
QUANDO O CONSUMIDO
Como funcionam
as casas criadas por
empresas como
Philips, Siemens
e HP para os clientes
testarem no dia-a-dia
seus protótipos
Carolina Meyer

O S ENGENHEIROS CRIAM UMA
fantástica tecnologia, os exe-
cutivos de marketing capri-
cham na campanha de lança-

mento e a turma do comercial se esforça
para colocar a idéia na praça a um preço
adequado. Tudo perfeito, exceto por um
detalhe: falta combinar com o consumi-
dor. Não há pior pesadelo para uma em-
presa do que um novo produto ser rejei-
tado no mercado depois que foram gas-
tos milhões em seu desenvolvimento. Pa-
ra evitá-lo, um número crescente de em-

presas busca hoje métodos cada vez mais
sofisticados de pesquisa, na tentativa de
auscultar com maior precisão os desejos
dos compradores. Nessa área, a grande
onda do momento são as casas-laborató-
rio erguidas por companhias como HP,
Philips e Siemens (veja quadro abaixo).
O objetivo é fazer com que os consumi-
dores vivam durante algum tempo nesses
ambientes interagindo com uma série de
protótipos, como espelhos conectados à
internet e aparelhos de TV capazes de
transmitir imagens tridimensionais.
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R VIRA COBAIA
As famílias selecionadas entram na pe-

le de personagens do desenho Os Jetsons
e de integrantes do programa Big Brother.
Por meio de câmeras espalhadas nesses
ambientes, os especialistas analisam as
reações das pessoas diante das engenho-
cas futuristas e instruem as empresas a fa-
zer as modificações necessárias em cada
produto. Em casos extremos, uma idéia
pode ser completamente abortada, depen-
dendo das reações das pessoas. "Observar
como um consumidor final interage com
um produto gera um resultado mais con-

fiável nas pesquisas de mercado", afirma
Marcos Cobra, coordenador do departa-
mento de marketing da Fundação Getulio
Vargas de São Paulo. A experiência das
empresas que mantêm programas desse ti-
po corrobora a impressão. "Esses testes
podem aumentar a taxa de acerto no lan-
çamento de um produto de 50% para
90%", afirma Walter Duran, diretor de la-
boratório da Philips do Brasil.

Na matriz, em Eindhoven, na Holanda,
funciona desde 2002 o Home Lab, uma
casa equipada com diversos protótipos.

Cerca de 15 famílias visitam a
residência todos os meses. O
tempo mínimo de permanência
é um dia. mas algumas chegam
a viver por lá durante uma se-
mana. A experiência já salvou
a Philips de alguns vexames co-
merciais. No final de 2003, por
exemplo, a companhia estava
desenvolvendo um televisor ca-
paz de exibir imagens tridimen-
sionais. Testes com inúmeras
famílias demonstraram que
muitos membros, sobretudo os
filhos, sentiam-se enjoados de-
pois de 15 minutos de exibição.
"O projeto foi então imediata-
mente revisto", afirma Duran,
A idéia de um piso inteligente
no banheiro, capaz de acusar al-
terações de peso logo que al-
guém entra no ambiente, tam-
bém foi suspensa. Ela desagra-
dou em cheio as mulheres. Por
outro lado, o sucesso de alguns
protótipos fez com que a Phi-
lips acelerasse seu lançamento
no mercado. Foi o caso da TV
Ambilight, que ilumina as late-

rais de acordo com a cor predominante do
programa que está sendo exibido. "Quan-
do falávamos do produto, muitos diziam
que não gostariam que sua sala fosse trans-
formada numa discoteca. Mas. depois que
viram a TV funcionando, a aceitação foi
geral", diz Duran. O produto chegou às lo-
jas da Europa em 2004 e foi um sucesso
instantâneo.

