizemos 

“ganda ideia” (é uma associação de metáforas, etc, etc), mas quando se vê um grande “insight” tu 

vês imediatamente os consumidores a aderir, não é? 

Entrevistador:  Portanto, é diferenciador? 

Entrevistado:  é um alicerce, já não é diferenciador. Se não existir já nem sequer é bom. 

Chamemos-lhe insight, depois pode haver uma semântica mais ou menos profissional, 

profissional que dizer, do léxico profissional. Mas se não houver essa diferenciação antes, não vai 

haver depois. 

Entrevistador: Mas diz-me uma coisa, em termos concretos entra é costume, enquanto Agência, 

que os consumer insights entrem na equação das estratégias de comunicação que vocês 

apresentam aos vossos clientes? 

Entrevistado: Sim, sim, mais ou menos surpreendentes e quando, às vezes vêm só como uma 

ponta do iceberg,  mesmo depois no trabalho criativo há mais trabalho para ir puxando aquilo... 

como se fosse um fio de um novelo, não é? Tá sempre nem que seja uma ponta de fora para a 

gente perceber: “Olha é por aqui.” Nas questões mais estratégicas, claro. 

 

2.2 Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insight ,o que é que diria?  

Entrevistado:  Acho que é sobretudo... se dissermos insight... eu acho que é sobretudo uma 

descoberta sobre algo... sobre o comportamento do consumidor, e quanto mais esse 
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comportamento estiver virado para o que a marca vem trazer para a vida dele melhor. Quanto 

melhor for o encontro destas duas coisas. Portanto, eu diria que é algo sobre o comportamento 

do consumidor, acima de tudo, e esse... e é tão mais forte quanto for a coincidência entre o que é 

a promessa da marca e o que for essa descoberta sobre o comportamento do consumidor.  

 

2.3 Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo? 

Entrevistado:  Quer dizer, como metodologia há sempre metodologias. Mas... mas existe. 

Resumindo numa palavra:  “pensa-se” antes de pedir. Pensa-se. Portanto, mesmo que não haja 

ferramentas, há sempre essa metodologia de trabalho.  

Entrevistador: Dirias portanto que essa metodologia existe, mas depois é um exercício que 

cada pessoa adapta... 

Entrevistado: é mais do que um exercício, é uma exigência e que depois se adapta porque as 

pessoas pensam para, nestes projectos que requerem mais uma análise estratégica, para não 

ser mais água vai- água vem, não é?  

Entrevistador: e ferramentas específicas, existem? 

Entrevistado: existem, mas isso não posso falar que é confidencial. 

Entrevistador:  Eu sei que o Consumder Insight, sendo tu Director Criativo, jé te chega 

“pronto” do planeamento estratégico, ou de um exercício que o próprio account tenha 

feito. Mas em todo o caso, tu tens conhecimento do processo que leva à obtenção do 

consumer insight nas ferramentas específicas que esta Agência utiliza? 

Entrevistado:  Claro, eu muitas vezes não recebo... faço parte desse processo. Vem de caso a 

caso, às vezes até pode vir de uma descoberta já do próprio cliente, do trabalho de uma marca 

que só existe porque tem esse insight. Pode existir esse caso. Hum, nessa área não há 

propriamente a fronteira clássica “planear/criar”. Ou seja, nós vemos isso nas práticas do dia-a-

dia, às vezes feitos em velocidade meteórica, às vezes precisa de muito mais de análise de 

mercado, recolha de dados, etc, etc. E aí é uma parte onde nós já não estamos tanto porque tem 

de ser feita rigorosamente, seriamente. 

Entrevistador: Tu consegues identificar na tua cabeça, e pela experiência que tens na 

profissão, quais são os passos para chegar ao consumer insight? Grosso modo, 

obviamente. 

Entrevistado:  Conhecer o mercado, ter muito claro qual é a promessa da marca, o propósito, a 

funcionalidade e o tal outro lado, um conjunto do que é a marca, conhecer bem o consumidor. E 

por isso há uma parte menos romântica, de números, de dados, etc, muitas vezes chega já feita e 

o que nós fazemos, eu acho que depois... isto é assim até haver uma descoberta. Eu diria que há 

uma fase de leitura e depois uma fase de descodificação. Nessa fase de descodificação é que 

começa a haver este blend/esta mistura entre o que é o criar, preparar a comunicação e o que é 

a recolha estatística digamos dos comportamento, etc, etc. E depois há outras coisas, outros 

layers que estão e que é muito a atenção ao que se passa, sobretudo hoje... antigamente era 

mais normal porque os media eram muito reconhecíveis, sabiam-se... os fenómenos eram muito 
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mais previsíveis, aconteciam em canais que sabiamos quais eram e hoje em dia pode estar a 

acontecer um fenómeno aqui, outra fenómeno ali, que podem alterar esses nossos dados de 

mercado e de repente “um preço que baixa”, coisas assim... é preciso ter muita atenção. 

Entrevistador: O ritmo é outro e os inupts são outros e muitos, não é? 

Entrevistado: sim, sim, ainda por cima chagem a uma velocidade mais rápida e podem alterar. 

Portanto, podemos estar muito tempo a analisar dados e chegar a uma conclusão quase ciêntifica 

e as coisas mudarem de um dia para o outro. Quer dizer, sempre aconteceu, mas hoje acontece 

muito mais.  

3.1 Quem é que, internamente, desempenha as funçõs de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que é que se investiga, com 

que frequência e qual o nível de profundidade)? 

Entrevistado:  Essa capacidade, eu acho que... nós temos planeamento estratégico próprio mas 

é uma capacidade que é cultivada, eu acho, nos lugares dos principais gestores das marcas aqui. 

Aquele que é o guardião da marca cá dentro tem de conhecer isso. Isso aplica-se, portanto é 

cultivado esse espírito, essa função e essa capacidade, skill, muito na parte do contacto e 

também na parte da Direcção Criativa e dos Supervisores Criativos, ou seja, terem essa 

capacidade de pensarem estrategicamente. Apesar de haver um Planeamento Estratégico 

próprio, há essa cultura cada vez mais. 

 

3.2 Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso de 

uma campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

Entrevistado:  sim, claro. Isto hoje em dia é um mapa muito complexo (toda a gente diz “hoje em 

dia” desde sempre. Cada ano que passa diz-se, “isto hoje em dia está diferente”. 

Entrevistador: O que não deixa de ser verdade. 

Entrevistado: As coisas vão estando cada vez mais diferentes, mas obviamente que sim, faz 

diferença na comunicação. Mas o negócio é muito mais complexo, tudo é muito mais do que só 

comunicação, portanto... mas fará toda a diferença na comunicação, sendo que a comunicação 

estabelecerá um diálogo com o consumidor e desse diálogo resultará uma adesão à marca e uma 

relação com a marca, seja mais táctica seja a prever uma relação muito mais estratégica e... 

monogâmica de no presente eu escolher.... há marcas que eu vou variando... e depois se há 

instituições ou marcas de grandes contratos (por isso é que eu fazia este paralelo...um 

parceiro/ou parceira marca nossa ) isso aí fará diferença e é aí que a comunicação tenta 

convidar, solidificar, cimentar, esse tipo de relação. 

 

4.1 Quando recebe um briefing dos seus clientes existe a preocupação por parte destes em 

fornecer-vos o Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do 

produto/da marca que vai ser objecto de comunicação? 

Entrevistado:  Podem ainda não estar com uma terminologia ou com uma maneira, pode não 

estar traduzido para a nossa própria linguagem de trabalho... mas hoje em dia, claro que sim... a 

maior parte dos projectos são tudo  coisas de uma enorme responsabilidade. 
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Entrevistador:  E achas que é algo consciente? 

Entrevistado: Cada vez mais, cada vez mais. 

 

4.2 quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma 

estratégia de comunicação/campanha publicitária? 

Entrevistado: Se for uma comunicação (vou fazer aqui uma definição um bocado básica), se for 

uma comunicação mais estratégica, eu acho que não se consegue fazer. O que muitas vezes 

acontece é que nós estamos a trabalhar com essa informação que precisamos mas não lhe 

chamamos consumer Insight. Irás perguntar a todos o que é um consumer insight e vêm 

definições diferentes. Mas vai haver aqui, se calhar, um ponto comum que é sabermos para onde 

é que estamos a ir, sabermos com quem é que estamos a falar. A essência da publicidade 

sempre foi saber com quem se está a falar... nós depois, o que está muito do nosso lado é o 

“Como?”  e cada vez mais o “Onde?” porque os canais se diversificaram. Portanto, isto quer dizer 

Consumer insight, seja um hino desta época, uma linguagem mais actual ou que daqui a 10 anos 

poderá ter outro nome. Mas eu acho que por exemplo chamo-lhe esta descoberta sobre... sobre o 

consumidor, mais sobre o comportamento e relação da marca com o consumidor ... Outros 

colegas chamam-lhe de outra maneira e podemos não estar a dizer a mesma coisa a 100% mas 

o propósito é o mesmo:  é conhecer com quem estamos a falar, conhecer a marca e conhecer a 

relação das pessoas com a marca. 

 

4.3 Pode dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 

Entrevistado:  Sinceramente, agora de repente não me estou a lembrar... 
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ACCOUNT 1 

Ana do Carmo- Group Director Ogilvy & Mather Advertising 

1.1 Para si, qual é o elemento central a partir do qual se edifica a construção de uma 

marca? Porquê? 

Entrevistado: Eu acho que o elemento base a partir do qual se edifica a construção de uma 

marca é partir de um produto que foi criado para resolver supostamente as necessidades que se 

encontraram no consumidor e que, portanto, esse produto pode ser um produto novo ou uma 

inovação de algum produto que já exista mas em que se encontra um nicho de mercado para se 

poder , a partir dali, desenvolver uma marca. Mas terá de ser sempre um produto que responda a 

uma determinada necessidade do consumidor.  É o elemento básico da comunicação. 

 

1.2 Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos atrás 

e o consumidor de hoje? 

Entrevistado:  Em Portugal mudou muita coisa. Basicamente, o conhecimento que o consumidor 

tem das próprias marcas, dos próprios produtos, do que é que é importante, do que é que deve 

perceber que é a comunicação, que é uma comunicação objectiva e da qual ele tira 

efectivamente elementos importantes e quando vai comprar o produto selecciona em função 

dessas necessidades... Eu acho que o consumidor de agora está muito mais informado do que é 

que são os produtos, quais são os benefícios que esses produtos trazem para eles, também a 

diversificação da qualidade de produtos é maior, e os interesses dos consumidores também. 

Portanto, à partida é uma gente bem mais informada e que, quando vai para o linear já leva 

determinadas coisas na cabeça, quer seja... querem comprar produtos pelo seu preço sabendo à 

partida que muitos dos produtos (pelo menos na cabeça deles) resolvem a mesma coisa e que só 

lhes querem vender é marcas. E portanto, esses são aqueles que são classificados como o 

“Smart shopper”, têm a ideia que já sabem tudo e que estão é a ser enganados pelas marcas. 

Depois há aqueles que são cultores de marcas e que efectivamente que não só querem marcas 

mas que também percebem que as marcas propriamente ditas lhes trazem um apport de 

qualidade e mesmo até benefícios que as imitações não lhes trazem. E depois, julgo que mesmo 

até os próprios direitos dos consumidores estão mais nas suas cabeças. Digamos que o 

consumidor é, a meu ver, mais informado e mais inteligente também. É um consumidor mais 

treinado, com mais conhecimento do que é que são as marcas. É basicamente isso para mim. 

 

1.3 Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse 

futuro? 

Entrevistado: Eu acho que as marcas têm sempre futuro porque, as marcas se cumprirem o 

papel para que elas existem, basicamente respondem às necessidades dos consumidores, cada 

vez mais se vão adaptar ao consumidor e cada vez mais as marcas existem efectivamente, não 

só para os seus donos terem benefícios, mas existem também, basicamente, para responder às 

necessidades. Se não responderem às necessidades acabam por desaparecer. Portanto, quanto 
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melhores são as marcas, quanto mais viradas para as necessidades do consumidor elas forem, 

nem que sejam nichos, elas encontram sempre lugar. Portanto, eu acho que as marcas nunca 

irão morrer.  

Entrevistador: E o consumidor nesse futuro? 

Entrevistado: O consumidor saberá sempre seleccionar as marcas que tem de comprar, sejam 

elas marcas-marcas ou parcas próprias consoante as suas necessidades. E cada vez mais estará 

mais inteligente e mais selectivo relativamente a essas marcas. Por isso, acho que as marcas 

nunca irão desaparecer. A própria questão emocional, se as marcas souberem trabalhar bem, e 

se de facto promoverem e forem efectivamente marcas que transmitam qualidade e que tenham 

intrinsecamente essa qualidade nos seus produtos, obviamente que isto é um benefíco, e as 

pessoas reconhecem isso. As pessoas não se importam de dar um pouco mais desde que a 

qualidade lá esteja e seja intrínseca. As pessoas não são estúpidas, elas percebem isso 

perfeitamente. 

 

2.1 Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação da definição das 

estratégias de comunicação que desenvolve para os seus clientes? 

Entrevistado:  São o essencial, porque, como se disse, à partida os produtos são criados e as 

marcas desenvolvidas para responder a determinado tipo de necessidades.  Se eu não conhecer bem 

a cabeça do consumidor e se não traduzir essa cabeça do consumidor em insights que sirvam para 

depois a comunicação conseguir criar mensagens que vão de encontro às necessidades que as 

pessoasm têm, nunca se vai conseguir chegar a um diálogo. Porque a marca tem que transmitir e 

tem que ter uma linguagem que o consumidor consiga distinguir e que seja uma linguagem só dela. 

Portanto, se não houver um consumer insight que esteja de acordo com aquilo que se quer criar, 

nada se pode fazer. 

Entrevistador:  E é uma prática comum? 

Entrevistado: Não, acho que não. Acho que não é uma prática comum em Portugal, basicamente 

porque eu acho que o pensamento estratégico nem sempre é suficientemente elaborado, ou 

suficientemente bem trabalhado e muitas vezes não lhe é dado o valor que ele efectivamente tem na 

comuicação. E portanto, há muita comunicação que não é comunicação, mas que é informação. 

 

2.2 Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insight, o que é que diria? 

Entrevistado:  É uma visão mais profunda , mais para dentro do que é a mente de um consumidor. 

 

2.3 Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo? 

Entrevistado:  Não, basicamente em termos de Ogilvy, o que existe são ferramentas de pensamento 

estratégico que todas elas vão beber a estudos que teoricamente os clientes terão fornecido e a partir 

dali constrói-se um Consumer Insight , mas que é mais um Insight de Comunicação do que 

propriamente um Consumer Insight. À partida os Consumer Insights vêm ou já dados por estudos que 
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o cliente tenham criado, ou a própria Agência terá, dependendo dos casos dos clientes, de comprar 

em reserach um estudo para a partir daí ter um Consumer Insight e depois, sobre esses Consumer 

Insights, elaborar um Insight de Comunicação. 

Entrevistador: Então a Ana diria que os Consumer Insights (se fizermos aqui a distinção entre 

Insight de Comunicação e Consumer Insight) , que em alguns casos já vem do cliente, como a 

Ana diz, resulta do research que o cliente manda fazer? 

Entrevistado: Não, nem sempre porque aí tem um bocado a ver com as definições que se dá de 

Consumer Insight e de Insights de Comunicação. Porque se olharmos para a parte teórica que existe, 

há muita gente que é defensora de que o Consumer Insight pode ser dado por toda a gente, não é? 

Pelo consumidor, pelo Director de Marketing, pelo Director de Comunicação, pelo próprio account... 

Embora ultimamente hajam muitas teorias que também digam que o Consumer Insight resulta da 

parte teórica, da parte de estudos de mercado que foram feitos com um determinado propósito e 

depois os Insights de Comunicação, já são a elaboração sobre essa plataforma de como é que se 

põe esse Consumer Insight em Insights de Comunicação. E esses sim já poderão ser feitos por todas 

as outras pessoas que, a montante, estão a trabalhar a marca. Portanto, há essas distinções 

dependento da linha teórica que se segue e portanto, nós trabalhamos assim, não é? 

 

3.1 Quem é que, internamente, desempenha as funçõs de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que é que se investiga, com que 

frequência e qual o nível de profundidade)? 

Entrevistado: Aqui na Agência depende muito do tipo de marcas que cada um detém e da 

senioridade das pessoas. Na realidade existe um departamento de Planeamento Estratégico 

relativamente pequeno e que não tem hipótese de responder a todos os briefings e nem todos os 

briefings têm necessidade de ser tão profundos. Há uns que são bastante mais táticos e que 

pressupõem à partida que já existe uma análise profunda do que é a marca, do conhecimento da 

marca por parte do departamento de Serviço a Clientes e por parte do departamento de Planeamento 

Estratégico. Como é que a gente chega aos Insights de Comunicação ou aos Consumer Insights, 

conforme no fundo, o nome que se dá a este tipo de coisas na Agência... hum... 

Entrevistador: Podemos assumir a expressão Consumer Insight, só para agilizar? 

Entrevistado: Sim, sim, sim. Exactamente. Basicamente se isso ficar a cargo de alguém mais sénior 

do departamento de Serviço a Clientes, essa pessoa deverá à partida conhecer bastante bem o 

cliente, deverá conhecer sobretudo...  ter em dia os estudos que o cliente tenha feito, tanto quanto 

possível, e basicamente conhecer muito bem a comunicação da concorrência, e esses estudos... e 

cruzar o posiconamento da marca com o diferenciador (e isso é que é muito importante): qual é o 

discriminador que a marca tem vs as outras marcas? A partir daí e consoante aquilo que se pretende 

dizer, é importante encontrar um eixo de comunicação que seja suficientemente diferenciador e 

suficientemente importante para a marca, mas que não tenha qualquer hipótese da concorrência mais 

próxima lhe conseguir deitar a mão, também nos tempos mais próximos. Isso pode ficar a cargo de 

um sénior da parte do departamento de Serviço a Clientes. 
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Entrevistador:  E diria que esse tipo de análise é feita com relativa frequência? É algo comum 

estar atento ao que é que a concorrência faz, quais são os eixos de comunicação que a 

concorrência ocupa? 

Entrevistado: Eu julgo que sim, quando se tem marcas muito fortes e marcas que são muito 

sensíveis à possibilidade de haver sobreposições com a concorrência, obviamente que sim. Quer 

dizer, a coisa torna-se mais simples se for uma marca que esteja mais sozinha, que concorra por 

exemplo só com mais marcas próprias, do que quando há, e o caso dos Bancos, por exemplo, é um 

caso paradigmático em que quase todos eles estão na mesma dinâmica, e em que a diferenciação 

dos produtos praticamente é feita, tirando o caso das taxas que são diferentes, mas... a  diferença na 

comunicação deles próprios está até na maneira como é executada a comunicação. Porque se 

formos a ver, eles particamente não têm diferenças, por isso é preciso estar muito atento para 

perceber onde é que nós podemos arranjar um territóriozinho para nos colocarmos e conseguirmos 

pôr a nossa bandeirinha e sermos diferentes num meio em que somos todos iguais na realidade. E 

isso é difícil e isso tira algum tempo para ser muito bem feito. E é a única maneira de fazer estas 

coisas, e aí a gente tem ferramentas boas, porque a gente tem ferramentas quando se contrói à 

anteriori, e quando se estuda a marca à anteriori, nós temos a parte toda teórica... nós agora temos 

não só o “Big ideal”, “The Brande Idea” e até o “Fusion” que constrói toda uma marca desde o 

princípio até ao fim, saber toda a riqueza e que depois nos pode permitir que façamos em briefings 

futuros uma actualização de quais são as bases da marca, quais são os valores, quais são as 

personalidadedes, os atributos da marca, tudo. 

Entrevistador:  É como um bilhete de identidade da marca? 

Entrevistado: Sim, é como um bilhete de identidade da marca. E gente tem uma coisa que é o 

bilhete de identidade da marca, que no fundo são os Brand Keys das marcas que nós depois vamos 

actualizando em função, por exemplo, das extensões da marca . Ou por exemplo, temos umas 

campanhas tema e depois vamos adequando ou transpondo para as campanhas de produto os 

elementos-chaves do tema que no fundo transmitem o ADN da marca. É isso.  

 

3.2 Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso de uma 

campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

Entrevistado: Constitui o pilar-chave. No fundo é quase a espinha dorsal de onde se parte para 

depois se poder desenvolver as coisas completamente e bem feitas, porque no fundo é a partir dali 

que se vai construir o ADN da marca. Porque se não for por aí, nós andamos sempre desligados e a 

falar uma linguagem que o consumidor não vai entender. Ou se entende, também corremos o risco 

de ser uma que se sobrepõe à da concorrência. E portanto, quem gritar mais alto ganha. Podemos 

não ser nós. 
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4.1 Quando recebe um briefing dos seus clientes existe a preocupação por parte destes em 

fornecer-vos o Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do 

produto/da marca que vai ser objecto de comunicação? 

Entrevistado:  Pelos clientes? Depende da educação dos clientes do ponto de vista de Marketing. Se 

há clientes que sabem exactamente o que querem e transmitem, e eles próprios têm construído o seu 

código genético, o seu ADN todo e não têm dúvidas nenhumas... temos clientes que não estão tão 

bem educados do ponto de vista de Marketing e de Comunicação e portanto, só têm uma ideia do 

que é que gostariam de dizer. Neste caso o trabalho terá de ser feito pela Agência para que a 

comunicação possa ser o mais correcta que pode ser e também para fazer com que o cliente leia 

aquilo que a Agência constrói, para ver se o entendimento que a Agência tem daquilo que o cliente 

quer transmitir é efectiavemente aquilo que o cliente tem na marca. Porque é mais difícil se não 

tivermos, digamos que um Brand Key do que é que é a marca, ou seja se não tivermos o bilhete de 

identidade da marca construído pelo próprio cliente, é mais difícil depois...  

Entrevistador: A Ana referiu o Brand Key, o tal BI, mas no âmbito dos Consumer Insights 

propriamente ditos diria que então que não é linear, não é? E quando um cliente não tem esse 

hábito enraizado de pensar nesses moldes... 

Entrevistado: Tem que se fazer o cliente pensar. Depois aí depende já de quem dirige a marca 

dentro da Agência. Ou essa pessoa que dirige a marca percebe que o cliente pode ter a capacidade 

de receber a Agência e de trabalharem em conjunto e fazerem  que, digamos, exactamente esse 

exercício e fica tudo acordado. Portanto, estão todos a falar a mesma linguagem ou então a Agência 

terá de ser ela a fazer e a submeter à apreciação do cliente para perceber se está em conformidade 

com aquilo que o cliente estava a pensar. Portanto, no fundo tem a ver com aquilo que antigamente 

se chamava o “Briefing do do Cliente” e o “Debriefing da Agência”. Porque aqui há uns anos ninguém 

começava a fazer uma campanha relativamente grande (não estamos a falar de coisas pequeninas, 

táticas, porque essas não são problemáticas), mas as maiores obrigavam do lado da Agência a uma 

semana depois fazer o debriefing, qual era o entendimento da Agência sobre isso em que a Agência, 

exactamente, uma das coisas em que pegava era o Consumer Insight e partia depois para a 

promessa básica que se pretendia dizer e depois para a Brand Idea. Normalmente já se ia ao cliente 

com uma Brand Idea desenvolvida ou com, como se diz agora, com um conceito de advertising. Era 

obrigatório. 

