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o grupo holandês VNUTN5 InterScience Consumer lança o desafio de medir

o comportamento emocional do consumidor
CLÁUDIA BREDARIOLI

A fim de divulgar sua pro-
posta de desenvolver novas
metodologias de pesquisa que
olhem com mais atenção o pro-
cesso de decisão de compra do
consumidor contemporâneo,
a TNS InterScience Consumer
realizou o seminário The Sixth
Sense of Business no mercado
de consumo. A iniciativa, se-
gundo o diretor-presidente da
empresa, Paulo Secches, partiu
da necessidade de entender a
fundo o comportamento emo-
cional das pessoas no momento
em que resolvem adquirir um
novo bem ou serviço.

"Quanto mais trabalhamos
com levantamentos, mais claras
ficam a dimensão e a impor-
tância desse comportamento
emocional, principalmente no
período em que estamos, no
qual os produtos estão cada vez
mais parecidos, mais comoditiza-
dos", afirma Secches. De acordo
com ele, cabe descobrir de que
maneira é instigada a mola pro-
pulsora do desejo, atualmente a
principal fonte do consumo. É o
desejo que faz, por exemplo, um
consumidor da classe D comprar
uma televisão de tela plana, nem
que para isso seja necessário
endividar-se por anos.

O executivo explica que,
especialmente no Brasil - - onde
há predomínio do comporta-
mento emotivo - -, a necessida-
de dessas novas metodologias se
torna ainda mais evidente. "Mas,
mesmo em países tradicional-
mente racionais, isso já é uma
realidade - - o que é bom, por-
que aumentam as trocas em prol
do desenvolvimento de modelos
que revelem mais sobre esse
consumidor contemporâneo",
acrescenta Secches. No âmbito

presarial, isso se traduz no
desafio de unir a aplicabilidade
dos processos quantitativos à
capacidade de orientar o cliente
para novos negócios a partir de
uma dimensão subjetiva.

Nessa iniciativa de tentar
medir o intangível, a InterScien-
ce tem trabalhado, por exemplo,
com adaptações de metodolo-
gias inovadoras, desenvolvidas

i Israel e na Nova Zelândia.
Naira Maneo, diretora de pes-
quisa qualitativa da empresa, é
uma das que têm se esforçado
para tentar adequar esses mo-
delos ao mercado brasileiro.
"Hoje em dia é necessário lem-
brar sempre que o consumidor

. coração e que as pessoas
mais apropriadas para se comu-

Secches: "É o desejo que faz um consumidor da classe D comprar uma televisão de tela plana"

nicar com ele devem ter fluência
de tráfego entre os dois hemis-
férios do cérebro, tanto o lado
racional como o emocional",
enfatiza Naira.

Ricardo Guimarães, presi-
dente da Thymus Branding,
também reforça que essa im-
portância de olhar atentamente
para o comportamento emocio-
nal do público é um caminho
para tentar "descobrir o que as
pessoas querem antes mesmo
de elas próprias saberem que
vão querer aquilo". Segundo
ele, quem trabalha com co-
municação atualmente tem de
estar voltado a buscar o de-
senvolvimento de mecanismos
e capacidades que permitam
captar a "informação em tempo
real", de forma que seja pos-
sível, em um curto espaço de
tempo, saber se é preciso corri-
gir ou reforçar a mensagem que
foi oferecida ao mercado.

OUTRAS INICIATIVAS
Na mesma toada de tentar

compreender um pouco melhor
o comportamento do consu-
midor no mundo moderno, a
Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM) dá início
aos cursos de pós-graduação
em Ciências do Consumo Apli-
cadas e de mestrado em Comu-
nicação e Práticas de Consumo.
"Vamos nos focar na tentativa
de entender o que leva alguém,
nos dias de hoje, a trocar seu
dinheiro por uma mercadoria",
diz o professor Mário Renné,
coordenador do curso de pós-
graduação. Entre as propostas,
conforme declarou Renné, está
perceber como as pessoas cap-
tam, selecionam, organizam e
interpretam sensações físicas
a partir de seus limiares de
percepção.

Paralelamente, a Universida-
de Metodista lança neste mês o
curso de especialização Novos
Paradigmas do Marketing, cuja
idéia central é promover uma
revisão de conceitos mercado-
lógicos, comunicacionais e com-
portamentais do consumidor.

O maior grupo de pesquisa
do mundo, a holandesa VNU,
sucumbiu na quarta-feira,
8, a uma proposta de US$ 9
bilhões formulada por uma
equipe de investidores norte-
americanos, representados
por escritórios como Alplnvest
Partners, The Carlyle Group e
Thomas H. Lee Partners. Foi a
segunda tentativa de aquisição
da companhia neste ano pelos
mesmos interessados. Em ja-
neiro, uma oferta de US$ 7,5
bilhões foi rejeitada.

A VNU, que fatura anual-
mente US$ 4 bilhões, controla
a ACNielsen, a maior compan-
hia do setor de pesquisas no
planeta. Além disso, publica
as revistas Billboard, Adweek e
Hollywood Repórter nos Esta-
dos Unidos. A divisão de infor-
mações voltadas para o mundo
corporativo é responsável pela
edição de outras dezenas de
revistas especializadas e pela
organização de várias feiras.

A empresa foi fundada
em 1964, a partir da fusão de

duas editoras. Até os anos 80,
o grupo baseado na cidade de
Haarlem restringiu sua atua-
ção à Holanda e à Bélgica.
A expansão começou com
a publicação de títulos em
outros países europeus e nos
Estados Unidos. Uma série de
aquisições no setor de pesqui-
sas e de informações voltadas
para os negócios transformou
o conglomerado em um gigan-
te. A ACNielsen foi adquirida
pelo grupo em 2001.

Dentre as 11 feiras orga-
nizadas pela VNU no País neste
ano, o destaque é a Kitchen
& Bath Expo, maior evento
internacional de acessórios
para cozinhas e banheiros, que
reuniu mais de 900 expositores
e 40 mil visitantes na última
edição nos Estados Unidos.
Pela primeira vez no Brasil, a
exibição ocorre a partir desta
terça-feira, 14, no Transaméri-
ca Expo Center, em São Paulo,
e permanece até sexta-feira,
17. A expectativa é receber 30
mil pessoas.
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