As casas-laboratório representam um
passo adiante em relação ao que é feito ho-
je no universo das pesquisas. Em geral, um
protótipo é desenvolvido e submetido a
grupos selecionados de pessoas. São as
chamadas pesquisas qualitativas. Por esse
método, um profissional de marketing fi-
ca encarregado de implementar um ques-
tionário previamente elaborado a uma de-
zena de pessoas, normalmente reunidas nu-
ma sala asséptica e observadas de longe
por outros profissionais da empresa. Para
selecionar os participantes, os institutos de
pesquisa baseiam-se em informações co-
mo sexo, idade, posição social e localiza-
ção geográfica do público-alvo. "Uma pes-
quisa qualitativa é uma situação artificial
e pode gerar resultados distorcidos. O con-
sumidor invariavelmente fala uma coisa e
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faz outra", afirma Ismael Rocha Júnior,
professor de marketing da Escola Superior
de Propaganda e Marketing, de São Pau-
lo. "Nas casas-laboratório é possível ver as
pessoas interagindo com as novas tecno-
logias de forma muito mais natural."

A exemplo do que ocorre nos progra-
mas da série Big Brother. um elemento es-
sencial para o suces
so das casas-labo-
ratório é a escolha
das pessoas que
ocuparão as resi-
dências. A maio-
ria delas funciona
na Europa e nos
Estados Unidos.
Embora seja um
grande centro de
consumo, o Japão
é considerado um
caso à parte, devi-
do à avidez com
que seus consumi-
dores costumam
abraçar qualquer ti-
po de novidade (veja
quadro na pág. ao la-
do). Em geral, as famílias
escolhidas para ficar confi-
nadas nas residências futuristas têm ren-
da de classe média (superior a 40 000 dó-
lares por ano, segundo os padrões euro-
peu e americano) e são formadas por qua-
tro pessoas. O pai e a mãe estão na faixa
entre 40 e 50 anos. enquanto os filhos en-
tre 13 e 17. Em alguns casos, a tentação
de testar novos equipamentos é tão gran-
de que as pessoas chegam a pagar às em-
presas para se tornar "cobaias". Foi o que

aconteceu com o em-
presário americano Jon
Spallino. de 41 anos.
que desembolsa 500 dó-
lares por mês para po- 

 der usar um carro mo-
vido a células de hidro-
gênio. O Honda FCX é
o primeiro protótipo do

mundo a ser usado por uma família
comum. A família Spallino mora na Cali-
fórnia, perto da sede da Honda, onde foi
instalado o posto de abastecimento para o
veículo. A montadora investiu l milhão de
dólares para criar o protótipo, mas ainda
não tem idéia se vai lançá-lo no mercado.
Spallino vem usando o carro desde o ano
passado e se transformou num grande en-
tusiasta da idéia. "O tempo todo as pes-
soas me param no trânsito para perguntar
se o modelo já está à venda", afirma ele.

Como os custos de construção e de ma-
nutenção das casas-laboratório são eleva-
dos, muitas empresas montam uma espé-
cie de consórcio para testar em parceria
uma série de produtos. A Siemens e a ope-
radora de telefonia Deutsche Telekom são
responsáveis pela Smart Home, em Ber-
lim, na Alemanha. No local, todos os ele-
trodomésticos estão interligados e conec-
tados à internet. Uma simples alteração
de peso é enviada ao consultório médico
diretamente da balança instalada no ba-
nheiro. Se julgar necessário, o médico po-
de imediatamente entrar em contato com
o paciente, por meio de videoconferên-
cia transmitida pela TV da casa. Panaso-
nic, HP, Cysco, Whirlpool e Microsoft
também formaram um consórcio nos úl-
timos anos para investir nesse tipo de pes-
quisa de mercado. Juntas, elas participam
de projetos como o Internet Home Allian-
ce. nos Estados Unidos, e o eNeo Labs. na
Espanha. Em ambos os casos, as casas fo-
ram equipadas com protótipos desenvol-
vidos por essas marcas e testados por fa-
mílias de consumidores.

No Internet Home AUiance. 20 famí-
lias de Boston tiveram suas cozinhas reor-
ganizadas com eletrodomésticos e apare-
lhos de última geração ainda não lançados
no mercado. A vedete foi o fogão Polara,
da Whirlpool. Totalmente programável,
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ele é capaz de se comportar co-
mo um refrigerador, mantendo o
alimento congelado até o início
de seu cozimento. O fogão, que
custa l 500 dólares, foi lançado
no final do ano passado, e já exis-
te fila para sua aquisição. Na Es-
panha, o consórcio se incumbiu
de montar o eNeo Labs, uma ca-
sa inteligente no subúrbio de Bar-
celona. Lá mora uma família de
quatro pessoas há cerca de um
ano. A idéia é testar um ambien-
te voltado para um melhor apro-
veitamento de energia. Os tetos
são retrateis dependendo da luz
solar, as luzes acendem ou apa-
gam automaticamente de acordo
com o número de pessoas presen-
tes no ambiente e o aquecedor
pode ser acionado pelo celular, para que
seja ligado somente às vésperas da chega-
da dos donos à casa.