 

4.2 Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma 

estratégia de comunicação/campanha publicitária? 

Entrevistado: Em muitos casos pode dar campanhas em que estamos a comunicar coisas que não 

são o essencial, que estão um bocadinho ao lado porque não se foi exactamente ao âmago, ou seja 

não se entendeu exactamente quais era as necessidades específicas que o consumidor tinha. 

Portanto, é mais a necessidade que o anunciante transmitiu e não tanto a necessidade que o 

consumidor está a querer. O Anunciante quer atingir o consumidor, mas ele próprio não entendeu o 

consumidor e a base está aqui. É porque, muitas das comunicações erradas resultam da falta do 

conhecimento do consumidor. 
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4.3 Pode dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 

Entrevistado: Um dos melhores e mais conseguido exemplos que conheço é de Dove. O lançamento 

da marca em todos os países do mundo onde está foi feito a partir do produto “sabonete”. O 

consumer insight era qualquer coisa como “Os sabonetes secam a pele, deixando-a esticada e 

arrepanhada. O posicionamento e mensagem da campanha foi “Dove não seca a sua pele como um 

sabonete, porque não é um sabonete. Dove contém ¼ de creme hidratante e agentes de limpeza 

neutros”. 
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PE 1 

Rita Silva Martins- Planner Ogilvy & Mather Advertising 

 

1.1 Para si, qual é o elemento central a partir do qual se edifica a construção de uma marca? 

Porquê? 

Entrevistado:  Acho que é a promessa, não é? A promessa da marca, ou seja, no que é que ela 

acredita, o que é que ela defende, não é? Porque é isse que vai ser o elo de ligação com os 

consumidores. Eles próprios se vão identificar com o que a marca também acredita e defende e é a 

partir daí que vão conseguir construir ligações. 

 

1.2 Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos atrás e 

o consumidor de hoje? 

Entrevistado:  Eu diria que é a questão da interacção. Hoje em dia eu acho que as marcas (e isto 

está relacionado também com a pergunta anterior, não é?) , as marcas prometem algo que é aquilo 

que elas acreditam e que elas defendem, tal como as pessoas ou como os grandes líderes, não é? E 

portanto, a comunicação já não é unidireccional, tem de ser bidireccional obviamente porque estamos 

quase a falar de pessoas para pessoas. É como eu estar aqui a falar contigo... para mim é da mesma 

forma como se processa a comunicação entre as marcas e o consumidor hoje em dia. Para mim essa 

é a principal diferença. Não sei se há 10 anos atrás, talvez não houvesse tanto essa consciência. Se 

calhar já era um bocadinho assim, mas acho que hoje em dia estamos todos completamente 

conscientes que não há outra forma. São os principios básicos da comunicação. 

 

1.3 Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse futuro? 

Entrevistado: O papel do consumidor é tudo, não é? O consumidor é a nossa razão de existência, é 

a razão da existência do nosso trabalho. Portanto, eu acho que cada vez mais o consumidor tem , por 

isso, um papel fundamental nas estratégias que são definidas para a marca.  

Entrevistador:  Mas se tiveres de projectar o consumidor do futuro, o que é que tu vês de 

diferente nesse consumidor? 

Entrevistado:  Eu acho que... fala-se um bocadinho nesta tendência de “Consumers in control”. Eu 

acho que é isso, não é? Ele é a base de todo o nosso trabalho. Ele é o nosso trabalho. E portanto é 

ele que orienta o nosso trabalho e por isso nós temos de estar sempre em cima dele para tentar 

descobrir ou aprofundar os tais insights, não é? Porque são esses inisghts que vão ser 

completamente fundamentais para a qualidade do nosso trabalho. 

Entrevistador: Então tu dirias que eventualmente é que essa tendência vai aumentar cada vez 

mais? 

Entrevistado: Sim, sem dúvida. E essa é a informação mais valiosa que nós podemos ter.  

Entrevistador: E como é que tu vês as marcas nesse contexto? Nesse futuro em que o 

consumidor controla tudo? Como é que as marcas vão reagir? Como é que se vão comportar? 
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Entrevistado:  Têm que ser adaptativas, têm que ter uma grande capacidade de adaptação e de 

flexibilidade e têm que estar continuamente a ouvir. Ouvir, é a palavra-chave.  

 

2.1 Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação da definição das 

estratégias de comunicação que desenvolve para os seus clientes? 

Entrevistado:  É assim, descobrir insights, ou destapar, ou desvendar, como quiseres, é uma parte 

completamente fundamental do nosso trabalho. Principalmente do meu, como planner, mas também 

de todos os outros dentro da Agência. E porquê? Porque estamos a falar de.... acho que os insights 

estão muito relacionados com uma palavra que é inovação. Inovação é completamente fundamental 

no nosso trabalho, não é? A capacidade de nos podermos diferenciar, etc. E podemos fazê-lo através 

da descoberta do insight relavante para a marca que estamos a trabalhar e obviamente para o 

negócio dos nossos clientes... quer dizer, sem inovação, não há evolução. E portanto, sendo a 

palavra mais valiosa que eu acho que marca o futuro e um bocadinho o presente, mas principalmente 

o futuro.  A capacidade mais valiosa é este conhecimento, é o conhecimento, é a inovação, são as 

ideias, o talento, não é? Isso são as coisas mais importantes dos negócios. É isso que vai criar valor 

para as marcas e ara os negócios em geral, e não falando só especificamente do nosso negócio. 

Entrevistador: E portanto os consumer insights no meio disto tudo... 

Entrevistado: ... são altamente valiosos, claro. E as pessoas que têm a capacidade de conseguir 

desvendá-los são obviamente valiosas também. 

 

2.2 Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insigh,  o que é que diria? 

Entrevistado:  A primeira coisa que me vem à cabeça é: uma verdade humana. Profunda. Acho que 

quando falamos em insights estamos a falar precisamente disso, em verdades humanas. E onde é 

que nós vamos buscá-las? Aos instintos humanos, aquelas coisas mais profundas, às motivações e 

aos instintos, que são as coisas mais profundas do ser humano, não é?  E é aí que nós os vamos 

encontrar.  

Entrevistador: O próprio consumidor, o próprio ser humano muitas vezes  não tem noção ou 

consciência, não é? 

Entrevistado: A maior parte das vezes não têm noção, e a maior parte das vezes os estudos até nos 

enganam um bocadinho porque se nós os lermos literalmente, o consumidor nunca diz realmente o 

que sente, porque não tem consciência. Estamos aqui a falar ao nível do inconsciente. Não estamos 

a falar do consciente. E toda a gente sabe que o inconsciente é muito mais poderoso e muito mais 

valioso que o consciente. E por isso é tão importante nós, mesmo no nosso trabalho, sairmos um 

bocadinho da frente dos nossos computadores e do google que obviamente nos ajudam a suportar 

imensa coisa, e irmos para a rua observar, falar com pessoas, ouvir, falar, ver, observar... tornar o 

inconsciente, consciente. Porque se nós virmos de onde é que vêm as melhores ideias, elas nunca 

vêm normalmente de estarmos sentados em frente ao computador. Elas vêm quando estamos a 

conduzir a vir para o trabalho, ou quando estamos a tomar o pequeno almoço em casa, ou numa 

conversa que não tem nada a ver com um amigo qualquer, não é? E lá está, é o nosso inconsciente a 

trabalhar sobre um assunto que já está lá... nós também somos seres humanos... e portanto, é 
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conseguir vestir a pele. E depois é, como eu costumo dizer, é, ser apaixonado por pessoas. Eu adoro 

pessoas e adoro compreendê-las, tentá-las compreender, tentá-las perceber e portanto grande parte 

da minha vida passa por fazer isto. E por isso todos nós, temos se calhar um gostinho pela 

sociologia, pela antropologia, pela psicologia, até pela vida, pela curiosidade, por esta necessidade 

de viajar, não é? Eu acho que há muitas coisas que nos ligam, e talvez por isso, as pessoas nas 

agências de publicidade também se identicam tanto umas com as outras, e se calhar até têm 

relações mais profundas do que a relação de trabalho, precisamente por isso, porque são pessoas de 

naturezas muito parecidas. 

 

2.3 Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo? 

Entrevistado:  Eu acho que não existe nenhum método específico para Consumer Insights. Sendo 

que nas nossas ferramentas de trabalho, nomeadamente na Ogilvy temos uma ferramenta de 

planeamento estratégico que se chama “Fusion” e que é uma ferramenta que nos seus primeiros 

passos, obviamente, contempla esta dimensão. Ou seja, vamos procurar ter um conhecimento muito 

aprofundado de várias áreas, quer seja do negócio do cliente, quer seja do consumidor, quer seja do 

contexto cultural, etc, etc, para obviamente tentar captar aqui insights valiosos para o resto das fases 

do trabalho. Mas quer dizer, só de captação de insights, não, não temos nada especificamente. Acho 

que isso existe mais se calhar nas empresas agora que estão ligadas à área do inteligence e do 

reserach. 

Entrevistador: Mas é curioso, nós estarmos nesta área e não termos puxado esse bocadinho 

para nós, não é? Porque nós produzimos ideias e para produzirmos ideias é preciso termos 

Consumer Insights... 

Entrevistado: Aliás, posso dizer-te que sinto imensa falta disso. Gostava imenso de.... porque nós 

fazemos isto, fazemos isto um bocadinho no nosso dia-a-dia, mas fazemos através do nosso gut 

feeling. 

Entrevistador: Que também é importante. 

Entrevistado: Sim, que também é muito importante. O gut feeling... aliás, eu digo sempre: Eu 

primeiro tenho o gut feeling... e depois é que o vou racionalmente validar e isso é importantíssimo, 

claro. Mas se nós pudéssemos ter mais ferramentas e tivéssemos um mecanismo de trabalho em 

que, por exemplo, eu pudesse uma tarde por semana, estar dedicada só a isso seria excelente. 

Porque de facto isso pode transformar completamente o nosso trabalho, para melhor. 

 

3.1 Quem é que, internamente, desempenha as funçõs de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que é que se investiga, com que 

frequência e qual o nível de profundidade)? 

Entrevistado:  Bom, é assim, eu acho que o planeamento estratégico ainda está muito relacionado 

com new business e acho que deveria ser muito mais transversal na Agência. Por exemplo, o nosso 

departamento de planeamento estratégico trabalha 360º, ou seja, trabalha para todas as disciplinas, 
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mas eu acho que o nosso trabalho deveria estar mais “linkado” com os clientes actuais da Agência e 

não apenas em new business. Vai acontecendo, mas não tanto quanto nós gostariamos, e depois, 

quer dizer, somos 2 pessoas... Eu acho que o planeamento estratégico, de alguma forma, em 

Portugal não está tão valorizado como se calhar poderia estar, ou se calhar não tão profissionalizado 

como poderia estar. Estamos ainda numa fase verdinha. 

Entrevistador: Então mas nos trabalhos onde tu entras com maior profundidade, fala-nos um 

bocadinho sobre esse processo internamente. Quem é que investiga o quê, com que 

profundidade, com que frequência.... 

Entrevistado: internamente.... quem é que investiga o quê? Bom, supostamente nós não temos 

recursos de investigação propriamente dita, não é? O que é que nós fazemos? Normalmente 

pedimos ao cliente uma série de dados que eles tenham e de estudos que eles tenham, etc, etc. Nós 

vamos analisar profundamente tudo o que eles têm, muitas vezes não têm e a maior parte deles não 

têm... não é? Sejamos honestos. E mais uma vez entra a importância do nosso gut feeling e desta 

nossa capacidade de improvisação, que aliás nós somos muito bons nisso, geniais até. Os 

Portugueses deveriam valorizar mais essa capacidade, porque de facto nós comparativamente com 

os outros países da Europa somos geniais nesse aspecto. Os Americanos era completamente 

incapazes, não é? Se viesse um cliente e se dissesse “Daqui a 2 semanas quero uma campanha ou 

quero fazer um rebranding”, eles responderiam “Não, daqui a 2 anos”.  

Portanto não há assim um processo...  precisamos exactamente desta capacidade de flexibilidade. 

Cada projecto é um projecto. Mas o que é que nós tentamos fazer? Tentamos recolher o máximo de 

informação, obviamente. Seja do cliente, seja do consumidor, do contexto cultural e da marca, para 

articuclarmos, para criarmos ligações entre o que é que a marca promete, o consumidor e as 

verdades do consumidor (ou os consumer insights que temos) e o contexto onde a marca vive. 

Portanto, se isto tudo estiver conectado, verdadeiramente ligado, concerteza conseguimos chegar a 

uma campanha com a qualidade e a eficácia a que nós nos propomos. 

 

3.2 Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso de uma 

campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

Entrevistado: Sim, eu se calhar nem lhe chamaria uma ferramenta,  porque... é valiosíssimo, mas 

nem sempre o encontramos e temos de ter consciência disso. Não vale a pena agarrar num insight e 

estar a condicionar todo o processo de trabalho daí para a fente com base num insight que nós não 

temos bem a certeza. Porque isto também compromete bastante. Há portanto que lhe dar o devido 

valor. Valorizá-lo e por isso fazer a coisa bem feita, como eu costumo dizer. Não pode ser assim: “ah 

eu tenho um insight e pronto”. 

Entrevistador: Então o que tu me estás a dizer é que é uma ferramenta tão importante que não 

pode ser tratada levianamente. É isso que tu me estás a dizer? 

Entrevistado: Exactamente. Dada a sua importância, não pode ser tratado levianamente. Muitas 

pessoas falam de insights. É uma palavra muito gira, mas ninguém sabe ou muita gente não sabe o 
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que isso realmente significa. Eu acho que as pessoas pensam que é uma luz! Mas é muito mais 

complexo do que de repente ter um rasgo de...  seja lá do quê.  

 

4.1 Quando recebe um briefing dos seus clientes existe a preocupação por parte destes em 

fornecer-vos o Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do 

produto/da marca que vai ser objecto de comunicação? 

Entrevistado:  Muito raro, mas sim, há clientes que tu percebes que os briefings já estão 

completamente focalizdos num insight que eles conseguiram descobrir, sim. Se calhar atarvés de 

outras empresas com quem eles trabalham, como nós falámos há pouco, aquelas relacionadas com 

research ou com inteligence.Mas há briefings que já vêm orientados nesse sentido, mas estou a falar 

de 1%... tou a falar de 1%!, não é? Porque aí claro que já temos o trabalho muito mais facilitado e 

corre tudo muito melhor... mas nós também na Agência, nós também gostamos de ter esse papel. É 

um pau de 2 bicos, porque há briefings que já são tão bem feitos nesse sentido que depois também já 

não nos dão liberdade, digamos assim... e é muito mais estimulante para nós quando podemos... Eu 

acho que um bom briefing tem de vir com um entendimento profundo do negócio, e do problema do 

negócio do cliente. Que eu acho que deve vir direccionado dessa forma, e nós aqui tratamos da parte 

do consumidor, ou seja, como é que vamos resolver este problema de uma forma simples 

obviamente. Simples, mas rica e com muita substância. 

 

4.2 Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma 

estratégia de comunicação/campanha publicitária? 

Entrevistado: Pode acontecer que essa campanha pura e simplesmente não tem... as pessoas não 

olham para ela. Se não tiver uma dimensão mais profunda, digamos assim,  não desperta a atenção, 

não é? Num mundo cada vez com mais informação e pode obviamente...se não estivermos a olhar 

para estas verdades humanas, obviamente, pode não ter qualquer significado, relevância, interesse 

do consumidor. E portanto aí, em termos de eficácia, como eu falei, até pode ter muita qualidade 

criativa, mas em termos de eficácie é uma campanha nula. 

 

4.3 Pode dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 

Entrevistado: Agora apanhaste-me de surpresa... Se quiseres deixa-me pensar e dou-te um depois. 
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ACCOUNT 2 

Rute Carvalho- Account Supervisor J.W. Thompson 

1.1 Para si, qual é o elemento central a partir do qual se edifica a construção de uma marca? 

Porquê? 

Entrevistado:  A partir de uma promessa de marca. O que é que essa marca quer ser, como é que 

se quer posicionar e o que é que ela quer oferecer às pessoas, o que é que ela vai dizer que dá às 

pessoas. Apresenta-se como e para lhes dar o quê. Este para mim é o principio base. É o que é que 

tu és na verdade, o que é que tens para dar e como é que queres que as pessoas te vejam no meio 

dos outros todos e porque é que, em última análise, deverão escolher a tua marca em vez de 

qualquer outra.  

 

1.2 Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos atrás e o 

consumidor de hoje? 

Entrevistado: Acho que uma grande diferença... as pessoas mudaram de facto, o mundo mudou, as 

tecnologias mudaram, a informação está muito mais acessível , é tudo muito mais fácil de ter. E 

mudou também a forma como as pessoas consomem os conteúdos porque cada vez mais tu já não 

consomes o que os outros querem que tu consumas e começas a consumir só aquilo que tu queres, 

portanto o teu papel é muito mais activo e filtras muito mais o que te interessa e o que não te 

interessa. Há 10 anos, nós tinhamos por exemplo 4 canais de televisão, não é? E neste momento 

temos os que quisermos, via cabo ou via internet  ou via aquilo que tu quiseres. O teu papel passou 

de ser de consumidor passivo para passar a ser de consumidor activo, não é? Tu é que procuras 

aquilo que tu queres e tu próprio acabas também por ser gerador de conteúdos que é o outro lado 

que tens. Tu próprio já geras conteúdos para os teus amigos, para os teus grupos de interesse, para 

as pessoas que tu sabes que gostam das mesmas coisas que tu e acho que é isso. 

 

1.3 Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse futuro? 

Entrevistado: Eu acho que as marcas são cada vez mais indiferenciadas do ponto de vista da oferta 

e portanto, cada vez mais a força da marca sobrepõe-se à oferta real porque quase todos acabam 

por oferecer mais ou menos as mesmas coisas que a concorrência. Há muito poucos produtos que 

sejam produtos sem concorrência directa. Muito poucas marcas que tenham alguma coisa que os 

outros não têm. E portanto tu, num universo indiscrimindo de oferta, a única coisa que eu acho que te 

pode fazer consumir uma marca ou outra é a relação que tens com ela. É uma coisa muito mais 

afectiva na verdade, do que pela oferta. Porque há uns anos atrás de facto as ofertas ainda estavam 

em fase de desenvolvimento e cada marca ia tendo coisas diferentes para oferecer. Neste momento 

muito poucas marcas têm algo de novo. Por outro lado os consumidores estão mais exigentes na 

forma como se relacionam com as marcas e estão mais críticos, ou seja, não podes achar que como 

se dizia” Skip lava mais branco” e toda a gente acreditava que o Skip lavava mais branco. Tu hoje em 

dia dizes que o Skip lava mais branco e ninguém acredita.... o Tide também lava mais branco, e o 

outra também, e os outros todos também. E além disso as pessoas já se habituaram de tal maneira a 
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ver publicidade que são críticas em relação a ela: gostam, não gostam, gostam da maneira como a 

marca x ou y fala ou não fala. Isto é assunto, também. Pela positiva e pela negativa e portanto eu não 

sei muito bem como definir esta relação. Acho que é uma relação mais próxima se calhar por um 

lado, porque tu tens mesmo de ser mais cumplíce com os consumidores e tens de criar alguma 

relação para seres a escolha, mas por outro lado, as regras estão um bocadinho a mudar.... Tu tens 

de dizer coisas que eles queiram ouvir, basicamente, da mesma maneira como se consome mais ou 

menos tudo hoje em dia. Tu consomes aquilo que te interessa e se uma marca falar comigo e tiver 

um discurso que me apeteça ouvir, eu até páro 5 minutos para a ouvir. Se aquilo não me interessar e 

for a mesma coisa do costume, eu simplesmente digo tchau e vou para outra. Se calhar é uma 

relação um bocadinho mais equiparada, que não era porque o consumidor tinha um papel mais 

passivo e a marca activo. A marca dizia-te coisas e tu recebias, e hoje em dia a coisa é muito mais 

um diálogo do que um discurso. Acho que será esse o caminho. 

 

2.1 Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação da definição das 

estratégias de comunicação que desenvolve para os seus clientes? 

Entrevistado:  Entram em grande consideração, mas também acho que, hoje em dia, não há muita 

novidade nos consumer insights. Ou seja, o que eu acho é que é uma actividade que deveria ser um 

bocadinho mais actualizada porque está um bocadinho parada no tempo. Se tu fores ver os estudos 

que se fazem e as conclusões que se extraem, ainda são muito à luz de uma coisa antiga. Os 

próprios técnicos às vezes não conseguem extrair aquilo que é mais importante... as pessoas mudam 

a uma velocidade tão grande que tu tens mesmo de ser um bocadinho futurista e projectar um 

bocadinho porque senão quando tu vais fazer, aquela realidade já passou. A coisa muda de facto a 

uma velocidade extraordinária. E de facto é importantíssimo tu teres bons insights e boas bases de 

trabalho, mas é importante também teres coisas mais actualizadas.  

Entrevistador:  Estás a falar em termos de fontes de informação? 

Entrevistado: Sim, em termos de fontes, em termos de pistas que tu possas usar para chegar lá. 

Porque muitas vezes acabamos todos por usar o bom senso, sendo que é uma ferramenta bastante 

falível, porque também somos condicionados pelas nossas próprias vivências. Eu acho que nós ainda 

não demos aquele passo... se nós há uns anos atrás, quando começámos a trabalhar, era importante 

a classificação do consumidor por idade, por profissão, e por mais não sei quê, hoje há outras coisas 

que nós consideramos ainda que eu acho que já acabaram, ou que estão a acabar... porque é muito 

mais o que as pessoas consomem, como é que elas consomem, onde é que elas vão, porque é que 

vão, e em última análise, dissecar um bocadinho a rã e perceber porque é que há coisas que são 

muito parecidas e porque é que uma funciona e a outra não. Porque é uma coisa com que todos nós 

nos deparamos todos os dias, e de repente há ali um detalhe que alguém que é mais assertivo vê e 

que consegue chegar lá e o outro não consegue porque foi ligeiramente mais lateral. 

Entrevistador: Podemos então assumir que é algo que, talvez não diariamente, mas que tu 

utilizas como ferramenta para definir as estratégias de comunicação para os teus clientes? 

