
 

O PENSAR ALTO DO MERCADO 
 

O pensar alto. 

 

Ato de migração da turbulenta e nebulosa energia mental para a estruturação do 

pensamento e validação de seu sentido. Criação de diálogo consigo mesmo, interrogar as 

próprias ideias. Questionar-se. Evoluir. 

 

 Através de suas experiências, o homem assume a mutabilidade de ser orgânico, vivo. 

Pensa e repensa, faz e se desfaz. Tudo isso graças à possibilidade de experimentar vivências, 

por em prática suas ideias para assim, validá-las e assumi-las. 

 

 A filosofia moderna chama essa ideia de Empirismo. John Locke, e sua teoria da Tábula 

Rasa, no final do século XVII, defende que o conhecimento só é produzido pelo ser humano 

quando ele entra em contato com suas percepções, através das ideias que vai concretizando, 

das relações estabelecidas, dos testes e aprendizados ao longo de sua vida. Locke diz que o 

homem é uma folha em branco, uma tábula rasa. Ou seja, só se constitui em que se é através 

da experiência. Só se sabe o que se sabe através da prática. 

No entanto, a alta valorização da experiência humana para a produção de 

conhecimento só se faz verídica se há observação e entendimento dos erros. Se há 

compreensão de um contexto e aplicação dele à situação: aprendizados, os tão usados 

learnings de mercado. 

Para a filosofia moderna, a linha epstemológica empírica. Para quem gosta de ditados 

populares, o famoso Vivendo e Aprendendo. 

 

 E se pudéssemos, de alguma maneira, relacionar essa teoria ao mercado da 

comunicação? O que descobriríamos se enxergássemos as marcas e o mercado através da 

perspectiva empírica? 

 

 Temos ótimos exemplos de marcas que mudaram seu posicionamento, através do 

sincero e simples exercício de pensar alto. Por outro lado, outras que, por causa da 

tradicionalidade e da dificuldade do "sempre foi assim", perdem a oportunidade de se conectar 

com seu público, representar e ser sua versatilidade.  



 

 Um ótimo exemplo de mudança de posicionamento de uma marca que passou a se 

enxergar sob um novo olhar pelas experiências é a Skol. Em 2017 assume seu posicionamento 

machista e percebe que tem repertório para explorar muito além desse território. A marca 

encara seu passado e assume com transparência "Acreditamos que esse era o momento 

ideal para fazer essa análise e mostrar ao público que erramos, sim, mas que esse 

pensamento já faz parte do passado”, diz Theo Rocha, diretor de criação da F/Nazca, 

agência de publicidade da Skol. 

 Os anúncios passaram basicamente de imagens de mulheres seminuas servindo a 

cerveja para um foco muito mais direcionado ao sabor, aos momentos que o produto 

proporciona e com a mulher envolvida nessas ocasiões, e não apenas em posição servinte. 

Um ótimo exemplo de uma marca que soube analisar, na prática, o que seus anúncios 

realmente representavam. A postura inversa, de ser distante de seu consumidor e sua 

realidade, não trás resultados positivos à vitalidade da marca. 

Mudança de posicionamento e lançamento de campanha realmente são atividades que 

requerem um investimento mais alto, o que impossibilita algumas marcas de o fazerem. No 

entanto, uma prática que vem se mostrado bastante positiva e não requer investimento 

qualquer é o responding, ligado ao universo da comunicação institucional. Que nada mais é a 

relação entre marca e consumidor através das redes sociais. 

A Netflix é famosa por ter uma relação super próxima de seus consumidores, usando a 

linguagem de suas séries e filmes e respondendo até mesmo a críticas de um jeito único. 

Temos um exemplo de quando o serviço de streaming tirou uma das séries mais 

queridas de seu portfólio - How I Met Your Mother, e não deixou seus consumidores falando 

sozinhos, usando a linguagem da própria série: 



 

 
 

Outro exemplo é um de humor e carisma, brincando com o próprio benefício que a 

plataforma trás - o conforto e comodismo de se entreter em casa: 

 

 
 

 Um outro ótimo exemplo é a Doritos, que lançou em 2018 novos sabores misteriosos e 

engajou o público em uma super estratégia de interações para que eles adivinhassem quais 

eram seus ingredientes. 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

Uma marca que pensa alto, é um ótimo case de diálogo e experimentação. Marca que 

sabe sair de si para se enxergar, pois através dessa estratégia, ela se livra da posição habitual 

de emissora da informação e coloca seu consumidor como peça chave da campanha. 

 

Só há como saber tentando. As marcas devem assumir a sociedade inconstante em 

que vivemos, e praticar o exercício de acompanhá-la. E que bom que é assim! Mudanças 

trazem evolução, questionamentos constroem coisas melhores.  

Precisamos parar de enxergar o consumidor como um bicho de 7 cabeças. É tão 

humano, empírico e folha branca como qualquer marca. E daí, pode nascer uma relação de 

troca de completudes de tábulas que, um dia, já foram rasas. 