Ao permitir que seus produtos sejam
testados por famílias inteiras, as empre-
sas conseguem resolver, por tabela, outro
grande problema. Nos dias de hoje, mu-
lheres e filhos têm peso considerável nas
decisões de compra. Isso gera uma ques-
tão para as agências de publicidade: a
quem deve ser dirigida a propaganda de
um novo produto? As casas-laboratório
ajudam a resolver essa questão. Depois
de um período de isolamento, os mem-
bros de uma mesma família voltam a to-
mar decisões juntos, nos moldes do que
ocorria nos anos 70. "Era a época em que
todos comemoravam a compra de um te-
levisor", conta Rocha Júnior, da ESPM.
Dentro das casas-laboratório. é possível
ver em detalhes como se dá em uma fa-
mília o processo de discussão para a aqui-
sição de um produto. Com essas informa-
ções, os especialistas de marketing po-
dem elaborar campanhas de propaganda
muito mais eficazes, levando em conta os
interesses diversos de todas as pessoas que
vivem na mesma residência. "As empre-
sas e os consumidores ganham com a ex-
periência", afirma Bernd Schmitt, profes-
sor de marketing da Universidade Colum-
bia, nos Estados Unidos. "Os comprado-
res se sentem importantes ao perceber que
são peças fundamentais no desenvolvi-
mento de um produto e as empresas lu-
cram ao conquistar clientes fiéis, algo mui-
to raro atualmente." •

Anúncio do PlayStation em Tóquio; mercado ávido por equipamentos de ponta

Um povo louco
por novidades
Por que o mercado japonês é um caso à parte
no lançamento de novas tecnologias

O Japão é a terra dos sonhos das
companhias da área de tecnolo-
gia. Tem uma população de al-

to poder aquisitivo com um apetite in-
comparável por tecnologia. Por isso, boa
parte das engenhocas de última geração
é lançada primeiro por lá. "Essa neces-
sidade de possuir o que há de mais mo-
derno é uma questão cultural e está in-
timamente ligada à recuperação econô-
mica e ao veloz desenvolvimento do país
depois da Segunda Guerra Mundial",
afirma Marcos Cobra, coordenador do
departamento de marketing da Funda-
ção Getulio Vargas de São Paulo. Só que
nem sempre um bom desempenho co-
mercial de uma novidade lançada no Ja-
pão credencia o produto a ser sucesso
em outros locais. Um dos exemplos mais
retumbantes da história recente foi o do
mini-CD desenvolvido pela Sony no iní-
cio dos anos 90. Era a primeira grande
aposta da indústria num sistema de gra-
vação com qualidade digital para subs-
tituir as fitas cassetes. Virou uma febre

no Japão, mas naufragou na Europa e
nos Estados Unidos.

Em razão disso, cada vez mais a in-
dústria vem tratando o consumidor ja-
ponês de modo diferenciado. O enor-
me mercado local permite que as em-
presas continuem investindo em novas
tecnologias, ainda que boa parte delas
seja destinada apenas ao consumo in-
terno. Empresas como Panasonic e
Sony mantêm showrooms luxuosos es-
palhados pelo país. Eles reúnem o que
há de mais futurístico sendo desenvol-
vido em seus laboratórios: de videoga-
mes acionados por movimentos corpo-
rais a tetos protetores para piscinas ati-
vados pela luz solar. Outras gigantes,
como Sharp e Toshiba, equiparam ca-
sas-vitrine com eletrodomésticos co-
nectados à internet e aos celulares. Mi-
lhares de japoneses visitam diariamen-
te esses locais em busca do privilégio
de ser os primeiros do mundo a brin-
car com a mais nova engenhoca da
indústria de tecnologia.

Text Box
Fonte: Exame, ano 40, n. 6, p. 70-74, 29 mar. 2006.