Entrevistado: Sim, claro que sim. 
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2.2 Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insight,o que é que diria? 

Entrevistado:  Diria que é um bocadinho uma radiografia da tua cabeça. Da tua forma de estar e 

pensar. Se tu conseguisses que as pessoas te dissessem tudo o que pensam, que é uma coisa que 

não existe, não é? Mas imagina que sim, que te diriam tudo o que pensam, isso para mim seria o 

verdadeiro consumer insight ... que eu acho que nunca vamos ter.  O real, real, real... até porque as 

pessoas muitas vezes julgam que estão a dizer a verdade e  mentem a elas próprias. Se tu 

conseguisses tirar os filtros... e muitas vezes trata-se de ir ao lado para chegar a um sítio. É o que é 

que elas pensam sobre flores, para comunicar outra coisa qualquer, não necessariamente para 

comunicar uma florista. É tentar perceber um bocadinho quais são os mecanismos das pessoas e o 

que é que as move. Em última análise, o que é que as faz gostar ou não gostar de coisas. 

 

2.3 Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo? 

Entrevistado: Eu não sei, neste momento, qual é que é.... já existiram ao longo do tempo para 

construção. Neste momento, sinceramente, também eu não estou muito por dentro das ferramentas 

que estão a ser utilizadas neste momento. Não consigo especificar. 

Entrevistador: Mas consumer insights especificamente, existiam ferramentas... 

Entrevistado:  Foram existindo ao longo dos anos e houve coisas que terão sido ultrapassadas e 

neste momento não sei o que é que está ou não está em funcionamento. Há uma coisa do grupo, eu 

acho, há uns books que saem com alguma periodicidade, sobre temas variados e que são uma fonte 

de inspiração. Têm coisas interessantes... não sei exactamente qual éa metodologia utlizada, mas 

são publiciações do grupo que ajudam a perceber tendências, para onde é que as pessoas, em 

teoria, estão a ir, pistas sobre o que é que está a mudar e como é que as pessoas se veêm elas 

próprias a curto prazo e como é que veêm as vidas delas. 

Entrevistador: Então eu faço-te a pergunta de outra maneira, não existindo essa metodologia 

própria, formatada, como é que tu, individualmente, quais são os passos que dás para 

conseguires chegar a um consumer insight, grosso modo? 

Entrevistado: Algumas vezes um bocadinho por eliminação, sinceramente. É tentar perceber, macro, 

para onde é que isto pode ir, e depois ir retirando valores às coisas até chegar a uma coisa que me 

pareça melhor e a que tem mais força para suportar aquilo que eu tenho para dizer. 

Entrevistador: Então tu dirias que, utilizas também a tua intuição? 

Entrevistado: Sim, também. É sempre um processo do geral para o particular. É saber o que é que 

me interessa para aqui daquilo que eu conheço e, eventualmente vou procurar se não souber muita 

coisa sobre o tema. E depois é tentar fechar numa coisa que traga alguma novidade e que consiga de 

alguma maneira ser uma nova abordagem, porque voltamos um bocadinho à questão incial: se na 

verdade todos dizemos o mesmo, a forma como dizemos é que é diferente. E portanto é tentar 

encontrar uma maneira nova de dizer a mesma coisa. 
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3.1 Quem é que, internamente, desempenha as funçõs de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que é que se investiga, com que 

frequência e qual o nível de profundidade)? 

Entrevistado:  O grosso da coisa é o Nuno Silva que é o responsável pelo planeamento estratégico, 

mas todo o departamento de contacto tem alguma parte de planeamento estratégico. Não temos 

aquele clássico do contacto que faz dupla com o planner. Pronto, que é um formato que na 

Thompson nunca existiu, mas houve muitas Agências que tiveram esse modelo e mesmo a 

Thompson internacionalmente, em Agências maiores, tem esse modelo. Aqui nunca existiu, o Nuno 

faz a gestão e é o responsável pelo departamento e faz back-up, mas todos nós acabamos por, no 

dia-a-dia, fazer um bocadinho porque ele não consegue chegar a todos. 

 

3.2 Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso de uma 

campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

Entrevistado: Acredito que sim. Se tu juntares todas as coisas que já falámos até agora, se tu 

organizares isto... acaba por ser quase uma relação de causa e efeito: se as pessoas são mais 

exigentes, se as marcas não têm nada para lhes dizer, se tu tens que ouvir aquilo que as pessoas 

querem e se tu tens de falar com elas de maneira a que elas entendam e elas te queiram. E em 

última análise, tu podes dizer a mesma coisa que uma marca concorrente mas ela diz de uma forma 

interessante e tu não, de uma forma que chega ao consumidor e tu não, ela ganha e tu perdes. E 

portanto, isto acaba por ser uma pescadinha e assim em termos lineares acaba por ser básico. 

 

4.1 Quando recebe um briefing dos seus clientes existe a preocupação por parte destes em 

fornecer-vos o Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do 

produto/da marca que vai ser objecto de comunicação? 

Entrevistado: Normalmente não. Porque eles normalmente também não têm muita informação, não 

é? E depois, em caso particulares pode acontecer mas não é uma coisa muito comum. Pode às 

vezes acontecer eles até terem realizado algum estudo que tenha extraído (eles nao lhe chamam 

consumer insights), mas podem extrair algumas pistas que são interessantes para trabalhar e para 

nós trabalharmos com base nelas, não é? Mas normalmente não. Se for um projecto importante em 

que eles fazem alguma pesquisa, podem então dar-nos algumas coisas que nós podemos depois 

transformar em insights ou não. Até porque os projectos hoje em dia, pela rapidez, é tudo muito mais 

táctico. E tu consegues estabelecer mais ou menos uma estratégia para uma marca em termos 

globais, mas depois  o teu dia-a-dia contribui muito pouco para essa estratégia. Em termos objectivos 

são muito mais acções tácticas de curto prazo do que propriamente... 

 

4.2 Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma 

estratégia de comunicação/campanha publicitária? 

Entrevistado: Em última análise não chegas às pessoas, não falas com elas. Há uma coisa que 

todos nós, às vezes, nos entusiasmamos um bocadinho que é... eu acho que às vezes nós 

confundimos o nosso trabalho com alguma arte. Queremos fazer coisas bonitas, coisas interessantes, 
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coisas diferentes e tudo isso é fantástico se não te esqueceres que tens um produto para vender e 

que tens pessoas que o vão comprar e elas é que o têm de comprar e não és tu! Acaba por ser este 

triângulo entre “O que é que tu tens para vender”, “Quem é que vai comprar?” e “O que é que tu 

consegues fazer chegar lá de mensagem”. E as pessoas estão na vida delas, não estão à espera que 

tu chegues para te receberem de braços abertos. Ou tu tens uma coisa bombástica para comunicar e 

que, nos dias que correm, é cada vez mais difícil. O nosso mercado, sendo um mercado muito 

pequenino está num estado já maduro em termos de consumo. Não há novidades, as coisas não 

aparecem. Num destes dias estava a falar com um amigo meu que está em Angola. E de facto, tu ali, 

quando tens alguma coisa para dizer, as pessoas querem ouvir. As pessoas não têm, por isso tu 

podes basicamente quase comunicar de qualquer maneira desde que numa linguagem inteligível. Tu 

podes comunicar de qualquer maneira porque tu o que apresentas são novidades e as pessoas 

querem novidades. Nós não, as novidades reais já são muito pequenas... a tecnologia evolui mas já 

não são passos tão gigantes como eram há uns anos atrás. São pequenas evoluções, é mais uma 

coisinha que vai acontecendo e que, sim, é interessante mas já não tens assim nenhuma coisa 

gigante e universal para dizer às pessoas. E portanto, o teu discurso tem de ser equacionado em 

função de, de facto tu não teres... Eu lembro-me que, quando comecei a trabalhar, a primeira coisa 

que tu fazias quando pegavas numa estratégia era definir o teu descriminador. E hoje em dia tu não 

tens descriminadores, não existem ou são os mesmos dos outros produtos. Portanto, a Agência de 

publicidade, hoje em dia tem a responsabilidade acrescida de criar um descriminador. Porque na 

realidade todos os descriminadores hoje em dia não são reais, são emocionais.  

 

4.3 Pode dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 

Entrevistado:  Eu sou péssima e não me lembro mesmo... assim de repente não me lembro. 
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PE 2 

Nuno Silva- Planner J.W. Thompson 

1.1 Para si, qual é o elemento central a partir do qual se edifica a construção de uma marca? 

Porquê? 

Entrevistado:  Ok, vamos começar pelo principio, que nos ajuda. O que é que é uma marca? Uma 

marca é um conjunto de significados na cabeça de vários consumidores, conjunto de significados 

partilhado por vários consumidores. Deixa-me dar-te um exemplo: as Páginas Amarelas são a cor 

amarela, os 2 dedos, filmes como a “Cidade amarela” que era uma cidade toda forrada com papel 

das páginas amarelas. Isto faz parte do nosso imaginário colectivo, isto é uma marca. Deixa-me dar-

te outro exemplo, a Volvo. Quando nós pensamos na Volvo pensamos em automóveis, automóveis 

nórdicos, em segurança. Isto é uma coisa que nós atribuimos à Volvo e esta crença partilhada por um 

conjunto mais ou menos homogéneo de consumidores é o que é uma marca. O que é que está na 

base da construção de uma marca? É uma pergunta traiçoeira... se uma marca é um conjunto de 

percepções partilhadas, se nós partirmos desta primeira assumpção  então aquilo que nós temos de 

fazer é identificar qual é o espaço tanto no mercado, como na cabeça dos consumidores para nós 

podermos criar alguma utilidade, alguma relevância para lhes entregar. Ou seja, que eles estejam 

dispostos a pagar por aquela marca e não por outras ou por produtos que nem marca têm. Numa 

síntese, que obviamente as marcas fazem-se em função dos consumidores.  

 

1.2 Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos atrás e o 

consumidor de hoje? 

Entrevistado: Deixa-me ver se consigo responder sem ser com aquele cliché de que agora o 

consumidor tem poder. Mas se calhar tentar concretizar que tipo de poder é esse. Antigamente, eu 

anunciante falo, tu consumidor escutas, calas, comes e compras. Era este o paradigma. Hoje, o 

consumidore é antes de mais, antes ainda provavelmente de ser consumidor, é meio e mensagem. 

Ele próprio meio e mensagem. Ele é objectivamente o melhor meio, o suporte, para a tua mensagem. 

Nós aqui  na Thompson, internacionalmente, construimos há alguns anos toda uma filosofia criativa e 

depois um conjunto de procedimentos com base numa premissa que é: boa comunicação é aquela 

que dura mais do que o tempo de consumo de mensagem. Se tu uma vez mais partires daqui, uma 

peça de comunicação independentemente da forma, formato em que ela se corporize e se ela deve 

durar mais do que o tempo de consumo de mensagem, é porque alguém a transporta e esse alguém 

já é um consumidor como todos os outros a quem a mensagem poderá potencialmente chegar. 

Tentando dar-te a resposta tal como ela é, que de facto hoje em dia o consumidor tem, pelo menos 

aparentemente, muito mais poder, um dos seus grandes poderes é este. É o poder do feedback e de 

ser ele próprio a origem da mensagem e de a espalhar e de a difundir. Sem dúvida nenhuma. Mais 

coisas, o caso do consumidor Português... lá está, é outra mudança de paradigma. Provavelmente o 

país vai passar por uma situação inédita. Inédita desde há muitos anos a esta parte, que é os nossos 

filhos vão viver pior do que nós. É outra mudança de fundo. Eles não vão ter acesso a um conjunto de 

coisas que nós tivémos e que demos por adquiridas. Acho que de facto vai ser muito diferente, nem 



78 | P a g e  
 

sequer de uma forma razoável. Portanto, a próxima geração de pessoas que vão chegar ao mercado 

de trabalho, os nossos filhos, os filhos de uma geração provavelmente acima da minha (tenho 39) vão 

viver pior do que nós. 

Entrevistador: Como é que achas que isso se vai reflectir na forma como essa geração vai 

consumir? 

Entrevistado: Vão consumir menos, de forma mais inteligente, procurando mais significado. Há uma 

coisa muito engraçada, há literatura abundante sobre isto. Na geração do pós guerra, nos anos 50, o 

que as pessoas queriam era um conjunto de coisas muito importantes mas muito básicas. Uma vida 

simples, em comunidade, com a sua família, com os seus. Queriam paz, queriam uma vida em paz 

traumatizados que estavam da guerra. A geração imediatamente a seguir, inconformada com estes 

valores de estabilidade, porventura demasiada estabilidade, queria a revolta, queria contestar, estava 

farta dos valores ditos burgueses dos pais.  Fez o Maio de 68, foi contra a guerra do Vietname, 

portanto, tinha sangue na guelra, queria contestar. Depois porventura, a seguir, numa coisa que 

começou com o Reagan e com a Thatcher, com esta liberalização e com esta desregulamentação, 

com este liberalismo, com porventura este excesso de capitalismo que agora está a sofrer, tudo a 

gravitar à volta do dinheiro fácil... Depois houve no principio desta década a fama fácil e hoje se 

calhar, pelo menos naquilo que é o mundo ocidental, isto vai-nos obrigar, eu não digo  a repensar o 

modelo ou mudar o modelo, mas vai-nos ajudar a ver o excesso que cometemos e a tentar corrigi-lo. 

E isto é uma coisa que tem de ser feita colectiva e individualmente, cada um de nós vai ter de 

procurar mais significado em menor quantidade. Acho que tanto o Estado como a economia de 

mercado, tanto uma como a outra têm que ser reguladas porque senão ficam monstros, não é? E isto 

para dizer que antes nós tinhamos chegado à conclusão que tem de haver um limite ao Estado, 

porque senão ele entra na nossa esfera íntima e pessoal e fica totalitário, também temos de pôr um 

limite ao mercado, senão da mesma forma ele destrói e cria miséria. Se calhar temos de encontrar 

aqui outras coisas que não sejam tão materiais.... Por exemplo uma coisa que está a contecer nos 

EUA e que nós na Europa não reparamos tanto porque ainda não chegámos lá, vai haver um 

crescimento significativo da religiosidade. Ou se quiseres, na Europa, por um conjunto de 

circunstâncias se calhar mais marcadamente económicas  mas antes políticas, está a haver um 

regresso ao nacionalismo. Outro movimento que é engraçado e que é paradoxal: ok, vivemos numa 

globalização que é cada vez mais intensa e que os EUA souberam exportar, mas se calhar vai haver 

maior interesse do localismo e do regionalismo. Mais uma vez isto relaciona-se com a procura de 

significado, não apenas a eficiência máxima. Ou seja, uma procura de significado e se calhar um pôr 

pelo menos entre parênteses o materialismo. Esta questão de nós, por uma questão de termos um 

conjunto de tecnologias de informação é também incontornável o consumidor começa a ter voz. 

 

1.4 Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse futuro? 

Entrevistado:  Eu acho que a web, em concreto a web vai alterar (já alterou)... Houve sectores 

inteiros  que se reformularam, que mudaram dos pés à cabeça como o sector discográico. O sector 

livreiro, na medida em que nós já temos os e-books e o livro tenderá a ser um produto de luxo e as 

livrarias lojas de culto, de nicho. Indústrias inteiras vão ver os seus modelos de negócio reformulados 
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por causa da web. Outra coisa que é uma grande mudança, embora não seja uma coisa nova, que é 

o poder crescente dos retalhistas. Concrentam, esmagam margens e cobram tudo aos fabricantes. 

Isso é outra coisa que nós não sabemos bem como é que vai evoluir. Se calhar isto não vai ser fácil, 

mas se antigamente nós tinhamos as marcas “mainstream”, as marcas de luxo, e primeiro preço. E 

hoje o que estamos a ver é que as marcas de luxo provavelmente vão aumentar e as marcas 

brancas/marcas preço e que são agora marcas próprias ou seja já são marcas em pleno direito... e se 

calhar às tantas tudo o que era marca de grande consumo está aqui a ficar cada vez mais entalada. 

As marcas, que estavam habituadas a planificar, a fazer campanhas.... já não faz sentido, já não faz 

sentido absolutamente nenhum. A nossa marca, mais uma vez, para além de ser um conjunto de 

percepções partilhadas, vai ser um conjunto de conversas partilhadas que nós não dominamos na 

totalidade, mas podemos tentar conduzir. Por exemplo, antigamente nós mediamos GRP’s, hoje se 

calhar faz-nos sentido medir conversas. Nós temos de medir conversas. Tu tens ferramentas para 

medir, olha tens por exemplo o facebook report ou coisa do género, tens uma que é de uma 

companhia do Porto que trouxe para cá uma coisa que é o e-life. Eles vão à procura, com algorítmos 

(não me perguntes como) as referências a uma marca ou conjunto de marcas (a tua e marcas 

concorrentes) e listam as marcas que são mais referidas e depois, para além do número de 

referências, dividem entre referências positivas e referências negativas. Isto é medição de conversas. 

Através de ferramentas como estas tu podes fazer uma gestão de crises que é muito mais atempada. 

Se tu lançares um produto novo numa área tecnológica, tu podes identificar um conjunto de blogs, ou 

de pessoas que por exemplo escrevam no twitter sobre tecnologia, e dar-lhes o mesmo tratamento 

que dás à Comunicação Social especializada sobre a área. Ao mesmo tempo que as marcas são um 

activo cada vez mais importantes, elas são cada vez menos controladas pelas instituições que as 

têm. 

 

2.1 Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação da definição das 

estratégias de comunicação que desenvolve para os seus clientes? 

Entrevistado: Entram com muita importância. Há 30 definições possíveis de Consumer Insight. O 

Consumer Insight é daquelas coisas que toda a gente diz, toda a gente abusa e esgota e esmaga. Se 

calhar toda a gente sabe dar 2 ou 3 exemplos que já ouviu, mas que toda a gente tem uma 

dificuldade enorme na hora de encontrar um para o caso que está a tentar resolver. Entrevistador: 

Mas há um esforço da tua parte em que utilizá-los nas tuas estratégias de comunicação? 

Entrevistado: Há sim, claro, tem que haver. Há óptimos Consumer Insights, um Consumer Insight é 

uma verdade que encerra um paradoxo que é: está mesmo em baixo do nosso nariz mas nós não a 

vemos. E quando ela nos é  apresentada faz-nos luz sobre aquilo que nós não estamos a ver. Mal 

amanhado, um bom insight é uma verdade universal. Um escritor, um Shakespeare, o Dostoievski 

estão cheios de Insights. Nós identificamo-nos, nós temos empatia por aquelas personagens.  

2.2 Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insigh,  o que é que diria? 

Entrevistado:  É uma verdade auto evidente que muitas vezes está escondida.  
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2.3 Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo? 

Entrevistado: Não, não há ferramentas para nos dar um Consumer Insight. Não há ferramentas, é 

intuição e é trabalho. É sistematizar informação... ou seja, na fase imediatamente anterior existem sim 

montes de fórmulas que te alavancam chegares lá, mas não tens nenhuma fórmula que misturando te 

ajude a chegar a um Consumer Insight. Não há isso. Mas de facto há ferramentas que te ajudam a 

chegar ao momento imediatamente antes de tu descobrires o insight. Tu tens listas, e campos de 

preenchimento obrigatório, de recolha de informação e sistematização, mas depois teres um insight, 

não. 

 

3.1 Quem é que, internamente, desempenha as funçõs de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que é que se investiga, com que 

frequência e qual o nível de profundidade)? 

Entrevistado: Toda a gente. Todos os accounts desta casa são planeadores estratégicos. Ninguém 

tem o monopólio da criatividade, ninguém tem o monopólio do pensamento estratégico. Toda a gente 

nesta casa é account, é planeador e é um bocadinho criativo também. Mas bom, cada caso é um 

caso, não há nenhuma fórmula. Basicamente há um conjunto de passos que todos mais ou menos 

temos na cabeça: o briefing do cliente, temos a  nossa recolha de informação, depois temos o nosso 

briefing  (nossa síntese) e neste briefing está incluído um insight. Daqui passamos para a ideia, a 

ideia tem que ser transformada em conteúdo ou tem de ser ele própria potencialmente conteúdo, 

depois vamos ver media, não media e sócio-media... e depois vamos tentar que isto ocupe o tempo e 

o espaço mental dos nossos consumidores. Agora, isto, num projecto muito grande é feito assim, 

num projecto de hoje para amanhã é mais improvisado. 

 

3.2 Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso de uma 

campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

Entrevistado: Eu se calhar não lhe chamava ferramenta, eu se calhar acho que é uma das melhores 

bases de partida. Se nós não conseguirmos perceber bem quais são as motivações do consumidor... 

e não quer dizer que nós não façamos o papel do “grande educador” e que não os reorientemos para 

outras coisas. E nós temos também de alguma maneira de cumprir esse papel (com os pés assentes 

na terra). Mas eu acho que é o melhor ponto de partida, é um ponto de partida sólido. Há uma palavra 

feia que hoje em dia tem conotações negativas, o que nós fazemos em todas as Agência é manipular 

as cabeças ou as mentes do consumidor, para as sintonizar de acordo com os interesses do nosso 

cliente. Esta palavra hoje em dia tem imensas conotações negativas, manipular significa mentir, 

esconder... Não, manipular tem a ver com a junção dos elementos, com a combinação dos 

elementos. As pessoas têm na cabeça um conjunto de percepções. O que nós fazemos é organizar 

as percepções das pessoas. Da forma que corresponda aos interesses do nosso cliente. Não é dizer 

uma verdade ou uma mentira, não, é apresentar as coisas de um ângulo novo. Deixa-me tentar dar 

um exemplo que ilustre isto:  há um filme clássico que mostra o seguinte, há um pedinte com um 

cartaz onde tem escrito “Eu sou cego, ajude-me” e as pessoas passam por lá mas ninguém repara. 
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Às tantas, alguém passa por lá e escreve-lhe no cartaz “Está um dia lindo e eu não consigo ver”. E 

obviamente que está a dizer-se exactamente a mesma coisa mas com uma capacidade de chegar ao 

outro radicalmente diferente. O que nós fazemos é mudar a forma como as pessoas organizam a sua 

realidade. E para isso é fundamental conhecer o que eles pensam. 

 

4.1 Quando recebe um briefing dos seus clientes existe a preocupação por parte destes em 

fornecer-vos o Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do 

produto/da marca que vai ser objecto de comunicação? 

Entrevistado: Dos clientes? Não. Quer dizer, muito esporadicamente... e quando fornecem, 

fornecem coisas que... Há anunciantes com tradição que desenvolveram protocolos sérios de 

passagens de briefings, como a Nestlé, Procter, Unilever, etc. E muitos deles até têm um campo 

específico para os consumer insights, mas a maioria das vezes aquilo que lá está não é um consumer 

Inisght, é uma informação pura do mercado. Mas depois há anunciantes com os quais nós 

aprendemos, que nos ensinam não só do seu negócio, mas também sobre o nosso.  

