
Na varanda do primeiro andar onde vivo, por vezes sento-me a ouvir o som lá de fora.
Pássaros, carros, crianças e vozes de fundo. Fico ali, em silêncio, a ler as notícias.

Do outro lado da rua há uma escola. Um destes dias, durante uma pausa para recarregar
energias, desviei o olhar do telemóvel por instantes e vi do outro lado, lá no alto do muro,
um grupo de crianças que acenava junto à grade da escola. Não sabia a quem era dirigido
o aceno, mas devolvi a saudação com um adeus tímido mas sentido. 

De repente, o ambiente mudou. As crianças começaram a pular de alegria e a fazer-me
perguntas. Saltavam em histeria a cada resposta por saber, que do outro lado da rua,
alguém as via e escutava.

Sem rodeios, quiseram logo saber o meu nome e a minha idade. Este foi talvez o ponto
alto. Nunca imaginei que alguém pudesse ficar tão entusiasmado por eu ter 40 anos.
Muito menos um grupo de crianças, com idades entre os 6 e os 10 anos. Foi isto. Dois
minutos de entusiasmo que culminaram com uma despedida rápida de quem tinha que
voltar à escola e ao trabalho. 

DO OUTRO LADO DA RUA
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Uns dias depois, enquanto trocava mensagens de WhatsApp durante uma pausa na
varanda, oiço novo coro. Já tinha pensado se nos voltaríamos a falar de “prisão para
prisão” - ou de varanda de um primeiro andar para uma grade da escola. Estamos
fechados há demasiado tempo. Mas a pandemia trouxe-nos, talvez, a capacidade de
estarmos mais atentos, de olharmos à nossa volta e darmos aos outros uns minutos do
nosso tempo. 

Devolvi a saudação em voz alta, por entre o eco que tão bem caracteriza esta rua, e com
um sorriso na cara, mas confesso que não estava preparada para a pergunta seguinte.
Este grupo de crianças, que a esta distância não reconheço a cara mas oiço o som
excitado das suas vozes, queria saber se eu tinha Tik Tok e só soube dizer que não. No
momento, achei que era o fim daquela breve amizade. 

Fiquei a pensar sobre aquilo. O Tik Tok tornou-se uma forma de expressão para muitos
jovens nos dias de hoje. Perguntar-me se eu tenho Tik Tok é a sua maneira de começar
uma conversa, de procurar assunto, de criar relações. Acontece o mesmo quando
falamos, por exemplo, com alguém que nos pergunta se vimos a série mais recente da
Netflix. A verdade é que eu posso não ter Netflix e ainda assim perguntar mais sobre a
série. Qual é o género? Quem são os protagonistas? Porque é que a série vale mesmo a
pena? E então a conversa desenrola-se. Mas se eu simplesmente disser que não tenho
Netflix é bem possível que a conversa acabe por aí. Se, neste caso, o único risco era
perder a saudação matinal de um grupo de crianças, no mundo dos negócios isto pode
mesmo significar perder clientes.

Na Comunicação e no Marketing Digital é fundamental conhecermos bem a audiência a
que queremos chegar. É importante traçarmos um perfil que nos permita identificar as
características, os interesses e as motivações do nosso público-alvo, para comunicarmos
com o tom de voz mais adequado e nos canais e formatos mais relevantes. Mas também
é essencial saber “ouvir” e adaptar as nossas ações a cada uma dessas audiências. Foi
precisamente isto que falhou na minha resposta a estas crianças. 

Na vida empresarial, conhecer o contexto à nossa volta é crucial para entendermos o
comportamento dos consumidores. É isso que nos permite construir relações de
confiança e mais duradouras com clientes, mas também com fornecedores,
colaboradores e outros stakeholders relevantes. 

E, por vezes, são as pequenas histórias do dia a dia que nos fazem refletir e nos ensinam
as maiores lições.
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