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ALVO. Os comerciais mais

eficazes seriam os estimulantes

do "centro de empatia" cerebral

A ciência do marketing
Com auxílio de novas tecnologias, o efeito da propaganda
no cérebro dos telespectadores começa a ser entendido

Um novo método para avaliar a efi-
ciência da propaganda acaba de
ser criado pela ciência. Pesquisa-

dores da Universidade da Califórnia, em
Los Angeles, testaram a novidade no
domingo 5, na final do futebol america-
no, o Super Bowl.

Durante a transmissão da final, cinco
voluntários, enquanto assistiam a mais
de 20 comerciais que passaram nos in-
tervalos, tiveram seus cérebros escanea-
dos por ressonância magnética funcio-
nal, que mede o consumo de energia da
célula, e cria um mapa cerebral indican-
do as áreas com maior metabolismo.

De todos os comerciais, os que mais
estimularam a audiência foram os co-
merciais da Disney e de um refrigeran-
te da Serra Mist.

No comercial da Disney, vários joga-
dores afirmavam enfaticamente: "Eu
vou para a Disney! Isso provocava in-
tensa resposta positiva nos cérebros
dos voluntários - que talvez estivessem
imaginando onde iriam gastar o cachê
da pesquisa.

Quando alguns comerciais eram mos-
trados, apenas as áreas responsáveis
pela visão e audição respondiam ao es-

tímulo. Mas, nas propagandas conside-
radas mais eficientes, outras áreas rea-
giam: partes do córtex emocional que
reagem quando um estímulo desenca-
deia uma reação positiva, de prazer,
chamadas "centro de empatia".

Cada comercial pode desencadear rea-
ções totalmente diferentes, por exemplo,
um anúncio de cerveja que mostrava mu-

lheres jogando futebol americano de-
sencadeou uma reação positiva no
"centro de empatia" só das mulheres.
Por causa do grande número de reações
diferentes, o autor, Marco lacoboni,
acredita que precisa testar um número
bem maior de voluntários antes de en-
contrar uma fórmula de avaliação.
Houve aparentes contradições. Um dos
comerciais que as pessoas identifica-
ram entre os mais populares numa pes-
quisa, uma propaganda de cerveja, es-
timulou somente as áreas visuais, se-
gundo a ressonância.

O SEXO E O CORAÇÃO
Um novo uso para o Levitra, um dos ini-
bidores de fosfodiesterase que tem uso
na disfunção erétil, foi anunciado na
Universidade da Virgínia por Rakesh
Kukreja. Uma das propriedades da dro-
ga é dilatar as artérias coronárias. Efeito
que reduz o risco de o usuário desenvol-
ver um infarto do miocárdio. O chefe de
cardiologia daquela universidade, Geor-
ge Vetrovec, sugere que, além do Levi-
tra, o Cialis e o Viagra devem ser usados
em pacientes submetidos a ponte de sa-
fena, para melhorar os resultados. A dro-
ga também pode ter seu uso em isque-
mias de outros órgãos, como no derra-
me cerebral. Mas é importante frisar
que esses medicamentos não podem ser
utilizados com outros vasodilatadores,
pois podem provocar infarto por queda
acentuada da pressão arterial.
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