 

4.2 Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma 

estratégia de comunicação/campanha publicitária? 

Entrevistado: Se nós não temos ponto de partida sólido para desenvolvermos um raciocínio para 

chegarmos a uma ideia, não chegamos lá. Fica coxo. 

 

4.3 Pode dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 

Entrevistado: Posso, “Sopas refrigeradas Knorr”, aquela campanha do “A-das-sopas”. O insight era 

mais ou menos isto: Num país com cultura de sopa, uma boa sopa é um regresso a um sítio onde 

fomos felizes, à terra , à infância”. Deixa lá ver outro, Sumol, o o bjectivo era criar afinidade e com um 

Target 7-77. O insight era qualquer coisa como “Tudo na vida está feito, à medida que nós 

crescemos, para nos cortar, temos que levar com o Crédito Habitação, depois com o Crédito 

Automóvel, depois o pagamento do colégio dos filhos. A vida está programada para nós ficarmos 

chatos” e gerou a campanha.... em que um dos headlines era “Um dia vais achar que sair à noite é 

para despejar o lixo”. E lá está é uma verdade que é transversal. E então no caso do Sumol, ele 

pede-nos para nós nos mantermos originais, para não perdermos a nossa essência. 
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CRIATIVO 2 

Marcelo Dollabela- Supervisor Criativo Ogilvy & Mather Advertising 

1.1 Para si, qual é o elemento central a partir do qual se edifica a construção de uma marca? 

Porquê? 

Entrevistado:  Através de uma promessa diferenciadora. Através de uma relação que seja 

gratificante para os 2 lados e que seja duradoura no tempo. Se o teu produto em si não for 

diferenciador, vai ter sempre de se partir de uma ideia diferenciadora, de uma “oferta” que te 

diferencie da concorrência. A não ser que seja um produto com um único, fantástico. Ou seja, se não 

tiveres um atríbuto intrínseco ao produto que seja fantástico, vais ter de fabircar este atributo. 

 

1.2 Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos atrás e o 

consumidor de hoje? 

Entrevistado: A grande está na oferta. Todos ós hoje como consumidores somos muito mais 

bombardeados por produtos, comunicação e isso acaba obringando o consumidor a ficar muito mais 

exigente, no sentido também que ele está melhor informado (supostamente). Mas acho que hoje as 

coisas são mais rápidas e nós somos muito mais bombardeados. Eu acho que há 10 anos atrás não 

era tudo tão massificado assim, era mais fácil se destacar no meio da multidão. Hoje tem muita gente 

gritando ao mesmo tempo e... o consumidor, quer dizer tem variantes... tens desde o lado negativo 

que passa por pensar “estou farto de ser bombardeado por 500 produtos que me dizem a mesma 

coisa”, mas depois tem outro lado, o consumidor está melhor informado, está mais exigente. E depois 

por ter mais oferta ele tem de ter maior controle sobre as suas finanças para não ir sempre na nossa 

conversa, na publicidade das marcas. Mas como publicitário eu identifico mais o lado negativo. Eu 

acho que há uma massificação tal que as pessoas já não têm nem a disposição, nem o tempo para 

perder com tantas mensagens, com tantas mensagens sem graça e sem interesse nenhum. 

 

1.3 Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse futuro? 

Entrevistado:  Não sei bem, mas o que quer que aconteça, o papel do consumidor vai ser 

determinante. Acho que basicamente a reacção, a interacção com as marcas vai ser muito mais de 

troca do que era de imposição como era até hoje. Antes as marcas diziam para você “Para você ser 

feliz, para você ser cool você tem de se vestir assim ou tem que fazer assado, ou tem que andar com 

essas pessoas”. E hoje em dia já há um bocado essa inversão porque basicamente são os 

consumidores que direccionam os caminhos das marcas. Ou seja “eu quero que as minhas calças 

sejam mais curtas, mais largas, mais altas e mesmo que eles não me ofereçam aquilo eu vou exigir”. 

Aliás, há exemplos recentes como a mudança de logótipo da GAP, que durou um dia porque os 

consumidores da GAP odiaram. Ou seja, a própria marca pensou assim “Não vale a pena gastar aqui 

milhões e anos para tentar fazer com que os meus consumidores, que já gostam de mim, tentarem 

gostar ainda mais de mim, se eles já adoravam a antiga.’’. As marcas vão viver muito mais em função 

dos desejos dos consumidores , pelo menos aquelas que querem sobreviver e vingar num mundo 

globalizado do que o contrário. A imposição de cima para baixo já deixou de existir. 
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2.1 Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação da definição das 

estratégias de comunicação que desenvolve para os seus clientes? 

Entrevistado: Entram nos trabalhos maiores. Nós temos alguns clientes que são muito tácticos no 

dia-a-dia, ofertas de DVD’s e essas coisas, que não pedem essas coisas. Nos trabalhos maiores sim, 

costuma haver e acho que é meio caminho andado quer em termos criativos, quer em termos de 

eficácia comercial. 

 

2.2 Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insight, o que é que diria? 

Entrevistado:  É a identificação de uma necessidade que já existe. A materialização é que pode ter 

caminhos diferentes. Ou seja, a partir do momento em que eu identifico que há uma necessidade, eu 

posso trabalhar só isso em termos de uma campanha de comunicação, mas eu posso ter um serviço 

novo, um produto novo. O Consumer Insight é isso, é conhecer tão bem o meu consumidor do meu 

produto que é quase antecipar uma coisa que ele quer, mas que ele não sabe que quer. E isso é 

meio caminho andado. 

 

2.3 Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo? 

Entrevistado: Sinceridade? Se existe eu não conheço. Quer dizer, ecistem outro tipo de ferramentas, 

mas eu não sei te dizer ao fundo como é que elas funcionam. Mas acho que a ferramenta em si não 

vai lá, ou seja, depende se sou eu que está usando a ferramenta, se és tu ou se é um terceiro. Os 

processos, os mecanismos, as fórmulas por si só não fazem nada e o poder de análise, de 

compreensão, do que é que eu tiro dali, para mim é muito mais importante do que o processo, do que 

a mecânica da coisa. Porque senão a gente vai ter uma coisa muito fria e o Consumer Insight é o tipo 

de coisa que vive do click, da ideia, não é mais estatística, não é uma coisa matemática. Ou seja, se 

eu me ficar somente pela parte da investigação e da análise, se calhar o meu resultado não vai ser 

tão diferente do teu, porque nós seguimos o mesmo processo. 

 

3.1 Quem é que, internamente, desempenha as funçõs de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que é que se investiga, com que 

frequência e qual o nível de profundidade)? 

Entrevistado: São as 2 pessoas que integram o departamento de planeamento estratégico aqui na 

Agência. A percepção que eu tenho do que eles fazem é basicamente só pesquisa. É ir para internet, 

forçar lá a coisa, pôr lá no google lá palavrinha que eles querem e para mim o planeamento 

estratégico tem de ir muito para além disso. É ir para a rua para ver o que é que está acontecendo, ir 

para o lugar onde se vendem os produtos para ver o que é que se passa e até conhecer melhor, por 

exemplo, a “àgua do Luso” do que o seu próprio fabricante. Se eu simplesmente puser as palavrinhas 

“água do luso” no google, eu vou descobrir as mesmas coisas que você vai descobrir, eu não vou ter 

o diferenciador que faz o click. Se calhar eu estou muito enganado, mas eu não vejo esse caminho ou 

seja, com um consumer insight bom eu tenho metade do meu trabalho feito, eu só vou precisar de 

descobrir a melhor forma de transmitir aquilo que foi identificado e em 90% dos meus trabalhos eu 
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não recebo isso. Ou seja, eu recebo uma promessa e depois sou eu que vou ter de fazer o trabalho 

mental de tentar dar a volta, tipo, o que é que está aqui que tem oportunidade de ser explorado em 

termos de comunicação. Agora, eu não sei se isso é só falha de processo ou se é também do nosso 

ritmo de trabalho. É assim o trabalho de planeamento perfeito requer investimentos de tempo, de 

dinheiro, de pessoal, de desgaste e o facto é que a nossa realidade não permite muito esse tipo de 

coisas. 

Entrevistador: Então o planeamento estratégico é exclusivo do departamento de Planeamento 

Estratégico? 

Entrevistado: Não, não, não. Acho até que a maior parte das vezes é feito, mas não feito por essas 

duas pessoas que integram o departamento de Planeamento Estratégico. Estes só entram em casos 

de new business. Acho que no dia-a-dia é feito pelas pessoas mais experientes do departamento de 

contacto, mas é feito de uma forma mais empírica... ou seja, é feito, mas é feito segundo padrões 

meio distorcidos... um bocado fruto da experiência acomulada. Ou seja, acho que é muito mais feito 

pelos comerciais do que pelos planeadores. 

 

3.2 Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso de uma 

campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

Entrevistado: Concordo que é importantíssimo. Seja para uma campanha, seja para um produto, 

seja para uma estratégia comercial. Acho, acho, acho. Acho que não é encarada com tanta seriedade 

por todos os elementos do processo, ou seja, nem por todas as áreas dentro de uma Agência, nem 

por todas as pessoas do lado do cliente. Ou seja, é mas é mal aplica ainda de forma geral, ou seja, 

ninguém tem muito tempo para investir a sério. 

 

4.1 Quando recebe um briefing dos seus clientes existe a preocupação por parte destes em 

fornecer-vos o Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do 

produto/da marca que vai ser objecto de comunicação? 

Entrevistado: NÃO. As vezes que eu estive num cliente para receber directamente um briefing, eu 

não recebi um briefing, eu recebi um pedido de trabalho que é completamente diferente. É do género 

“Olha, eu preciso aqui de divulgar a caneta de escrita preta porque no último mês as minhas vendas 

baixaram 30%”. E ponto. Nada, nada que me diga o que é que essa caneta preta tem de especial, 

nada que me diga porque é que eu vou querer comprar essa caneta preta e não da outra da 

concorrência. Nada. Geralmente não. 

Entrevistador: Achas que os teus colegas accounts são confrontados com essa mesma 

realidade? 

Entrevistado: Sim, claro que sim. Que deve ser um dos grandes dramas do dia-a-dia deles. Porque é 

isso, no fundo o processo deveria ser mais pensado a cada etapa: sair do cliente, chegar bem 

definido, chegar na Agência e entrar no lado comercial e aí pensado e esmiuçado para identificar 

aquele ponto x para chegar aos criativos e estes encontrarem a melhor ideia para vender o ponto x. 

Mas não, geralmente o cliente pede um trabalho “Olha, vou ter um espaço, vou ter uma página dupla 

agora que me ofereceram por uma permuta que eu fiz” e aí o trabalho tem de ser pensado dentro da 
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Agência. Eu acho que sim, mas nem sempre há tempo e muitas vezes não há sequer conhecimento 

da parte comercial a fundo daquele produto, às vezes são clientes novos, são pessoas que mudam, 

são formas de pensar e trabalhar diferentes. 

 

4.1.1 Quando esse Consumer Insight é inexistente no briefing de origem (do anunciante), há o 

hábito e a cultura de trabalhá-lo no sentido de chegar a um Consumer Insight que possa guiar 

o briefing criativo? 

Entrevistado: Acho que há, sim. Sim, pelo menos nos maiores trabalhos, naqueles que requerem 

pensamento estratégico, tenho recebeido sim. Mas quer dizer, posso concordar ou não com o 

caminho, mas que está lá está lá. 

 

4.2 Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma 

estratégia de comunicação/campanha publicitária? 

Entrevistado:  A não utilização desta ferramenta, em termos gerais, significa a paralização ou seja, é 

o nível mais baixo, mais rasteiro de comunicação. Vão dizer todos a mesma coisa, vão dizer todos 

coisa nenhuma porque ninguém quer-se comprometer. Mas isto, visto do ponto de vista do negócio 

para a empresa, é umadeclaração de morte a longo prazo. 

 

4.3 Pode dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 

Entrevistado: Sim, o fenómeno por exemplo do iPod, surgiu porque alguém se lembrou que era fixe 

poder ouvir as músicas que eu gosto no meio da rua e não ter de levar a aparelhagem toda às costas. 

Isso deu um produto novo, ou seja, foi  alguém que identificou que as músicas das esplanadas, as 

músicas dos elevadores, a música dos restaurantes, a música dos cafés não são a “minha música”. 

Portanto, era fixe eu poder correr paca ouvindo a música que eu gosto e para isso eu preciso de ter 

um dispositivo móvel que eu possa usar. 

Uma outra que me lembro: uma campanha para as motocicletas da Honda feita na Almap BBDO, em 

São Paulo e que assim, nasceu de uma pesquisa. Fizeram pesquisa com ciclistas e com 

automobilistas para tentar descobrir qual era a sensação de conduzir um carro e qual era a sensação 

de conduzir uma moto. Eles descobriram que a grande diferença é a sensação de receber o vento 

directamente no corpo. E a campanha mostrava pessoas a andar de carro mas com a mão para fora 

da janela, ou com o pé para fora da janela, ou a cabeça no tecto de abrir, e só dizia algo como “Isso é 

o seu corpo pedindo uma Honda”. E em termos de negócio, para o cliente, o sucesso foi absoluto. 
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Categoria Anunciantes 

Anunciante 1 

Daniel Fonseca- Marketing Manager da Iglo Portugal 

1.1 Para si, qual é o elemento central a partir do qual se edifica a construção de uma marca? 

Porquê? 

Entrevistado:  Uma marca deve ter um conjunto de valores, de princípios diferenciadores da 

concorrência para que toda a comunicação (comunicação no sentido lato), para que todos os pontos 

de contacto com o consumidor ajudem-na a que esse seu posicionamento, que esse seu conjunto de 

valores, de aspectos que são diferentes de uma outra marca, consiga ser sedimentado na mente do 

consumidor e portanto a torne única. Que é isso, a meu ver, que conta numa marca. Ela ser única, 

ela ser muito mais do que os produtos que tem, mas ser aqueles valores que ela em especial 

transmite. 

 

1.2 Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos atrás e o 

consumidor de hoje? 

Entrevistado: O consumidor tem vindo a tornar-se mais racional, e isto é um cliché que todos nós 

dizemos na indústria neste momento, mas que eu acredito. E tem a ver com a evolução da marca 

própria, muito. Neste nosso mercado de grande consumo tem muito a ver com isso. Com um conjunto 

de valores que essas marcas da distribuição foram conquistanto porque realmente hoje em dia o 

gasto e a qualidade do investimento que fazem em comunicação é de tal ordem elevado que 

transmitem um conjunto de valores que também as tornam únicas. A marca Continente ou a marca 

Pingo Doce têm em si um conjunto de valores diferentes entre eles e do resto da concorrência e que 

é, em certa medida, transposto para os seus produtos, mais em uns do que em outros, mas em 

grande medida transposto para os seus produtos. Ora, esse conjunto de valores faz com que a 

confinaça que os consumidores têm nessas marcas tenha vindo a aumentar. E portanto, a apetência 

para experimentar, dar o benefício da dúvida e dizer “Ok, não dou como certo que isto é pior, mas 

também não vou a correr a achar que é melhor, mas vou experimentar. Tenho uma marca habitual, 

mas hoje vou levar esta marca da distribuição e depois tomo a minha decisão. Quanto é que custa, o 

que é que me entrega, qual é o grau de importância que isso tem para mim e tomo a minha decisão”. 

E cada vez mais temos visto que, também alimentado pela pressão económica que tem existido mas 

não só, mas de facto acelera, facilita esta disponibilidade para experimentar. Tem havido um conjunto 

de áreas onde os consumidores fazem essa troca e vão para as marcas da distribuição. Portanto, 

aquilo que distingue o consumidor de hoje em dia para o consumidor de há 10/15 anos atrás é esta 

pré-disposição para não tomar como certo que esta marca ou que o produto desta marca é assim e o 

produto daquela é assado. Eu tenho responsabilidade por realmente comprovar se é assim ou se não 

é. Isto num conjunto grande de produtos. Há outros, e quer queiramos quer não, nós não somos 

máquinas e portanto a racionalidade existe mas de pois gostamos de uma embalagem e vamos 

experimentar aquela. Portanto, aí  baralha esta questão da racionalidade. Mas o peso que esta 

escolha consciente e racional tem vindo a crescer. 
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1.3 Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse futuro? 

Entrevistado:  Eu acho que estas alterações que nós vimos do passado para agora vieram para 

ficar, ou seja, um maior racionalismo na compra veio para ficar. Por isso é que eu dizia, os factores 

económicos e a incerteza ajudaram, mas depois a pessoa toma a consciência de que “não, isto é um 

bom sistema para eu fazer, quer eu prcise, quer eu não precise”. Portanto, as marcas têm que ter em 

consideração que cada vez mais é assim o consumidor e que, portanto devem ser mais objectivas e 

mais claras nas vantagens que apresentam face aos seus concorrentes e que num mercado em 

concreto passam muito pela marca da distribuição também. Mas ser objectivo, e para tentar ilustrar 

melhor isto. Tenho 2 exemplos que eu acho que são bons trabalhos, um é Calgon que faz sempre 

aquela comparação das duas pastilhas da marca barata e que Skip está também a seguir, e que 

Fairy foi o que iniciou que é aquela história do “ponho uma gotinha de Fairy e dá-me para estes 

pratos todos”ou outros “não é bem assim, faça lá as contas”. Mas isto é muito objectivo, é algo que 

vai ao encontro desta racionalidade que existe e que diz “Não me compres porque eu digo que sou 

melhor. Estou é aqui a mostrar-te que, objectivamente, se calhar precisas de 2 dos outros e precisas 

apenas de 1 das minhas”.  Eu estou aqui a centrar-me um pouco na lógica de mercado de bens de 

consumo, de alimentação, em congelados que têm uma presença de marcas próprias claramente 

acima da média do mercado. Portanto, esta é a realidade base que eu utilizo para enquadrar. Agora, 

sem dúvida que passando para outro campo completamente diferente que é... a Apple, por exemplo, 

é diferente e eu tenho passado por essa experiência enquanto utilizador. Comprei um computador da 

Apple e estou absolutamente fascinado com aquilo e com a marca, portanto, rendi-me à marca. 

Portanto existe toda essa dimensão, até de fazer parte de um grupo de pertença, mas que certos 

produtos pela função de status têm também essa dimensão, mas mesmo nesse universo aquilo que 

eu vejo por exemplo ao seguir e ao receber informação da Apple, o que é que eles me apresentam, o 

que é que eles me enviam para o meu e-mail? Portanto, críticas que saem nos jornais da 

especialidade, nos blogs e etc, a dizer coisas do tipo “Não há mais nenhum tablet no mercado, os 

outros são todos a fingir, o iPad 2 é o único tablet que existe”. Claro que existe toda uma questão à 

volta da Apple e o status e não sei quê, mas há o lado concreto e racional em que eles apresentam, 

claro que de acordo com a sua visão e há sempre contra-argumentos, mas não é só flores. Não, é 

dizer ”Isto entrega”. E a evolução que fazem no produto também me dá confiança de que eles fazem 

a coisa certa para terem o melhor produto possível e isso é uma boa preocupação. Quando eu tenho 

uma marca que me transmite esse valor que é “Nós estamos à frnte e nós fazemos tudo para que o 

resultado final seja exactamente aquilo que pretendo ou até mais” então eu deixo-me ir. Portanto, 

mesmo nesse outro universo essa racionalidade está presente. 

 

2.1 Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação do Marketing Mix da sua 

marca e, em particular, em que medida entram na equação da definição da Estratégia de 

Comunicação? 

Entrevistado:  Os insights de consumidor são provavelmente o aspecto mais poderoso que nós 

podemos ter para ser bem sucedidos. A definição do produto, a estratégia de lançamento do produto, 

na forma de comunicar o produto. São chave. Temos que ser muito criteriosos para sabermos o que 
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é que é o insight. Porque às vezes falamos de observações como sendo insights, mas que não são. 

Portanto, o insight é algo muito mais profundo que nos vai respondendo a um eterno “mas e porquê, 

mas e porquê, mas e porquê?” para irmos lá ao fundo e percebermos o que é que leva a pessoa a 

uma determinada acção. Portanto, tem existido sempre uma preocupação de melhorar essa área 

dentro da empresa no sentido de nós conseguirmos, seja pela observação dos movimentos do 

mercado, seja por contacto directo com o consumidor, com o próprio trade, conseguirmos escavar e ir 

ao cerne da questão. Acho que temos vindo a melhorar, acho que ainda há um trabalho a fazer , mas 

acima de tudo acredito profundamente que é aí que está a chave entre mais um lançamento ou uma 

revolução bem sucedida. Entre ser mais um produto ou ser o produto. E volto ao exemplo da Apple, 

porque acho realmente que a maneira como constroem o software e agora até o hardware, e a 

revolução que têm operado aí vai aquilo que mais profundo o ser humano tem. A sua maneira de 

funcionar, o gostar de mexer nas coisas, tudo muito intuitivo e isso bebe de um insight profundo. 

Outro exemplo, o dos telemóveis. É impressionante a disseminação que existe, e eu já nem falo de 

Portugal, falo mesmo em remotos cantos do planeta onde já tive oportunidade de estar e em que as 

casas podem não ter casa de banho mas eles têm telemóvel. E vai a algo muito profundo. O Insight 

tem esse poder transformancional. 

 

2.2 Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insight, o que é que diria? 

Entrevistado:  Eu acho que é a razão de ser que movimenta um indivíduo para... não é fácil... É fácil 

de os identificar, eu acho, explicar não é assim tão simples. Mas tem a ver com toda a razão que está 

por detrás de uma determinada atitude. “Porque é que eu faço determinada coisa?”, “O que é que me 

preocupa quando estou a dar alimentação ao meu filho?”, “O que é que isso tem de fundamental para 

mim enquanto pessoa?”, perceber quais são os sentimentos básicos que levam o indivíduo, ou neste 

caso a mãe, a tomar esta decisão em vez daquela, é o que nos leva então ao insight. Áquilo que 

temos de responder para que a pessoa ao ver aquele produto tenha o sentimento “Eu estou a ser 

uma boa mãe, porque estou a escolher este produto, porque ele me entrega as vitaminas que o meu 

filho precisa, porque não tem malefícios, e é um produto natural que lhe entrega exactamente aquilo 

que ele precisa. E não estou a abdicar do meu papel de mãe”. Este é um exemplo. 

 

2.3 Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo? 

Entrevistado: Não existe um método exclusivo. Nós, de qualquer maneira, tentamos pelo histórico 

que temos da Unilever, seguir um pouco essa metodologia. Mas que tem a ver primeiro com uma 

grande preparação em termos de que elementos existem sobre o mercado, sobre estudos anteriores 

que existam do consumidor, para apontar então possíveis caminhos ou possíveis observações que 

nos pareçam chave num determinado projecto mas que precisam de ser validadas sobre então “mas 

a pessoa vai de A para B porquê?”. O que é que está a fazer com que as pessoas, por exemplo, 

procurem mais carne branca do que carna vermelha? É porque têm maior preocupação com a 

alimentação, com aquilo que comem? Sim, mas de onde é que vem isto? Porque é que nós estamos 

a ter mais preocupação? Somos mais informados sobre os impactos que a alimentação pode ter, a 
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primeira causa de morte no mundo Ocidental tem a ver com doenças cardio-vasculares, o tipo de vida 

que nós levamos, leva-nos a que realmente exista um monte de coisas que deviamos fazer e que não 

fazemos e portanto precisamos de compensar e por isso ganhamos mais consciência disso. Portanto, 

andar atrás e tentar em cada um destes momentos responder ou levantar hipóteses que em última 

análise, validadas com o consumidor e nunca .... às vezes não é directamente, é pela abordagem 

lateral que nós percebemos o que é que as pessoas querem dizer. Porque encontrar um insight às 

vezes pode surgir de uma frase espontânea, de uma verbalização expontânea, mas às vezes tem de 

se ir à volta e perceber. Todas elas estão a dizer isto, mas por outras coisas que disseram, a verdade 

que está por detrás desta atitude é “tal”. Às vezes é o que se deixa de dizer que nós dá a indicação 

de “bem, a questão está ali”. É ir afunilando da observação para depois validação. E é algo que está 

a tentar ser melhorado e cultivado na comunidade de Marketing como um todo porque também 

efectivamente se valoriza a necessidade, a relevância que tem do ponto de vista de resultados para o 

negócio de nós conseguirmos perceber exactatamente o que é que pode fazer a diferença para 

mudar o comportamento do consumidor. Porque é isso que nós queremos, mudar determinados 

comportamentos para ir na direcção de um determinado produto que nós lançamos. Ou, por exemplo, 

na direcção de uma determinada abordagem de um produto já existente mas encontrar um novo 

posicionamento porque esse posicionamento, com base naquilo que sabemos que de base é 

importante para o consumidor, optem pelo nosso e não pelo outro. É uma cultura que existe mas que 

vai sendo aprimorada. É importante, mas não é fácil. 

 

3.1 Quem é que, internamente, desempenha as funçõs de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que é que se investiga, com que 

frequência e qual o nível de profundidade)? 

Entrevistado: Nós temos determinadas situações onde a investigação e a liderança vem do nosso 

centro. Portanto, nós estamos dividido por categorias e dependendo da categoria em questão existem 

equipas multi-disciplinares que nascem no Marketing e que dão o pontapé de saída. Normalmente, 

para não dizer quase sempre, acompanhadas pela equipa de market research que dá o apoio técnico 

para facilitar o brainstorming, seja só interno, seja com terceiros, para fomentar as ideias. E nós 

vemos a importância disso em alguns workshops em que estive, a importância que o facilitador ou 

que o moderador pode ter em canalizar a energia no sentido certo em vez de haver dispersão. 

Normalmente, vem do Marketing central o pontapé de saída, mas existe sempre ou internamente ou 

com terceiros esta figura de alguém que ajuda o grupo a seguir numa determinada direcção. No 

nosso caso, quando se trata de questões locais não existe um processo fixo, em que aconteça de x 

em x tempo, tem mais a ver com projectos e aqueles momentos em que nós preparamos o plano do 

ano seguinte são momentos mais de reflexão onde se torna necessário e importante termos então 

uma perspectiva de o que é que pode estar por detrás de um caminho ou de um outro caminho. Não 

existe a figura do planeador estratégico, mas é algo que se faz em equipa. 
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3.2 Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso de uma 

campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

Entrevistado: Como eu dizia atrás, eu acho que é provavelmente mais importante para aumentar a 

propabilidade de sucesso de um determinado projecto porque vai à génese, vai à razão de ser 

daquilo que nós fazemos em Marketing. Nós pretendemos satisfazer as necessidades do consumidor 

melhor do que qualquer outro concorrente. E para satisafazer essas necessidades, perceber 

exactamente quais é que são é ouro. Porque é assim que nós somos os primeiros, ou que somos os 

melhores, ou que somos aqueles que durante mais tempo conseguimos a consistência exactamente 

ao ponto que é fulcral para o consumidor. É uma das coisas mais importantes que uma marca pode 

ter é um claro conhecimento e uma constante procura de saber mais e de identificar insights do 

consumidor. 

 

4.1 Quando passa um briefing à sua Agência de Publicidade existe a preocupação de fornecer 

o Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do seu produto/da sua 

marca? 

Entrevistado: Nós temos seguido um modelo de briefing que vem da Unilever e que tem 

exactamente um dos pontos que é esse: “Qual é o insight de consumidor?”.  É nossa obrigação 

passarmos esse insight.Também sou honesto, a dizer que alguns dos insights que nós passamos, a 

meu ver e depois até olhando à distância, não são profundos o suficiente para serem aquelas pedras 

preciosas que realmente conseguem despoletar toda uma ideia criativa que realmente vá ao âmago 

da questão. Agora, existe essa disciplina de passar para a Agência esta informação. Como digo, é 

uma área difícil e é claramente uma área onde podem continuar a haver progressos e devem 

continuar a haver progressos. Mas que está sempre presente, está. 

 

4.2 Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma 

estratégia de comunicação/campanha publicitária? 

Entrevistado:  Os recursos são escassos e a comunicação tem um peso enorme na alocação de 

recursos que tem um budget de Marketing. Portanto, uma comunicação menos eficiente porque não 

tirou partido de um conhecimento profundo do consumidor, daquilo que ele procura e de quais as 

condições que o nosso produto ou a nossa marca tem para lhes entregar de acordo com essas suas 

expectativas ou necessidades pode ser dramático vá, exagerando. Mas pode ser um enorme 

desperdício de recursos. Se nós temos um alvo claro nós podemos falhar um bocadinho mas estar 

próximos do alvo. Se nós não sabemos onde é que está o alvo, a probabilidade de estar a disparar no 

sentido contrário é bem maior. Portanto, é um desperdício.  

 

4.3 Podes dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 

Entrevistado: Eu lembro-me da campanha de Soja. Onde nós compreendemos que Soja era um 

produto conhecido das pessoas. As pessoas já tinham ouvido falar de Soja, já tinham experimentado, 

sabiam que existia, mas era claro que a noção que as pessoas tinham de Soja não era de todo aquilo 
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que era a Soja, que foi um produto que nós lançámos. Havia pessoas que conheciam os rebentos de 

Soja, umas bebiam leite de Soja, mas a Soja, o que é que é a Soja? Não sabiam muito bem. 

Portanto, que Soja faz bem e é importante e tem uma data de características positivas, estava lá, mas 

eu não sei o que é que é Soja na verdade. Nunca vi, não me passa pela cabeça que Soja seja isto. 

Portanto, nós precisávamos de explorar este conhecimento, mas ao mesmo tempo que afinal não 

sabiam o que era a Soja, nunca tinham visto, esteve na génese de uma campanha que foi 

extremamnete bem sucedida e eu digo isso pelos resultados que teve no imediato nas vendas desse 

produto e que o transformou rapidamente no 2º ou 3º vegetal mais consumido durante aquele período 

do boost da campanha. E que desta informação que tem a ver com um insight de consumidor “Eu sei 

o que é que é Soja,mas afinal não sei!”. E então quando nós dizemos “ A Soja como nunca a provou” 

realmente vai totalmente ao encontro dessa tomada de consciência de “Pois, realmente eu já provei 

soja, já bebi leite de soja, mas isto é soja?”. E a curiosidade que desperta para “Deixa lá ver afinal o 

que é isto, deixa-me lá experimentar” e abanar o consumidor neste sentido resultou. E acho que foi 

um bom trabalho de equipa de percebermos algumas das dimensões importantes do produto e 

daquilo que as pessoas acham que sabem mas que depois confrontadas com a realidade afinal não 

sabem. E jogou-se muito com isso e foi um excelente exemplo do resultado que depois tivémos nas 

vendas, no negócio. Acho que esse ficou-me na memória.  
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Anunciante 2 

Joana Amaral- Olá Impulse Ice Cream Brand Manager, Unilever 

1.1 Para si, qual é o elemento central a partir do qual se edifica a construção de uma marca? 

Porquê? 

Entrevistado: Eu acho que o primeiro passo e o mais importante é conhecermos os consumidores, 

ou seja, isto por forma a conseguirmos de alguma forma responder às necessidades dos mesmos 

independentemente do país onde estejamos, da região onde estejamos. Existem muitas mais-valias 

no caso de termos marcas mais globais, como o caso de uma Coca-Cola, etc. Portanto, é sempre 

bom termos uma marca mais global, a nível de custos, a nível de possibilidades e flexibilidade é 

sempre uma mais-valia para as marcas, no entanto há que saber adaptar as marcas e os produtos 

que oferecemos às necessidades locais. Mas o meu ponto claramente é perceber de que forma é que 

os consumidores vão ou não rejeitar o nosso produto e de que forma é que podemos melhorá-lo de 

forma a que realmente os consumidores o comprem e gostem desse produto. Acho que é o ponto 

essencial. 

 

1.2 Quais são as grandes diferenças que identifica entre o consumidor de há 10 anos atrás e o 

consumidor de hoje? 

Entrevistado: Eu acho que há uma coisa que mudou e que é a primeiro ponto a ser referido e que é 

as redes sociais. As redes sociais e a internet. É interessante como os nossos planos de media há 10 

anos atrás ou mesmo há 5 anos atrás focavam-se essencialmente em televisão, em outdoors e em 

imprensa. Hoje em dia a importância de um meio como imprensa é cada vez mais reduzido e 

portanto, inclusivamente, marcas deixam de fazer investimento neste meio para estarem presentes 

em internet. Nos últimos anos há ainda uma outra diferença. É que, enquanto que as marcas 

investiam em ter um próprio site, e era essa a base da presença em internet. Hoje em dia, muitas 

delas já nem sequer têm site e passam a ter uma presença mais constante nas reds sociais, 

facebook e etc. Portanto, o investimento das marcas tende a ser maior neste canal e não era. Até 

porque o consumidor é um consumidor muito mais atento, muito mais informado, procura muito mais 

informação e portanto as marcas também têm de saber responder a essa exigência e a esse 

imediatismo. De um momento para o outro temos de responder, temos de ter capacidade de resposta 

e que é facilitada pelas redes sociais. 

 

1.3 Como é que vê o futuro das marcas e qual o papel do consumidor nesse futuro? 

Entrevistado:  Eu acho que cada vez mais será o consumidor a construir a própria marca. Ou seja, 

enquanto que, se calhar, desde sempre ou pelo histórico que existe é: as marcas, elas próprias 

proporem com base em research, proporem um ou outro produto. Cada vez mais vai ser o próprio 

consumidor a fazer a marca e a fazer esse produto. Vai ser o consumidor a sugerir alterações ao 

produto, vai ser o consumidor a participar por exemplo numa campanha de comunicação. Ou seja, o 

próprio consumidor não só está muito mais atento, como está muito mais disponível e valoriza 

efectivamente quando as marcas o chamam para estar presente seja no que for, seja em algum tipo 



93 | P a g e  
 

de estudo, seja em algum tipo de comunicação. E portanto, cada vez mais os consumidores vão ser 

exigentes a esse ponto e cada vez mais as marcas vão estar dispostos a fazê-lo. 

 

2.1 Em que medida é que os Consumer Insights entram na equação do Marketing Mix da sua 

marca e, em particular, em que medida entram na equação da definição da Estratégia de 

Comunicação? 

Entrevistado:  No nosso caso tem uma importância muito grande. Quando eu digo no nosso caso 

digo no caso da marca Olá. Ou seja, a marca Olá é dentro do nosso grupo de marcas se calhar 

aquela que mais tem mais flexibilidade para adaptar coisas localmente. Efectivamente é muito 

importante termos acesso a estes estudos, quer se trate por exemplo do posicionamento da marca. 

Portanto, ainda recentemente, o ano passado, lançámos o posicionamento para a marca Olá que é o 

posicionamento “Partilha Felicidade” e nesse sentido, realmente antes de o fazermos, tivémos o 

cuidado de fazer junto do nosso departamento de mercado algum research, perceber exactamente o 

que é que os consumidores sentiam, também para perceber, mais do que os próprios consumidores, 

o que é que a concorrência faz. E como é que os nossos consumidores sentem que a concorrência é 

ou não importante. Neste caso, por exemplo, a Coca-Cola também  fala de felicidade. Portanto, até 

que ponto é que quando o consumidor ouve falar de felicidade associa isso com a Coca-Cola, por 

exemplo. São feitos também testes comparativos, portanto nesse sentido é muito importante ou seja 

no caso de definirmos um posicionamento. No caso de querermos lançar um novo produto, por 

exemplo, o Fizz limão que é um grande sucesso da Olá, é um revivalismo e é um bom exemplo  de 

que a Olá tenta responder às necessidades dos consumidores. Portanto, traz novamente o Fizz este 

ano. Portanto, é muito importante que esteja na definição do posicionamento, é claramente 

importante, quer seja também na definição por exemplo do lançamento de um produto. Ou mesmo 

até, inclusivamente, no tipo de comunicação que é feito. Ou seja nós, junto dos consumidores, 

tentamos perceber de que forma é que algum tipo de comunicação pode ficar mais atractivo. Se eles 

valorizam mais a comunicação em facebooks, algum tipo de promoção, muitas vezes testamos os 

nossos passatempos com os consumidores. Agora temos uma promoção que foi construída com 

base em insights de consumidor. Com painéis de jovens, neste caso, com quem nós contactamos e 

que nós estudamos regularmente e eles próprios definiram a campanha.  Portanto, nas várias 

vertentes da acção da marca, este consumer insight é muito importante. E felizmente, no caso da 

marca Olá, em Portugal temos a possibilidade de fazer vários. O que acontece é que, em algumas 

marcas mais internacionais, onde a flexibilidade local é menor, torna-se mais complicada. Existe 

depois a preocupação de transformar a informação em Consumer Insights que é feita em conjunto 

com departamento de Estudos de Mercado. Ou seja, tudo começa no research, efectivamente, nós 

falamos com o nosso departamento de Estudos de Mercado, eles então organizam um plano, com 

quem é que nós vamos falar, se são entrevistas, se é um safari de consumidores, o que quer que 

seja, e depois então, mais uma vez, porque temos a flexibilidade para o fazer conseguimos então 

transformar isso num insight que depois vai corresponder  a uma determinada acção, a um 

determinado produto, a uma determinada comunicação, o que quer que seja. Portanto, efectivamente 

isso acontece e conseguimos que aconteça grande parte das vezes. 
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2.2 Se tivesse que dar uma definição livre do que é o Consumer Insight, o que é que diria? 

Entrevistado:  Ou acho que é, ou deverá ser a base para qualquer produto que nós lancemos. Ou 

seja, é a necessidade do consumidor que se transforma num insight porque nós percebemos que 

essa necessidade é importante e necessidade essa que visa ser respondida através do produto ou 

serviço que a marca tenta vender. É a compreensão dessa necessidade e é a forma que nós temos 

de responder à mesma. 

 

2.3 Existe algum método exclusivo da empresa que aqui representa para obtenção de 

Consumer Insights?  Se sim, pode resumi-lo? 

Entrevistado: Eu confesso que não estou muito à vontade para responder. Eu acredito que sim, 

sinceramente. Também cada vez mais nos últimos anos o nosso departamento de Estudos de 

Mercado tem evoluído, portanto as técnicas de recolha de informação são cada vez mais evoluídas e 

eu acredito que sim. Sinceramente do meu lado, do Marketing, eu não lhe consigo responder.  

 

3.1 Quem é que, internamente, desempenha as funçõs de Planeamento estratégico? Pode 

falar-nos um pouco sobre esse processo (quem intervém, o que é que se investiga, com que 

frequência e qual o nível de profundidade)? 

Entrevistado: Antes de mais toda e qualquer acção partirá por parte do Marketing, ou seja, será o 

brand manager  se perceber um bocadinho... portanto, anualmente são feitos brand audits a todas as 

marcas. Antes de construirmos o plano do ano seguinte e nessa altura é uma boa altura para vermos 

o que se passa, para vermos um benchmark da concorrência, fazemos um bocadinho a análise da 

performance da nossa marca. Nessa altura então, depois de todos esses resultados é que começa 

um bocadinho todo esse processo de planeamento estratégico. Nessa parte de planeamento 

estratégico, temos como inputs essa análise, por outro lado temos como inputs também um 

bocadinho aquilo que nos vem de fora, ou seja, quais são as inovações, o que é que a própria equipa 

internacional tenciona fazer  e a partir daí decidimos então qual o rumo a tomar. Então nessa fase 

envolvemos o departamento de estudos de mercado também , caso haja necessidade, mas muitas 

vezes também eles próprios estão presentes na parte do brand audit e construimos um plano. 

Decidimos, ok, no próximo ano vamos fazer x ou y. O que é que precisamos da parte dos estudos de 

mercado? Que tipo de estudos, que tipo de avaliações é que necessitamos? Vou dar um exemplo 

muito claro. Por exemplo, nós neste momento, quer dizer, há cerca de 2 anos lançámos na marca 

Magnum um gelado que é o Magnum Temptation que é um gelado que é um bocadinho mais 

premium  e estamos com algumas dúvidas porque efectivamente é um produto mais premium, é  um 

produto mais pequeno e portanto, temos de saber muito bem explicar quais as mais-valias ao 

consumidor. Isto ainda não está bem perceptível para o consumidor, até porque a nível de 

comunicação ainda também não fizémos um grande investimento. E no próximo ano , antes de 

darmos o próximo passo e percebermos “muito bem, vamos lançar mais uma variedade ou não” 

queremos envolver o departamento de estudos de mercado de forma a percebermos junto do 

consumidor efectivamente o que é que vamos fazer. Se se trata de um problema de comunicação, de 
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um problema de produto, de awareness, qual é o problema, por forma a dizermos “ok, no próximo 

ano vamos apoiar Temptation, vamos apoiar desta forma, ou não, vamos dar prioridade a outro tipo 

de gama e a outro tipo de comunicação. Portanto, tudo parte um bocadinho deste brand audit que 

nós fazemos normalmente em meados do ano, depois então vêm estes inputs todos da nossa 

categoria, falamos com a parte de estudos de mercado e então fazemos este processo de 

planeamento estratégico. Normalmente o marketing está sempre incluido e a parte de estudos de 

mercado  e a quipa internacional também em alguns pontos. 

 

3.2 Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta importante para o sucesso de uma 

campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

Entrevistado: Sim, sem dúvida acho que sim. Inclusivamente, sempre que nos chega alguma 

informação sobre um produto novo, da categoria, o primeiro slide é sempre o consumer insight. Ou 

seja, é o porquê do lançamento deste produto e faz todo o sentido, ou seja, nós não podemos lançar 

um produto no mercado sem percebermos porque é que o estamos a lançar e se, efectivamente, isso 

serve uma necessidade ou não. Quer dizer, não podemos lançar um produto de morango se 

percebemos que se calhar o morango não faz sentido nenhum no nosso mercado. Por isso é que, 

inclusivamente, recebemos produtos que existem na parte da nossa categoria e decidimos não os 

lançar porque aquele consumer insight não faz sentido no nosso mercado. É a base de tudo, é isso 

que no fim vai garantir a presença de determinado produto ou determinada gama no nosso portefolio  

de produtos. 

4.1 Quando passa um briefing à sua Agência de Publicidade existe a preocupação de fornecer 

o Consumer Insight que rege a estratégia de Marketing/Comunicação do seu produto/da sua 

marca? 

Entrevistado: Sem dúvida. Eu acho que independentemente de ser uma Agência de Publicidade ou 

não, qualquer briefing que nós passemos o primeiro ponto é sempre um consumer insight. Porque lá 

está, é o início de tudo, ou seja, vem explicar o porquê de tudo o que vem a seguir. E portanto, mais 

importante do que dar a conhecer um determinado produto  ou um determinado lançamento para que 

depois as Agências possam trabalhar sobre ele, é as Agências, elas próprias, entrarem neste mundo 

e perceberem porquê. Inclusivamente, quando passamos briefs, tentamos simplesmente não passar 

no escritório e ir buscar a essência desse consumer insight. Isto para dizer que, realmente é o 

primeiro ponto. É muito importante que as Agências que trabalham connosco estejam no mesmo 

ponto, no mesmo pé em que nós marcas estamos. Têm de saber exactamente o que nós sabemos e 

o proquê de estarmos a optar por determinado caminho. Mesmo internamente, quando passamos a 

informação de um produto à nossa equipa de vendas, por exemplo, está sempre o consumer insight 

presente. 

 

4.2 Quais as consequências da não utilização desta ferramenta na concepção de uma 

estratégia de comunicação/campanha publicitária? 

Entrevistado:  Bom, é um risco, pode correr bem ou pode correr mal. O risco de correr mal é superior 

àquele de correr bem, ou seja, o risco é que não acertemos e que portanto o produto venha calhar 
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completamente ao lado. Ou seja, lá está, podemos pegar no exemplo do morango. Um exemplo que 

não do morango, porque esse corre bem, mas por exeplo de frutos vermelhos. Frutos vermelhos é 

um ingrediente que à partida não corre bem em Portugal. Nos últimos anos tem havido uma evolução, 

nomeadamente da Compal, da Kellogs, etc, mas até há 2 ou 3 anos atrás em Portugal não corria bem 

frutos vermelhos. Apesar de mundialmente os consumidores gostavam muito. E foram feitos vários 

estudos e foram lançados vários produtos com essa variedade, e as pessoas não gostavam 

efectivamente. E isto é um bom exemplo, ou seja, o nosso consumer insight, se nós não tivéssemos 

percebido que não havia essa necessidade, que as pessoas não valorizavam esse tipo de sabor, nós 

sem percebermos isso lançamos e portanto se nós não soubermos o consumer insight, podemos 

acertar ou por acaso eles até gostam, ou não acertamos e é um produto que é um flop e que acaba 

por não resultar. Resumindo: se nós não percebermos efectivamente qual é a necessidade e o que é 

que os nossos consumidores querem podemos acertar ou podemos não acertar. Portanto, para 

ficarmos seguros acredito que às vezes é preferível até perdermos um pouco mais de tempo e tentar 

perceber o que é que pode resultar ou não.  E isto, depois em termos da campanha publicitária, 

provavelmente não teremos o retorno desejado. Ou seja, nós gastamos dinheiro, damos o tudo por 

tudo, trabalho, esforço, envolvemos toda a gente... mas depois provavelmente o que a contece... por 

exemplo, quando lançamos um produto desses, temos um grande investimento por trás, tentamos 

também da parte das nossas vendas fazer com que eles tenham a mesma força. Passado um ano ou 

passados dois anos o produto não corre bem e a nossa própria força de vendas deixa de estar 

inspirada pelo produto e deixa de fazer força, e passados uns meses o produto é deslistado. Muitas 

vezes, apesar do consumer insight, é também uma questão de instinto em que nós achamos “Não vai 

resultar”. Dou-lhe um exemplo, nós agora vamos lançar uma nova variedade de Magnum que é o 

Magnum menta. Por exemplo, o Magnum menta foi lamçado em Portugal em 99. Não correu nada 

bem , no entanto nos últimos anos tem havido uma progressão do consumdior. É interessante. O 

consumidor cada vez mais pede sabores relacionados a menta... e portanto nós achamos que, 

apesar de na altura a situação ter sido outra, achamos que, mesmo assim o nosso instinto diz-nos 

que vale a pena tantar. O consumer insight é que efectivamente, as pessoas gostam da parte mais 

refrescante e portanto faz todo o sentido arriscar. 

 

4.3 Podes dar algum exemplo de um Consumer Insight que tenha gerado uma campanha de 

sucesso no passado? 

Entrevistado:  Consigo. O caso de Dove, Dove beleza real. Até há cerca de 10 anos atrás, quando a 

campanha foi lançada, o que se pressentia era que havia sempre em tudo o que era marcas de 

beleza, havia sempre uma ideia de aspiracional. Portanto, havia sempre aqueles top models levado 

tudo pela Nivea e pela Loréal que a beleza tinha que ser assim. E efectivamente não tinha. Portanto 

acho que foi um bom insight. O consumer insight era “Eu utilizo estes produtos, gosto de ver os 

anúncios, mas sei que nunca vou ser como uma modelo qualquer. Eu sei que nunca vou ter aquele 

corpo, não é isso que me faz comprar mais ou menos.” Este era um insight por um lado, por outro 

lado tinhamos outra questão que era a questão da auto-estima e que tinha mais a ver até com as 

crianças, com as meninas, com as adolescentes que viam tantos anúncios com tanta coisa bonita 
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que elas próprias sentiam uma pressão. E daí também ter sido criado o “fundo auto-estima”. E  

pronto, daqui veio então a campanha “pela beleza real”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 INDICADORES- BLOCO DE PERGUNTAS 1 
A IMPORTÂNCIA DO CONSUMIDOR NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO/MARCA/NEGÓCIO 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

1.1 Para si qual é o elemento central 
a partir do qual se edifica a 
construção de uma marca? 
Comente. 

1.2 Quais são as grandes diferenças que 
identifica entre o consumidor de há 10 
anos atrás e o consumidor de hoje? 

1.3 Como vê o futuro das marcas e qual o 
papel do consumidor nesse futuro? 

CRIATIVO 1 “ (...) tem de ser aquilo que resulta do 
equilíbrio entre a funcionalidade e 
portanto a recompensa que trará ao 
seu utilizador. Ou seja, o cumprimento 
dessa funcionalidade e algum valor 
acrescentado quando se está a falar de 
marca. (...) equilíbrio entre a 
funcionalidade e esse 
benefício/recompensa para o 
utilizador.” 

“Acho que é menos impulsivo, porque terá 
menos poder de compra, mais racional em 
algumas coisas. (...) menos “long term” ou 
seja de comprar coisas que durem uma 
eternidade. (...) tem um comportamento 
completamente diferente porque compra 
online, porque se informa. (...) como está 
muito mais racional olha muito mais para a 
funcionalidade.  

“Como uma relação de mais 
interdependência, muito mais bilateral do 
que era no passado. (...) As 
marcas/companhias/empresas, ou 
respondem às expectativas ou não há 
relação.” 

CRIATIVO 2 “Através de uma promessa 
diferenciadora.Através de uma 
relação que seja gratificante para os 2 
lados e que seja duradoura no tempo.” 

“Todos nós hoje como consumidores 
somos muito mais  bombardeados por 
produtos, comunicação e isso acaba 
obrigando o consumidor a ficar muito mais 
exigente, no sentido também que ele está 
melhor informado (supostamente). (...) 
Hoje tem muita gente gritando ao mesmo 
tempo... ...) o consumidor está melhor 
informado, está mais exigente. E depois 
por ter mais oferta ele tem de ter maior 
controle sobre as suas finanças para não ir 
sempre na nossa conversa, na publicidade 
das marcas. (...) Eu acho que há uma 
massificação tal que as pessoas não têm 
nem a disposição, nem o tempo para 
perder com tantas mensagens, com tantas 
mensagens sem graça e sem interesse 
nenhum.” 

“Eu acho que basicamente a reacção, a 
interacção com as marcas vai ser muito mais 
de troca do que era de imposição como era 
até hoje. Antes as marcas diziam para você 
“ser feliz, para você ser cool, você tem de 
vestir assim ou tem de fazer assado, ou tem 
de andar com estas pessoas”. E hoje em dia 
há um bocado essa inversão porque 
basicamente são os consumidores que 
direccionam os caminhos das marcas. (...) 
Alás, há exemplos recentes como a mudança 
de logótipo da GAP, que durou um dia porque 
os consumidores da GAP odiaram. (...) As 
marcas vão viver muito mais em função dos 
desejos dos consumidores, pelo menos 
aquelas que querem sobreviver e vingar num 
mundo globalizado do que ao contrário. A 
imposição de cima para baixo já deixou de 



 

 

 existir.” 
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PE  1 “É a promessa. A promessa da marca, 
ou seja, no que é que ela acredita, o 
que é que ela defende. Porque é esse 
que vai ser o elo de ligação com os 
consumidores (...) é a partir daí que se 
vão construir ligações”. 

“Eu diria que é a questão da intercação. 
(...) a comunicação já não é 
unidireccional, tem de ser bidireccional 
obviamente porque estamos quase a falar 
de pessoas para pessoas.” 

“O papel do consumidor é tudo. (...) Eu acho 
que cada vez mais o consumidor tem , por 
isso, um papel fundamental nas estratégias 
que são definidas para a marca.(...) Fala-se 
um bocadinho nesta tendência de 
“Consumers in Control”. Ele é a base de 
todo o nosso trabalho. E portanto é ele que 
orienta o nosso trabalho e por isso nós temos 
de estar sempre em cima dele para tentar 
descobrir ou aprofundar os tais insights.” AS 
MARCAS: “Têm de ser adaptativas, têm de 
ter uma grande capacidade de adaptação e 
de flexibilidade e têm de estar 
continuamente a ouvir. Ouvir, é a palavra-
chave.” 

PE 2 “Se uma marca é um conjunto de 
percepções partilhadas, se nós 
partirmos desta primeira assumpção 
então aquilo que nós temos de fazer é 
identificar qual é o espaço tanto no 
mercado, como na cebaça dos 
consumidores para nós podermos criar 
alguma utilidade, alguma relevância 
para lhes entregar (...) Numa síntese, 
que obviamente as marcas fazem-se 
em função dos consumidores.” 

“Antigamente, eu anunciante falo, tu 
consumidor escutas, calas, comes e 
compras. Era este o paradigma. Hoje, o 
consumidor é antes de mais, antes ainda 
provavelmente de ser consumidor, é meio e 
mensagem. Ele próprio meio e mensagem. 
Ele é objectivamente o melhor meio, o 
suporte, para a tua mensagem. (...) De 
facto hoje em dia o consumidor tem, pelo 
menos aparentemente, muito mais poder, 
um dos seus grandes poderes é este. É o 
poder do feedback e de ser ele próprio a 
origem da mensagem e de a espalhar e de 
a difundir.”  

“Indústrias inteiras vão ver os seus modelos 
de negócio reformulados por causa da web. 
(...) o poder dos retalhistas. Concentram, 
esmagam margens e cobram tudo aos 
fabricantes. (...) E hoje o que estamos a ver é 
que as marcas de luxo provavelmente vão 
aumentar e as marcas brancas/preço e que 
são agora marcas próprias ou seja já são 
marcas em pleno direito. (..) as marcas que 
estavam habituadas a planificar , a fazer 
campanhas... já não faz sentido 
absolutamente nenhum. A nossa marca, mais 
uma vez, para além de ser um conjunto de 
percepções partilhadas, vai ser um 
conjunto de conversas partilhadas que nós 
não dominamos na totalidade, mas podemos 
tentar conduzir.” 
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ACCOUNT  1 “Terá de ser sempre um produto que 
responda a uma determinada 
necessidade do consumidor.” 

“Eu acho que o consumidor de agora está 
muito mais informado do que é que são os 
produtos, quais são os benefícios que 
esses produtos trazem para eles. (...) 
Portanto, à partida é uma gente bem mais 
informada e que, quando vai para o linear 
já leva determinadas coisas na cabeça, 
quer seja... querem comprar produtos pelo 
seu preço sabendo à partida que muitos 
dos produtos (pelo menos na cabeça deles) 
resolvem a mesma coisa e que só lhes 
querem vender é marcas. (...) Digamos que 
o consumidor é, a meu ver, mais 
informado e mais inteligente também. É 
um consumidor mais treinado, com mais 
conhecimento do que é que são as 
marcas.” 

“As marcas, se cumprirem o papel para que 
elas existem, basicamente respondem às 
necessidades dos consumidores, cada vez 
mais se vão adaptar ao consumidor e cada 
vez mais as marcas existem efectivamente, 
não só para os seus donos terem benefícios, 
mas existem também, basicamente, para 
responder a necessidades. (...) Portanto, eu 
acho que as marcas nunca vão morrer.” O 
CONSUMIDOR: “ E cada vez mais estará 
mais inteligente e mais selectivo 
relativamente a essas marcas.” 

ACCOUNT 2 “A partir de uma promessa de marca. 
O que é que essa marca quer ser, 
como é que se quer posicionar e o que 
é que ela quer oferecer às pessoas, 
o que é que ela vai dizer que dá às 
pessoas.” 

“Mudou também a forma como as pessoas 
consomem os conteúdos porque cada vez 
mais tu já não consomes o que os 
outros querem que tu consumas e 
começas a consumir só aquilo que tu 
queres, portanto o teu papel é muito mais 
activo e filtras muito mais o que te 
interessa e o que não te interessa. (...)  O 
teu papel passou de ser consumidor 
passivo para passar a ser de 
consumidor activo, não é? Tu é que 
procuras aquilo que tu queres e tu próprio 
acabas também por ser gerador de 
conteúdos que é outro lado que tu tens.” 
 
 

“Eu acho que as marcas são cada vez mais 
indiferenciadas do ponto de vista da oferta e 
portanto, cada vez mais a força da marca 
sobrepõe-se à oferta real porque quase todos 
acabam por oferecer mais ou menos as 
mesmas coisas que a concorrência. (...) Muito 
poucas marcas que tenham alguma coisa que 
os outros não têm. E portanto tu, num 
universo indiscriminado de oferta, a única 
coisa que eu acho que te pode fazer 
consumir uma marca ou outra é a relação 
que tens com ela.” 
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ANUNCIANTE 1 “Uma marca deve ser um conjunto de 
valores, de princípios diferenciadores 
da concorrência para que toda a 
comunicação (comunicação no sentido 
lato), para que todos os pontos de 
contacto com o consumidor ajudem-na 
a que esse seu posicionamento, que 
esse seu conjunto de valores, de 
aspectos que são diferentes de uma 
outra marca, consiga ser 
sedimentado na mente do 
consumidor e portanto a torne 
única.” 

“O consumidor tem vindo a a tornar-se 
mais racional, e isto é um cliché que todos 
nós dizemos na indústria neste momento, 
mas que eu acredito. E tem a ver com a 
evolução da marca própria, muito. (...) 
Portanto, aquilo que distingue o 
consumidor de hoje em dia para o 
consumidor de há 10/15 anos atrás é esta 
pré-disposição para não tomar como certo 
que esta marca ou que o produto desta 
marca é assim e que o produto daquela é 
assado. Eu tenho responsabilidade para 
comprovar se realmente é assim ou se não 
é. Isto num conjunto grande de produtos. 
Há outros, e quer queiramos quer não, nós 
não somos máquinas e portanto a 
racionalidade existe mas depois 
gostamos de uma embalagem e vamos 
experimentar aquela. (...) Mas o peso 
que esta escolha consciente e racional 
tem tido tem vindo a crescer.” 

“Eu acho que as alterações que nós vimos do 
passado para agora vieram para ficar, ou 
seja, um maior racionalismo na compra veio 
para ficar. (...) Portanto, as marcas têm que 
ter em consideração que cada vez mais é 
assim o consumidor e que, portanto devem 
ser mais objectivas e mais claras nas 
vantagens que apresentam (...).” 

ANUNCIANTE 2 “Eu acho que o primeiro passo e o mais 
importante é conhecermos os 
consumidores, ou seja, isto por forma 
a conseguirmos de alguma forma 
responder às necessidades dos 
mesmos. (...) Mas o meu ponto 
claramente é perceber de que forma é 
que os consumidores vão ou não vão 
rejeitar o nosso produto e de que forma 

“ Eu acho que há uma coisa que mudou e 
que é o primeiro ponto a ser referido que é 
as redes sociais. As redes sociais e 
internet. (...) o consumidor é um 
consumidor muito mais atento, muito 
mais informado, porque procura muito 
mais informação e portanto as marcas 
também têm de saber responder a essa 
exigência e a esse imediatismo. De um 

“Eu acho que cada vez mais será o 
consumidor a construir a própria marca. 
Ou seja, enquanto que, se calhar, desde 
sempre ou pelo histórico que existe é: as 
marcas, elas próprias proporem com base em 
research, proporem um ou outro produto. 
Cada vez mais vai ser o próprio consumidor a 
fazer a marca e a fazer o produto. (...) E 
portanto, cada vez mais os consumidores 



 

 

é que pdoemos melhorá-lo de forma a 
que realmente os consumidores o 
comprem e gostem desse produto. 
Acho que é o ponto essencial.” 

momento para o outro temos de responder, 
temos de ter capacidade de responder e 
que é facilitada pelas redes sociais.” 

vão ser exigentes nesse ponto e cada vez 
mais as marcas vão estar dispostas a fazê-
lo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 INDICADORES- BLOCO DE PERGUNTAS 2 
CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DOS CONSUMER INSIGHTS NA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DAS MARCAS 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

2.1 Em que medida é que os 
Consumer Insights entram na 
equação da definição das estratégias 
de comunicação que desenvolve 
para os seus clientes? 

2.2 Se tivesse que dar uma definição 
livre do que é Consumer Insight, o que é 
que diria? 

2.3 Existe algum método exclusivo da 
empresa que aqui representa para 
obtenção de Consumer Insights? Se sim, 
pode resumi-lo? 

CRIATIVO 1 “ (...) é um pilar. (...) um insight, além 
de ser um GPS, é o que diferencia 
porque cria imediatamente uma coisa... 
(...) qualquer que seja a comunicação, 
o que se está a dizer, fica 
imediatamente ligado ao consumidor e 
portanto destaca-se. (...) mas quando 
se vê um grande insight tu vês 
imediatamente os consumidores a 
aderir, não é? (...) é um alicerce.” 

“ (...) eu acho que é sobretudo uma 
descoberta sobre algo... sobre o 
comportamento do consumidor, e quanto 
mais esse comportamento estiver virado 
para o que a marca vem trazer para a vida 
dele melhor. (...) eu diria que é algo sobre 
o comportamento do consumidor.” 

“Resumindo numa palavra: “pensa-se” antes 
de pedir. Pensa-se. Portanto, mesmo que 
não haja ferramentas, há sempre essa 
metodologia de trabalho.” 

CRIATIVO 2 “Nos trabalhos maiores sim, costuma 
haver e acho que é meio caminho 
andado quer em termos criativos, quer 
em termos de eficácia comercial.” 

“O Consumer Insight é isso, é conhecer tão 
bem o meu consumidor do meu produto 
que é quase antecipar uma coisa que ele 
quer, mas que ele não sabe que quer.” 

“Sinceridade? Se existe eu não conheço. 
(...)  Os processos, os mecanismos, as 
fórmulas por si só não fazem nada e o poder 
de análise, de compreensão, do que é que 
eu tiro dali, para mim é muito mais 
importante do que o processo, do que a 
mecânica da coisa. Porque senão a gente 
vai ter uma coisa muito fria e o Consumer 
Insight é o tipo de coisa que vive do click, da 
ideia, não é mais estatística, não é uma coisa 
matemática.” 
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PE  1 “ É assim, descobrir insights ou 
destapar, ou desvendar, como 
quiseres, é uma parte completamente 
fundamental do nosso trabalho. 
Principalmente do meu, como planner, 
mas também de todosos outros dentro 
da Agência.” 

“A primeira coisa que me vem à cabeça é: 
uma verdade humana. Profunda. (...) E 
onde é que nós vamos buscá-los? Aos 
instintos humanos, aquelas coisas mais 
profundas, às motivações e aos instintos, 
que são as coisas mais profundas do ser 
humano (...). Estamos aqui a falar ao nível 
do inconsciente. Não estamos a falar do 
consciente. E toda a gente sabe que o 
inconsciente é muito mais poderoso e 
muito mais valioso que o consciente.” 

“Eu acho que não existe nenhum método 
específico para Consumer Insights. (...) na 
Ogilvy temos uma ferramenta de 
planeamento estratégico que se chama 
Fusion e que é uma ferramenta que nos 
seus primeiros passos, obviamente, 
contempla essa dimensão. Ou seja, vamos 
procurar ter um conhecimento muito 
aprofundado de várias áreas, quer seja do 
negócio do cliente, quer seja do consumidor, 
quer seja do contexto cultural, etc, para 
obviamente tentar captar aqui insights 
valiosos para o resto das fases de trabalho. 
(...) Acho que isso existe mais se calhar nas 
empresas agora que estão ligadas à área do 
inteligence e do research.” 

PE 2 “Entram com muita importância. “ “É uma verdade auto evidente que muitas 
vezes está escondida.” 

“Não há ferramentas para nos dar um bom 
Consumer Insight. Não há ferramentas, é 
intuição e é trabalho. É sistematizar 
informação, ou seja, na fase imediatamente 
anterior existem sim montes de fórmulas que 
te alavancam chegares lá, mas não tens 
nenhuma fórmula que misturando te ajude a 
chegar a um Consumer Insight. (...) mas de 
facto há ferramentas que te ajudam a 
chegar ao momento imediatamente antes 
de descobrires o insight.” 
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ACCOUNT  1 “São o essencial, porque, como se 
disse, à partida os produtos são criados 
e as marcas desenvolvidas para 
responder a determinado tipo de 
necessidades. Se eu não conhecer 
bem a cabeça do consumidor e se não 
traduzir essa cabeça do consumidor em 
insights que sirvam para depois a 
comunicação conseguir criar 
mensagens que vão de encontro às 
necessidades que as pessoas têm, 
nunca se vai conseguir chegar a um 
diálogo. (...) Não, acho que não. 
Acho que não é uma prática comum 
em Portugal, basicamente porque eu 
acho que o pensamento estratégico 
nem sempre é suficientemente 
elaborado (...) e muitas vezes não lhe é 
dado o valor que ele tem efectivamente 
na comunicação. E portanto, há muita 
comunicação que não é 
comunicação, é informação.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“É uma visão mais profunda, mais para 
dentro do que é a mente de um 
consumidor.” 

“Não, basicamente em termos de Ogilvy, o 
que existe são ferramentas de 
pensamento estratégico que todas elas vão 
beber a estudos que teoricamente os clientes 
terão fornecido e a partir dali constrói-se um 
Consumer Insight.” 
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ACCOUNT 2 “Entram em grande consideração 
(...). (...) O que eu acho é que é uma 
actividade que deveria ser um 
bocadinho mais actualizada porque 
está um bocadinho parada no tempo. 
Se tu fores ver os estudos que se 
fazem e as conclusões que se extraem, 
ainda são muito à luz de uma coisa 
antiga. (...) muitas vezes acabamos 
todos por usar o bom-senso, sendo 
que é uma ferramenta bastante falível, 
porque também somos condicionados 
pelas nossas próprias vivências. Eu 
acho que nós ainda não demos 
aquele passo... se nós há uns anos 
atrás, quando começámos a trabalhar, 
era importante a classificação do 
consumidor por idade, por profissão, e 
por mais não sei quê, hoje há outras 
coisas que nós consideramos ainda 
que eu acho que já acabram, ou que 
estão a acabar... porque é muito mais o 
que as pessoas consomem, como é 
que elas consomem, onde é que elas 
vão, e em última análise dissecar um 
bocadinho a rã (...).” 
 
 
 
 
 
 
 

“É um bocadinho uma radiografia da tua 
cabeça. Se tu conseguisses que as 
pessoas te dissessem tudo o que pensam, 
que é uma coisa que não existe, não é? 
(...) até porque as pessoas muitas vezes 
julgam que estão a dizer verdade e 
mentem a elas próprias. Se tu 
conseguisses tirar os filtros... e muitas 
vezes trata-se de ir ao lado para para 
chegar a um sítio. (...) É tentar perceber 
um bocadinho quais são os mecanismos 
das pessoas e o que é que as move.” 

“Eu não sei, neste momento, qual é que é... 
(...) Não consigo especificar. (...) Há uma 
coisa do grupo, eu acho, há uns books que 
saem com alguma periodicidade, sobre temas 
variados e que são uma fonte de 
inspiração.” QUESTINADA SOBRE OS 
PASSOS PARA CHEGAR AO CONSUMER 
INSIGHT: “Algumas vezes um bocadinho 
por eliminação, sinceramente. É tentar 
perceber, macro, para onde é que isto pode 
ir, e depois ir retirando valores às coisas até 
chegar a uma coisa que me pareça melhor e 
que tem mais força para sustentar aquilo que 
eu tenho para dizer.” 
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ANUNCIANTE 1 “Os insights de consumidor são 
provavelmente o aspecto mais 
poderoso que nós podemos ter para 
ser bem sucedidos. A definição do 
produto, a estratégia de lançamento do 
produto, na forma de comunicar o 
produto. São chave. Temos que ser 
muito criteriosos para sabermos o que 
é que é o insight. Porque às vezes 
falamos de observações como 
sendo insights, mas que não são. 
Portanto, o insight é algo muito mais 
profundo que nos vai respondendo a 
um eterno “mas e porquê, mas e 
porquê, mas e porquê?”. (...) tem 
existido sempre uma preocupação de 
melhorar essa área dentro da empresa 
no sentido de nós conseguirmos, seja 
pela observação dos movimentos do 
mercado, seja por contacto directo com 
o consumidor, com o próprio trade, 
conseguirmos escavar e ir ao cerne da 
questão. Acho que temos vindo a 
melhorar, acho que ainda há um 
trabalho a fazer.” 

“(...) não é fácil... É fácil de os identificar, eu 
acho, explicar não é assim tão simples. 
Mas tem a ver com toda a razão que está 
por detrás de uma determinada atitude. 
“Porque é que eu faço determinada 
coisa?”, “O que é que me preocupa quando 
estou a dar alimentação ao meu filho?” (...) 
perceber quais são os sentimentos básicos 
que levam o indivíduo (...) a tomar esta 
decisão em vez daquela, é o que nos leva 
então ao insight.” 

“Não existe um método exclusivo. Nós, de 
qualquer maneira, tentamos pelo histórico 
que temos da Unilever, seguir um pouco essa 
metodologia. Mas que tem a ver primeiro com 
uma grande preparação em termos de que 
elementos existem sobre o mercado, sobre 
estudos anteriores que existem do 
consumidor, para apontar então possíveis 
caminhos ou possíveis observações que nos 
pareçam chave num determinado projecto 
mas que precisam de ser validadas sobre 
então “mas a pessoa vai de A para B 
porquê?”. O que é que está a fazer com que 
as pessoas, por exemplo, procurem mais 
carne branca do que carne vermelha? (...) É 
uma cultura que existe mas que vai sendo 
aprimorada. É importante, mas não é fácil.” 

ANUNCIANTE 2 “No nosso caso tem uma 
importância muito grande. (...) No 
caso de querermos lançar um novo 
produto, por exemplo, o Fizz limão que 
é um grande sucesso da Olá, é um 
revivalismo e é um bom exemplo de 
que a Olá tenta responder às 
necessidades dos consumidores. 

“(...) É a compreensão dessa 
necessidade e é a forma que nós temos 
de responder à mesma. “ 

“Eu confesso que não estou muito à 
vontade para responder. Eu acredito que 
sim, sinceramente. Também cada vez mais 
nos últimos anos o nosso departamento de 
Estudos de Mercado tem evoluído.” 



 

 

Portanto, traz novamente o Fizz este 
ano. Portanto, nas várias vertentes da 
acção da marca, este Consumer Insight 
é muito importante. (...) Ou seja, tudo 
começa no research, efectivamente, 
nós falamos com o nosso 
departamento de Estudos de Mercado, 
eles então organizam um plano, com 
quem é que vamos falar, se são 
entrevistas, se é um safari de 
consumidores, o que quer que seja, e 
depois então, mais uma vez, porque 
temos a flexibilidade para o fazer 
conseguimos então transformar isso 
num insight que depois vai 
corresponder a uma determinada 
acção, a um determinado produto, a 
uma determinda comunicação.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 INDICADORES- BLOCO DE PERGUNTAS 3 
ATITUDE DOS PROFISSIONAIS DE MKT/COMUNICAÇÃO FACE AOS CONSUMER INSIGHTS COMO CONTRIBUTO PARA A 

CONSTRUÇÃO DAS MARCAS 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

3.1 Quem é que, internamente, desempenha as funções 
de Planeamento Estratégico? Pode falar-nos um pouco 
sobre esse processo (quem intervém, o que é que se 
investiga, com que frequência e qual o nível de 
profundidade)? 

3.2 Para si, o Consumer Insight constitui uma ferramenta 
importante para o sucesso de uma 
campanha/comunicação/marca/negócio? Comente. 

CRIATIVO 1 “Nós temos planeamento estratégico próprio, mas é uma 
capacidade que é cultivada, eu acho, nos lugares dos 
principais gestores das marcas aqui.” 

“ (...) fará toda a diferença na comunicação, sendo que a 
comunicação estabelecerá um diálogo com o consumidor e desse 
diálogo resultará uma adesão à marca, seja mais táctica seja a prever 
uma relação muito mais estratégica.” 

CRIATIVO 2 “São as pessoas que integram o departamento de 
Planeamento Estratégico aqui na Agência. A percepção 
que eu tenho do que eles fazem é basicamente só 
pesquisa. (...) e para mim o planeamento estratégico tem 
de ir muito para além disso. (...) com um Consumer Insight 
bom eu tenho metade do meu trabalho feito, eu só vou 
precisar de descobrir a melhor forma de transmitir aquilo 
que foi identificado e em 90% dos meus trabalhos eu não 
recebo isso. (...) Agora, eu não sei se isso é só falha de 
processo ou se é também do nosso ritmo de trabalho. É 
assim, o trabalho de planeamento perfeito requer 
investimento de tempo, de dinheiro, de pessoal, de 
desgaste e o facto é que a nossa realidade não permite 
muito esse tipo de coisas.” REFERINDO-SE AOS PE’S: 
“Estes só entram em caso de new business. Acho que no 
dia-a-dia é feito pelas pessoas mais experientes do 
departamento de contacto, mas é feito de uma forma 
mais empírica... ou seja, é feito, mas é feito segundo 
padrões meio distorcidos.” 

“Acho, acho, acho. Acho que não é encarada com tanta seriedade 
por todos os elementos do processo, ou seja, nem por todas as 
áreas dentro de uma Agência, nem por todas as pessoas do lado 
do cliente. Ou seja, é mas é mal aplicada ainda de forma geral, ou seja, 
ninguém tem muito tempo para investir a sério.” 
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PE  1 “(...) eu acho que o planeamento estratégico ainda está 
muito relacionado com o new business. (...) somos 2 
pessoas. Eu acho que o planeamento estratégico, de 
alguma forma, em Portugal não está tão valorizado 
como se calhar poderia estar, ou se calhar não tão 
profissionalizado como poderia estar. Estamos numa fase 
verdinha.” QUESTIONADA SOBRE O PROCESSO: “ (...) 
bom, supostamente nós não temos recursos de 
investigação propriamente dita, não é? (...) Normalmente 
pedimos ao cliente uma série de dados que eles tenham e 
de estudos que eles tenham (...) muitas vezes não têm e a 
maior parte deles não tem... (...) E mais uma vez entra a 
importância do nosso gut feeling e desta nossa 
capacidade de improvisação. (...) Portanto, não há assim 
um processo... (...) Mas o que é que tentamos fazer? 
Tentamos recolher o máximo de informação, obviamente. 
Seja do cliente, seja do consumidor, do contexto cultural e 
da marca, para articularmos, para criarmos ligações entre o 
que é que a marca promete, o consumidor e as verdades do 
consumidor.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sim, eu se calhar nem lhe chamaria uma ferramenta, porque... é 
valiosíssimo (...) Há portanto que lhe dar o devido valor. Valorizá-lo e 
por isso fazer a coisa bem feita, como eu costumo dizer. Não pode ser 
assim: “ah eu tenho um insight e pronto”.  (...) muitas pessoas falam 
de insights. É uma palavra muito gira, mas ninguém sabe ou muita 
gente não sabe o que isso realmente significa.” 
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PE 2 “Toda a gente. Todos os accounts desta casa são 
planeadores estratégicos. (...) ninguém tem o monopólio 
do pensamento estratégico. (...) basicamente há um 
conjunto de passos que todos mais ou menos temos na 
cabeça: o briefing do cliente, temos a nossa recolha de 
informação, depois temos o nosso briefing (nossa síntese) e 
nesse briefing está incluído um insight.” 

“ (...) o melhor ponto de partida, é um ponto de  partida sólido. Há 
uma palavra feia que hoje tem conotações negativas, o que nós 
fazemos em todas as Agências é manipular as cabeças ou as mentes 
do consumidor, para as sintonizar de acordo com os interesses do 
nosso cliente. Esta palavra hoje em dia tem imensas conotações 
negativas, manipular significa mentir, esconder... Não, manipular tem a 
ver com a junção de elementos, com a combinação dos elementos. As 
pessoas têm na cabeça um conjunto de percepções. O que nós 
fazemos é organizar as percepções das pessoas. (...) Não é dizer uma 
verdade ou uma mentira, não, é apresentar as coisas de um ângulo 
novo. (...) Há um filme clássico que mostra o seguinte, há um pedinte 
com um cartaz onde tem escrito “Eu sou cego, ajude-me” e as pessoas 
passam por lá mas ninguém repara. Às tantas, alguém passa por lá e 
escreve-lhe no cartaz “Está um dia lindo e eu não consigo ver”. E 
obviamente que está-se a dizer a mesma coisa mas com uma 
capacidade de chegar ao outro radicalmente diferente. O que nós 
fazemos é mudar a forma como as pessoas organizam a sua 
realidade. E para isso é fundamental conhecer o que elas pensam.” 
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ACCOUNT  1 “Aqui na Agência depende muito do tipo de marcas que 
cada um detém e do tipo de senioridade das pessoas. Na 
realidade existe um departamento de Planeamento 
Estratégico relativamente pequeno e que não tem 
hipótese de responder a todos os briefings (...).” SOBRE 
O PROCESSO: “Basicamente se isso ficar a cargo de 
alguém mais sénior do departamento de Serviço a Clientes, 
essa pessoa deverá à partida conhecer bastante bem o 
cliente (...) ter em dia os estudos que o cliente tenha feito 
(...) e conhecer muito bem a comunicação da concorrência 
(...) e cruzar o posicionamento da marca com o 
diferenciador ( e isso é que é muito importante): qual é o 
discriminador que a marca tem vs as outras marcas? (...) e 
isso tira algum tempo para ser feito. (...) e aí a gente tem 
ferramentas boas, porque a gente tem ferramentas quando 
se constrói à anteriori, e quando se estuda a marca à 
anteriori, nós temos a parte toda teórica...(...)” SOBRE O 
QUE AS FERRAMENTAS PERMITEM FAZER: “sim é como 
um bilhete de identidade da marca.” 

“Constitui o pilar-chave. (...) é quase a espinha dorsal de onde se 
parte para depois se poder desenvolver as coisas completamente e 
bem feitas, porque no fundo é a partir dali que se vai construir o ADN da 
marca. Porque se não for por aí, nós andamos sempre desligados e 
a falar uma linguagem que o consumidor não vai entender.” 

ACCOUNT 2 “O grosso da coisa é o Nuno Silva que é o responsável pelo 
Planeamento Estratégico, mas todo o departamento de 
contacto tem alguma parte de planeamento estratégico.” 

“ (...) em última análise, tu podes dizer a mesma coisa que a marca 
concorrente mas ela diz de uma forma interessante e tu não, de 
uma forma que chega ao consumidor e tu não, ela ganha e tu 
perdes.” 

ANUNCIANTE 1 “Normalmente, vem do Marketing central o pontapé de 
saída, mas existe sempre ou internamente ou com terceiros 
esta figura de alguém que ajuda o grupo a seguir numa 
determinada direcção. No nosso caso, quando se trata de 
questões locais não existe um processo fixo, em que 
aconteça de x em x tempo, tem mais a ver com projectos e 
aqueles momentos em que nós preparamos o plano do ano 
seguinte são momentos mais de reflexão onde se torna 
necessário e importante termos então uma perspectiva do 

“(...) é provavelmente mais importante para aumentar a 
probabilidade de sucesso de um determinado projecto porque vai à 
génese, vai à razão de ser daquilo que nós fazemos em Marketing. Nós 
pretendemos satisfazer as necessidades do consumidor melhor do que 
qualquer outro concorrente. E para satisfazer essas necessidades, 
perceber quais é que são é ouro. Porque é assim que nós somos os 
primeiros, ou que somos os melhores, ou que somos aqueles que 
durante mais tempo conseguimos a consistência exactamente ao ponto 
que é fulcral para o consumidor. 



 

 

que é que pode estar por detrás de um caminho ou de outro 
caminho.” 

ANUNCIANTE 2 “Antes de mais toda e qualquer acção partirá do lado do 
Marketing, ou seja, será o brand manager (...). Antes de 
construirmos o plano do ano seguinte e nessa altura é 
uma boa altura para vermos o que se passa, para vermos 
um benchmark da concorrência, fazemos um bocadinho a 
análise da performance da nossa marca. Nessa altura 
então, depois de todos os resultados é que começa um 
bocadinho todo esse processo de planeamento estratégico. 
Nessa parte de planeamento estratégico, temos como inputs 
essa análise, por outro lado temos como inputs também um 
bocadinho aquilo que nos vem de fora, ou seja, quais são as 
inovações, o que é que a própria equipa internacional 
tenciona fazer e a partir daí decidimos então qual o rumo a 
tomar. Então nesta fase envolvemos o departamento de 
estudos de mercado também." 

“Sim, sem dúvida acho que sim. Inclusivamente, sempre que nos chega 
alguma informação sobre um produto novo, da categoria, o primeiro 
slide é sempre o consumer insight. (...) Quer dizer, não podemos lançar 
um produto de morango se percebermos que se calhar o morango não 
faz sentido nenhum no nosso mercado. Por isso é que, inclusivamente, 
recebemos produtos que existem na parte da nossa categoria e 
decidimos não os lançar porque aquele Consumer Insight não faz 
sentido no nosso mercado. É a base de tudo, é isso que no fim vai 
garantir a presença de determinado produto ou determinada gama no 
nosso portefolio de produtos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 INDICADORES- BLOCO DE PERGUNTAS 4 
IMPORTÂNCIA DOS CONSUMER INSIGHTS PARA A CONSTRUÇÃO DE IDEIAS DIFERENCIADORAS 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

4.1 AGÊNCIAS Quando recebe 
um briefing dos seus clientes 
existe a preocupação por parte 
destes em fornecer-vos o 
Consumer Insight que rege a 
estratégia de 
Marketing/Comunicação do 
produto/da marca que vai ser 
objecto de comunicação? / 4.1 
ANUNCIANTES Quando passa 
um briefing à sua Agência de 
Publicidade existe a 
preocupação de fornecer o 
Consumer Insight que rege a 
estratégia de 
Marketing/Comunicação do 
seu produto/da sua marca? 

4.1.1 AGÊNCIAS (caso a 
resposta seja negativa) 
Quando esse Consumer 
Insight é inexistente nesse 
briefing de origem (do 
anunciante) há o hábito e a 
cultura de trabalhá-lo no 
sentido de chegar a um 
Consumer Insight que possa 
guiar o briefing criativo? 4.1.1 
ANUNCIANTES (caso a 
resposta seja negativa) A sua 
Agência de Publicidade 
intervém no processo de 
definição da estratégia de 
comunicação da marca que 
representa? Se sim, em que 
moldes? 

4.2 Quais as consequências 
da não utilização desta 
ferramenta na concepção de 
uma estratégia de 
comunicação/campanha 
publicitária? 

4.3 Pode dar algum exemplo 
de um Consumer Insight que 
tenha gerado uma campanha 
de sucesso no passado? 

CRIATIVO 1 “Pode não estar traduzido para 
a nossa própria linguagem de 
trabalho... mas hoje em dia, 
claro que sim...” 

 “ (...) se for uma 
comunicação mais 
estratégica, eu acho que não 
se consegue fazer. (...) A 
essência da publicidade 
sempre foi saber com quem se 
está a falar... “ 
 
 
 
 
 

“Sinceramente, agora de 
repente não me estou a 
lembrar...” 
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CRIATIVO 2 “NÃO. As vezes que eu estive 
num cliente para receber 
directamente um briefing, eu não 
recebi um briefing, eu recebi um 
pedido de trabalho que é 
completamente diferente.” 
SOBRE A REALIDADE DOS 
ACCOUNTS: “ Sim, claro que 
sim. Que deve ser um dos 
grandes dramas do dia-a-dia 
deles. Porque é isso, no fundo o 
processo deveria ser mais 
pensado a cada etapa: sair do 
cliente, chegar bem defindio, 
chegar na Agência entrar no lado 
comercial e aí pensado e 
esmiuçado para identificar 
aquele ponto x para chegar aos 
criativos e estes encontrarem a 
melhor ideia para vender o ponto 
x.” 

“Acho que há, sim, pelo 
menos nos maiores trabalhos, 
naqueles que requerem 
pensamento estratégico, 
tenho recebido sim.” 

“A não utilização desta 
ferramenta, em termos gerais, 
significa a paralização ou 
seja, é o nível mais baixo, 
mais rasteiro de 
comunicação. Vão dizer 
todos a mesma coisa, vão 
dizer todos coisa nenhuma 
porque ninguém quer se 
comprometer. Mas isto, visto 
do ponto de vista do 
negócio para a empresa, é 
uma declaração de morte a 
longo prazo.” 

“ (...) uma campanha para as 
motocicletas feita na Almap 
BBDO, em São Paulo, e que 
assim, nasceu de uma 
pesquisa. Fizeram pesquisa 
com ciclistas e com 
automobilistas para tentar 
descobrir qual era a sensação 
de conduzir um carro e qual era 
a sensação de conduzir uma 
moto. Eles descobriram que a 
grande diferença é a sensação 
de receber o vento 
directamente no corpo. E a 
campanha mostrava pessoas a 
andar de carro mas com a mão 
para fora da janela, ou com o 
pé para fora da janela, ou a 
cabeça no tecto de abrir, e só 
dizia algo como “ Isso é o seu 
corpo pedindo uma Honda”. E 
em termos de negócio, para o 
cliente, o sucesso foi absoluto.” 
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PE  1 “Muito raro, mas sim, há clientes 
que tu percebes que os briefings 
já estão completamente 
focalizado num insight que eles 
conseguiram descobrir (...). mas 
há briefings que já vêm 
orientados nesse sentido, mas 
estou a falar de 1%... estou a 
falar de 1%!” 

“Mas nós também na Agência, 
nós também gostamos de ter 
esse papel. (...) Eu acho que 
um bom briefing tem de vir com 
um entendimento profundo do 
negócio, e do problema de 
negócio do cliente. (...) e nós 
aqui tratamos da parte do 
consumidor, ou seja, como é 
que vamos resolver este 
problema de uma forma simples 
obviamente.” 

“Pode acontecer que essa 
campanha pura e 
simplesmente não tem... as 
pessoas não olham para ela. 
Se não tiver uma dimensão 
mais profunda, digamos 
assim, não desperta a 
atenção. (...) E portanto aí, em 
termos de eficácia, como eu 
falei, pode ter muita qualidade 
criativa, mas em termos de 
eficácia é uma campanha 
nula.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Agora apanhaste-me de 
surpresa... Se quiseres deixa-
me pensar e dou-te um depois.” 
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PE 2 “Não. Quer dizer, muito 
esporadicamente... e quando 
fornecem, fornecem coisas que... 
Há anunciantes com tradição que 
desenvolveram protocolos sérios 
de passagem de briefings, como 
a Nestlé, Procter, Unilever, etc. E 
muitos deles até têm um campo 
específico para osCconsumer 
Insights, mas a maioria das 
vezes aquilo que lá está não é 
um Consumer Insight, é uma 
informação pura do mercado.”  

O investigador não fez esta 
pergunta porque, pelo discurso 
anterior, ficou implícito que 
existe o hábito de, quando o 
cliente não fornece o Consumer 
Insight, tentar através dos 
recursos da Agência, chegar a 
um Consumer Insight. 

“Se nós não temos ponto de 
partida sólido para 
desenvolvermos um 
raciocínio para chegarmos a 
uma ideia, não chegamos lá. 
Fica coxo.” 

“ Sopas refrigeradas Knorr, 
aquela campanha do “A-das-
Sopas”. O insight era mais ou 
menos isto: num país com 
cultura de sopa, uma boa sopa 
é um regresso a um sítio onde 
fomos felizes, à terra, à 
infância. (...). Sumol, o objectivo 
era criar afinidade e com um 
target 7-77. O insight era 
qualquer coisa como “Tudo na 
vida está feito, à medida que 
nós crescemos, para nos 
cortar, temos que levar com o 
Crédito Habitação, depois com 
o Crédito Automóvel, depois o 
pagamento do colégio dos 
filhos. A vida está programada 
para nós ficarmos chatos”. E 
gerou a campanha em que um 
dos headlines era “Um dia vais 
achar que sair à noite é para 
despejar o lixo.” E então no 
caso do Sumol, ele pede-nos 
para nós nos mantermos 
originais, para não perdermos a 
nossa essência.” 
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ACCOUNT  1 “Depende da educação dos 
clientes do ponto de vista de 
Marketing. Se há clientes que 
sabem exactamente o que 
querem e transmitem, e eles 
próprios têm construído o seu 
código genético, o seu ADN todo 
e não têm dúvidas nenhumas... 
temos clientes que não estão tão 
bem educados do ponto de vista 
de Marketing e de comunicação 
e portanto, só têm uma ideia do 
que é que gostariam de dizer.” 

“Neste caso o trabalho terá de 
ser feito pela Agência para 
que a comunicação possa ser o 
mais correcta que pode ser e 
também para fazer com que o 
cliente leia aquilo que a Agência 
constrói, para ver se o 
entendimento que a Agência 
tem daquilo que o cliente quer 
transmitir é efectivamente aquilo 
que o cliente tem na marca.” 

“Em muitos casos pode dar 
campanhas em que estamos 
a comunicar coisas que não 
são o essencial, que estão 
um bocadinho ao lado 
porque não se foi 
exactamente ao âmago, ou 
seja não se entendeu 
exactamente quais eram as 
necessidades específicas 
que o consumidor tinha.” 

Um dos melhores e mais 
conseguido exemplos que 
conheço é de Dove. O 
lançamento da marca em todos 
os países do mundo onde está, 
foi feito a partir do produto 
“sabonete”. O Consumer Insight 
era qualquer coisa como “Os 
sabonetes secam a pele, 
deixando-a esticada e 
arrepanhada. O 
posicionamento e mensagem 
da campanha foi “Dove não 
seca a sua pele como um 
sabonete, porque não é um 
sabonete. Dove contém ¼ de 
creme hidratante e agentes de 
limpeza neutros”. 
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ACCOUNT 2 “Normalmente não. Porque eles 
normalmente também não têm 
muita informação, não é? (...) 
Pode às vezes acontecer eles 
até terem realizado algum 
estudo que tenha extraído 
(eles não lhe chamam 
Consumer Insights), mas 
podem extrair algumas pistas 
que são interessantes para 
trabalhar e para nós 
trabalharmos com base nelas 
(...). Se for um projecto 
importante em que eles fazem 
alguma pesquisa, podem então 
dar-nos algumas coisas que nós 
podemos depois transformar em 
insights ou não.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O investigador não fez esta 
pergunta porque, pelo discurso 
anterior, ficou implícito que 
existe o hábito de, quando o 
cliente não fornece o Consumer 
Insight, tentar através dos 
recursos da Agência, chegar a 
um Consumer Insight. 

“Em última análise não 
chega às pessoas, não falas 
com elas. Há uma coisa que 
todos nós, às vezes, nos 
entusiasmamos um bocadinho 
que é... eu acho que às vezes 
nós confundimos o nosso 
trabalho com alguma arte. 
Queremos fazer coisas 
bonitas, coisas interessantes, 
coisas diferentes e tudo isso é 
fantástico se não te 
esqueceres que tens um 
produto para vender e que 
tens pessoas que o vão 
comprar e eles é que o têm de 
comprar não és tu!” 

“Eu sou péssima e não me 
lembro mesmo... assim de 
repente não me lembro.” 
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ANUNCIANTE 1 “Nós temos seguido um 
modelo de briefing que vem da 
Unilever e que tem 
exactamente um dos pontos 
que é esse: “Qual é o insight 
de consumidor?”. É nossa 
obrigação passarmos esse 
insight. Também sou honesto., 
a dizer que alguns dos insights 
que nós passamos, a meu ver 
e depois até olhando à 
distância, não são profundos o 
suficiente para serem aquelas 
pedras preciosas que 
realmente conseguem 
despoletar toda uma ideia 
criativa que realmente vá ao 
âmago da questão.” 

 “ (...) pode ser um grande 
desperdício de recursos. Se 
nós temos um alvo claro nós 
podemos falhar um bocadinho 
mas estar próximo do alvo. Se 
nós não sabemos onde é 
que está o alvo, a 
probabilidade de estar a 
disparar no sentido 
contrário é bem maior. 
Portanto, é um desperdício”. 

“Eu lembro-me da campanha 
soja. Onde nós percebemos 
que a soja era um produto 
conhecido das pessoas. (...) 
havia pessoas que conheciam 
os rebentos de soja, umas 
bebiam leite de soja, mas a 
soja, o que é que é a soja? Não 
sabiam muito bem. (...) 
Portanto, nós precisávamos de 
explorar este conhecimento, 
mas ao mesmo tempo que 
afinal não sabiam o que era 
soja, nunca tinham visto, esteve 
na génese de uma campanha 
que foi extremamente bem 
sucedida e eu digo isso pelos 
resultados que teve no imediato 
nas vendas desse produto e 
que o transformou rapidamente 
no 2º ou 3º vegetal mais 
consumido durante aquele 
período do boost da campanha. 
(...) que tem a ver com um 
insight de consumidor “Eu sei o 
que é que é soja, mas afinal 
não sei!” E então quando nós 
dizemos “ A soja como nunca a 
provou” realmente vai 
totalmente ao encontro dessa 
tomada de consciência de 
“pois, realmente eu já provei 
soja, já bebi leite de soja, mas 



 

 

isto é soja?”. 

ANUNCIANTE 2 “Sem dúvida. Eu acho que 
independentemente de ser uma 
Agência de Publicidade ou não, 
qualquer briefing que nós 
passamos o primeiro ponto é 
sempre um Consumer Insight. 
Porque lá está, é o início de tudo, 
ou seja, vem explicar o porquê 
de tudo o que vem a seguir. E 
portanto, mais importante do que 
dar a conhecer um determinado 
produto ou um determinado 
lançamento para que depois as 
Agências possam trabalhar sobre 
ele, é as Agências, elas próprias, 
entrarem neste mundo e 
perceberem porquê.” 

 “Bom, é um risco, pode correr 
bem ou pode correr mal. O 
risco de correr mal é 
superior àquele de correr 
bem, ou seja, o risco é que 
não acertemos e que portanto 
o produto venha calhar 
completamente ao lado. (...) 
Resumindo: se nós não 
percebermos efectivamente 
qual é a necessidade e o que 
é que os nosso consumidores 
querem podemos acertar ou 
podemos não acertar. 
Portanto, para ficarmos 
seguros acredito que às vezes 
é preferível até perdermos um 
pouco mais de tempo e tentar 
perceber o que é que pode 
resultar ou não. E isto, depois 
em termos da campanha 
publicitária, provavelmente 
não teremos o retorno 
desejado. Ou seja, nós 
gastamos dinheiro, damos o 
tudo por tudo, trabalho, 
esforço, envolvemos toda a 
gente... mas depois 
provavelmente o que 
acontece....”  

“O caso de Dove, Dove beleza 
real. Até há cerca de 10 anos 
atrás, quando a campanha foi 
lançada, o que se pressentia 
era que havia sempre em tudo 
o que era marcas de beleza, 
havia sempre uma ideia de 
aspiracional. Portanto, havia 
sempre aqueles top models 
levado tudo pela Nívea e pela 
Lóreal que a beleza tinha de 
ser assim. E efectivamente não 
tinha. Portanto acho que foi um 
bom insight. O Consumer 
Insight era: “ Eu utilizo estes 
produtos, gosto de ver os 
anúncios, mas sei que nunca 
vou ser como uma modelo 
qualquer. Eu sei que nunca vou 
ter aquele corpo, não é isso 
que me faz comprar mais ou 
menos.” (...) e pronto, daqui 
veio então a campanha “Pela 
beleza real.” 

 

 

 



 

 

 CATEGORIAS-  BLOCO DE PERGUNTAS 1 
A IMPORTÂNCIA DO CONSUMIDOR NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO/MARCA/NEGÓCIO 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

Elemento central da construção da 
marca 

 Diferenças entre o consumidor de há 10 
anos atrás e o consumidor de hoje 

Futuro das marcas e o papel do 
consumidor nesse futuro 

CRIATIVO 1 “ (...) equilíbrio entre a funcionalidade e 
esse benefício/recompensa para o 
utilizador.” 

“ (...) mais racional (...) menos “long term” 
(...) porque se informa. (...) como está 
muito mais racional olha muito mais para a 
funcionalidade.” 

“ (...) relação de mais interdependência, muito 
mais bilateral (...).” 

CRIATIVO 2 “ (...) promessa diferenciadora. Através 
de uma relação (...).” 

“ (...) mais exigente (...) melhor informado 
(...) maior controle (...).” 

“ (...) interacção (...) troca (...) são os 
consumidores que direccionam os caminhos 
das marcas. (...)A imposição de cima para 
baixo já deixou de existir.” 

PE  1 “ (...) promessa da marca (...) é a partir 
daí que se vão construir ligações”. 

“ (...) intercação. (...) a comunicação já não 
é unidireccional, tem de ser bidireccional 
(...).” 

“ (...) “Consumers in Control”. (...)adaptativas 
(...) capacidade de adaptação e de 
flexibilidade (...) Ouvir, é a palavra-chave.” 

PE 2 “ (...) obviamente as marcas fazem-se 
em função dos consumidores.” 

“Antigamente, eu anunciante falo, tu 
consumidor escutas, calas, comes e 
compras. (...) muito mais poder (...). É o 
poder do feedback (...).”  

“ (...) para além de ser um conjunto de 
percepções partilhadas, vai ser um conjunto 
de conversas partilhadas (...).” 

ACCOUNT  1 “ (...) uma necessidade do consumidor.” “ (...) mais informado e mais inteligente 
também.” 

“ (...) cada vez mais se vão adaptar ao 
consumidor (...).” 

ACCOUNT 2 “(...)  promessa de marca.  (...) o que é 
que ela quer oferecer às pessoas, o 
que é que ela vai dizer que dá às 
pessoas.” 

“ (...) cada vez mais tu já não consomes o 
que os outros querem que tu consumas (...) 
papel é muito mais activo (...)  consumidor 
passivo para passar a ser de consumidor 
activo (...) gerador de conteúdos.” 

“ (...) num universo indiscriminado de oferta, a 
única coisa que eu acho que te pode fazer 
consumir uma marca ou outra é a relação que 
tens com ela.” 

ANUNCIANTE 1 “ (...) conjunto de valores, de aspectos 
que são diferentes de uma outra marca, 
consiga ser sedimentado na mente do 
consumidor e portanto a torne única.” 

“ (...) mais racional (...) racionalidade existe 
mas depois gostamos de uma embalagem 
e vamos experimentar aquela. (...) peso 
que esta escolha consciente e racional tem 
tido tem vindo a crescer.” 

“ (...) maior racionalismo (...) devem ser mais 
objectivas e mais claras nas vantagens que 
apresentam (...).” 
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ANUNCIANTE 2 “ (...) conhecermos os consumidores 
(...).” 

“ (...) mais atento, muito mais informado (...) 
as marcas também têm de saber responder 
a essa exigência e a esse imediatismo 
(...).” 

“(...) consumidor a construir a própria marca 
(...) os consumidores vão ser exigentes (...).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CATEGORIAS- BLOCO DE PERGUNTAS 2 
CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DOS CONSUMER INSIGHTS NA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DAS MARCAS 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

Consumer Insights nas estratégias 
de comunicação  

definição de Consumer Insight Métodos exclusivos para obtenção de 
Consumer Insights 

CRIATIVO 1 “ (...)pilar. (...) é um alicerce.” “ (...)algo sobre o comportamento do 
consumidor.” 

“ (...) “pensa-se” antes de pedir. (...) mesmo 
que não haja ferramentas, há sempre essa 
metodologia de trabalho.” 

CRIATIVO 2 “ (...) trabalhos maiores sim (...) eficácia 
comercial.” 

“ (...) é quase antecipar uma coisa que ele 
quer, mas que ele não sabe que quer.” 

“Sinceridade? Se existe eu não conheço. (...)  
o poder de análise, de compreensão, do que 
é que eu tiro dali, para mim é muito mais 
importante do que o processo, do que a 
mecânica da coisa.” 

PE  1 “ (...) uma parte completamente 
fundamental do nosso trabalho.” 

“ (...) uma verdade humana. Profunda. (...) 
instintos (...) motivações (...) falar ao nível 
do inconsciente.” 

“ (...) não existe nenhum método específico 
(...) ferramenta de planeamento estratégico 
que se chama Fusion e que é uma 
ferramenta que nos seus primeiros passos 
contempla essa dimensão.” 

PE 2 “ (...) com muita importância. “ “ (...) verdade auto evidente (...).” “ (...) há ferramentas que te ajudam a chegar 
ao momento imediatamente antes de 
descobrires o insight.” 

ACCOUNT  1 “ (...) o essencial (...) chegar a um 
diálogo. (...) Não, acho que não. Acho 
que não é uma prática comum em 
Portugal (...) há muita comunicação que 
não é comunicação, é informação.”  

“ (...) visão mais profunda, mais para dentro 
(...).” 

“Não (...) o que existe são ferramentas de 
pensamento estratégico (...).” 

ACCOUNT 2 “Entram em grande consideração 
(...).bocadinho parada no tempo. (...) 
usar o bom-senso (...). (...) ainda não 
demos aquele passo (...).” 

“ (...) radiografia da tua cabeça (...)  muitas 
vezes trata-se de ir ao lado para para 
chegar a um sítio. (...) quais são os 
mecanismos das pessoas e o que é que as 
move.” 

“ (...) fonte de inspiração.” QUESTINADA 
SOBRE OS PASSOS PARA CHEGAR AO 
CONSUMER INSIGHT: “Algumas vezes um 
bocadinho por eliminação (...).” 

  



 

 

CATEGORIAS- BLOCO DE PERGUNTAS 2 
CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DOS CONSUMER INSIGHTS NA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DAS MARCAS 
 

ANUNCIANTE 1 “ (...) são provavelmente o aspecto 
mais poderoso que nós podemos ter 
para ser bem sucedidos. (...) Porque às 
vezes falamos de observações como 
sendo insights, mas que não são. (...) 
Acho que temos vindo a melhorar, acho 
que ainda há um trabalho a fazer.” 

“(...)a razão que está por detrás de uma 
determinada atitude. (...)” 

“Não existe um método exclusivo. (...) É uma 
cultura que existe mas que vai sendo 
aprimorada. É importante, mas não é fácil.” 

ANUNCIANTE 2 “No nosso caso tem uma importância 
muito grande.” 

“(...)compreensão dessa necessidade (...).“ “ (...) não estou muito à vontade para 
responder. (...) o nosso departamento de 
Estudos de Mercado tem evoluído.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CATEGORIAS- BLOCO DE PERGUNTAS 3 
ATITUDE DOS PROFISSIONAIS DE MKT/COMUNICAÇÃO FACE AOS CONSUMER INSIGHTS COMO CONTRIBUTO PARA A 

CONSTRUÇÃO DAS MARCAS 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

Desempenho de funções Planeamento Estratégico e 
processo Planeamento Estratégico 

Consumer Insight como ferramenta importante para o sucesso 
campanhas/marcas  

CRIATIVO 1 “ (...) temos planeamento estratégico próprio (...) actividade 
que é cultivada (...) nos lugares dos principais gestores das 
marcas aqui.” 

“ (...) fará toda a diferença na comunicação (...) estabelecerá um diálogo 
com o consumidor e desse diálogo resultará uma adesão à marca (...).” 

CRIATIVO 2 “São as pessoas que integram o departamento de 
Planeamento Estratégico aqui na Agência. A percepção que 
eu tenho do que eles fazem é basicamente só pesquisa. (...) 
e para mim o planeamento estratégico tem de ir muito para 
além disso. (...) em 90% dos meus trabalhos eu não recebo 
isso. (...)eu não sei se isso é só falha de processo ou se é 
também do nosso ritmo de trabalho. (...) requer investimento 
de tempo, de dinheiro, de pessoal, de desgaste e o facto é 
que a nossa realidade não permite muito esse tipo de 
coisas.” REFERINDO-SE AOS PE’S: “ (...) só entram em 
caso de new business. (...) no dia-a-dia é feito pelas 
pessoas mais experientes do departamento de contacto, 
mas é feito de uma forma mais empírica (...) mas é feito 
segundo padrões meio distorcidos.” 

“Acho, acho, acho. Acho que não é encarada com tanta seriedade por 
todos os elementos do processo, ou seja, nem por todas as áreas 
dentro de uma Agência, nem por todas as pessoas do lado do cliente 
(...).” 

PE  1 “(...)ainda está muito relacionado com o new business. (...) 
em Portugal não está tão valorizado como se calhar poderia 
estar. “ QUESTIONADA SOBRE O PROCESSO: “ (...) nós 
não temos recursos de investigação propriamente dita  (...) 
Normalmente pedimos ao cliente uma série de dados (...) 
muitas vezes não têm e a maior parte deles não tem... (...) 
importância do nosso gut feeling e desta nossa capacidade 
de improvisação.  

“(...) valiosíssimo (...) Não pode ser assim: “ah eu tenho um insight e 
pronto”.  (...). É uma palavra muito gira, mas ninguém sabe ou muita 
gente não sabe o que isso realmente significa.” 

PE 2 “Toda a gente. Todos os accounts desta casa são 
planeadores estratégicos (...) basicamente há um conjunto 
de passos que todos mais ou menos temos na cabeça” 

“ (...)é um ponto de  partida sólido. (...) O que nós fazemos é mudar a 
forma como as pessoas organizam a sua realidade. E para isso é 
fundamental conhecer o que elas pensam.” 



 

 

 CATEGORIAS- BLOCO DE PERGUNTAS 3 
ATITUDE DOS PROFISSIONAIS DE MKT/COMUNICAÇÃO FACE AOS CONSUMER INSIGHTS COMO CONTRIBUTO PARA A 

CONSTRUÇÃO DAS MARCAS 
 

ACCOUNT  1 “(...) existe um departamento de Planeamento Estratégico 
relativamente pequeno e que não tem hipótese de 
responder a todos os briefings (...).”  

“(...) pilar-chave. (...) espinha dorsal (...) Porque se não for por aí, nós 
andamos sempre desligados e a falar uma linguagem que o consumidor 
não vai entender.” 

ACCOUNT 2 “ (..) todo o departamento de contacto tem alguma parte de 
planeamento estratégico.” 

“ (...) tu podes dizer a mesma coisa que a marca concorrente mas ela 
diz de uma forma interessante e tu não, de uma forma que chega ao 
consumidor e tu não, ela ganha e tu perdes.” 

ANUNCIANTE 1 “(...) são momentos mais de reflexão onde se torna 
necessário e importante termos então uma perspectiva do 
que é que pode estar por detrás de um caminho ou de outro 
caminho.” 

“(...)mais importante para aumentar a probabilidade de sucesso (...). E 
para satisfazer essas necessidades, perceber quais é que são é ouro. 
(...) é assim que nós somos os primeiros, ou que somos os melhores 
(...).” 

ANUNCIANTE 2 “ (...). Antes de construirmos o plano do ano seguinte e 
nessa altura é uma boa altura para vermos o que se passa 
(...)." 

“(...) É a base de tudo (...)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CATEGORIAS- BLOCO DE PERGUNTAS 4 
IMPORTÂNCIA DOS CONSUMER INSIGHTS PARA A CONSTRUÇÃO DE IDEIAS DIFERENCIADORAS 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

 Preocupação em receber/dar 
Consumer Insight no briefing  

No caso do Consumer Insight 
ser existente no briefin 

Consequências da não 
utilização do Consumer 
Insight na concepção de 
estratégia de 
comunicação/campanha 
publicitária 

Exemplo de um Consumer 
Insight gerador de campanha 
de sucesso 

CRIATIVO 1 “Pode não estar traduzido para a 
nossa própria linguagem de 
trabalho... mas hoje em dia, claro 
que sim...” 

 “ (...) se for uma comunicação 
mais estratégica, eu acho que 
não se consegue fazer. (...).“ 

“(...) não me estou a lembrar...” 

CRIATIVO 2 “NÃO (...)” SOBRE A 
REALIDADE DOS ACCOUNTS: 
“(...) deve ser um dos grandes 
dramas do dia-a-dia deles (...).” 

“Acho que há, sim, pelo menos 
nos maiores trabalhos, naqueles 
que requerem pensamento 
estratégico (...).” 

“(...) significa a paralização ou 
seja, é o nível mais baixo, 
mais rasteiro de comunicação. 
(...) Mas isto, visto do ponto de 
vista do negócio para a 
empresa, é uma declaração 
de morte a longo prazo.” 

“ (...) uma campanha para as 
motocicletas feita na Almap 
BBDO, em São Paulo (...). (...) 
descobriram que a grande 
diferença é a sensação de 
receber o vento directamente 
no corpo. (...) “ Isso é o seu 
corpo pedindo uma Honda”.” 

PE  1 “Muito raro (...). mas há briefings 
que já vêm orientados nesse 
sentido, mas estou a falar de 
1%... estou a falar de 1%!” 

“ (...) nós também gostamos de 
ter esse papel.” 

“Pode acontecer que essa 
campanha pura e 
simplesmente não tem... as 
pessoas não olham para ela. 
(...) mas em termos de eficácia 
é uma campanha nula.” 
 
 
 
 
 

“ (...) Se quiseres deixa-me 
pensar e dou-te um depois.” 

  



 

 

CATEGORIAS- BLOCO DE PERGUNTAS 4 
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PE 2 “Não. Quer dizer, muito 
esporadicamente... (...).” 

O investigador não fez esta 
pergunta porque, pelo discurso 
anterior, ficou implícito que 
existe o hábito de, quando o 
cliente não fornece o Consumer 
Insight, tentar através dos 
recursos da Agência, chegar a 
um Consumer Insight. 

“Se nós não temos ponto de 
partida sólido para 
desenvolvermos um raciocínio 
para chegarmos a uma ideia, 
não chegamos lá. Fica coxo.” 

“ Sopas refrigeradas Knorr, 
aquela campanha do “A-das-
Sopas”. O insight era mais ou 
menos isto: num país com 
cultura de sopa, uma boa sopa 
é um regresso a um sítio onde 
fomos felizes, à terra, à 
infância. (...). Sumol, o objectivo 
era criar afinidade e com um 
target 7-77. O insight era 
qualquer coisa como “Tudo na 
vida está feito, à medida que 
nós crescemos, para nos 
cortar, temos que levar com o 
Crédito Habitação, depois com 
o Crédito Automóvel, depois o 
pagamento do colégio dos 
filhos. A vida está programada 
para nós ficarmos chatos”.  

ACCOUNT  1 “Depende da educação dos 
clientes do ponto de vista de 
Marketing. (...).” 

“Neste caso o trabalho terá de 
ser feito pela Agência(...).” 

“(...) campanhas em que 
estamos a comunicar coisas 
que não são o essencial, que 
estão um bocadinho ao lado 
porque não se foi exactamente 
ao âmago, ou seja não se 
entendeu exactamente quais 
eram as necessidades 
específicas que o consumidor 
tinha.” 
 
 
 
 

Dove. O lançamento da marca 
em todos os países do mundo 
onde está, foi feito a partir do 
produto “sabonete”. O 
Consumer Insight era qualquer 
coisa como “Os sabonetes 
secam a pele, deixando-a 
esticada e arrepanhada.”  
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ACCOUNT 2 “Normalmente não. (...) Pode às 
vezes acontecer eles até terem 
realizado algum estudo que 
tenha extraído (eles não lhe 
chamam Consumer Insights (...). 
(...)” 

O investigador não fez esta 
pergunta porque, pelo discurso 
anterior, ficou implícito que 
existe o hábito de, quando o 
cliente não fornece o Consumer 
Insight, tentar através dos 
recursos da Agência, chegar a 
um Consumer Insight. 

“Em última análise não chega 
às pessoas, não falas com 
elas. (...).” 

“(...) não me lembro mesmo....” 

ANUNCIANTE 1 “Nós temos seguido um modelo 
de briefing que vem da Unilever 
e que tem exactamente um dos 
pontos que é esse: “Qual é o 
insight de consumidor?”. 
(...)Também sou honesto., a 
dizer que alguns dos insights que 
nós passamos, a meu ver e 
depois até olhando à distância, 
não são profundos o suficiente 
para serem aquelas pedras 
preciosas que realmente 
conseguem despoletar toda uma 
ideia criativa que realmente vá 
ao âmago da questão.” 

 “ (...) pode ser um grande 
desperdício de recursos. (...) 
Se nós não sabemos onde é 
que está o alvo, a 
probabilidade de estar a 
disparar no sentido contrário é 
bem maior. Portanto, é um 
desperdício”. 

“Eu lembro-me da campanha 
soja. (...) nós precisávamos de 
explorar este conhecimento, 
mas ao mesmo tempo que 
afinal não sabiam o que era 
soja, nunca tinham visto, esteve 
na génese de uma campanha 
que foi extremamente bem 
sucedida (...). (...) insight de 
consumidor “Eu sei o que é que 
é soja, mas afinal não sei!”  

ANUNCIANTE 2 “Sem dúvida. (...) qualquer 
briefing que nós passamos o 
primeiro ponto é sempre um 
Consumer Insight. (...)” 

 “(...) O risco de correr mal é 
superior àquele de correr bem 
(...). E isto, depois em termos 
da campanha publicitária, 
provavelmente não teremos o 
retorno desejado...”  

“(...) Dove beleza real. (...) tudo 
o que era marcas de beleza, 
havia sempre uma ideia de 
aspiracional. (...) O Consumer 
Insight era: “ Eu utilizo estes 
produtos, gosto de ver os 
anúncios, mas sei que nunca 
vou ser como uma modelo 
qualquer. Eu sei que nunca vou 
ter aquele corpo, não é isso 



 

 

que me faz comprar mais ou 
menos.” (...).” 

 

 

 


