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Táticas de
sedução
Em geral estamos atarefados demais para fazer perguntas. Entramos no

supermercado e vamos direto aos produtos de que precisamos, esbarrando aqui

e ali com as ofertas do dia. Não raro nos irritamos com a mudança na disposição

das mercadorias ou com o excesso de carrinhos que dificulta a passagem. Algumas

vezes, porém, sobra um tempinho e, com mais calma, nos deixamos envolver

pela atmosfera do ambiente: as promoções de degustação, aquela passada sem

compromisso por alas de segunda necessidade, como a de CDs ou plantas. Música

agradável ao fundo, cores atraentes nas prateleiras, sensação de conforto e de ter

tudo ao alcance das mãos - tudo isso é, na verdade, fruto de minuciosas pesquisas e

observação atenta do comportamento dos consumidores.

Trata-se da antropologia do consumo, como define o antropólogo americano

Paço Underhill, especialista em psicologia ambiental e autor de livros como Vamos

às compras - Á ciência do consumo (1999) e A magia aos shoppincjs (2004), ambos lançados

no Brasil pela Editora Campus.



Dono de uma empresa de consul-
toria em pesquisa de mercado, Un-
derhill é uma das maiores autoridades
em comportamento do consumidor,
sobretudo das donas de casa. Sua
empresa, a Envirosell, em Milão, tem
na carteira de clientes as maiores redes
de varejo do mundo. Especialista em
identificar os fatores ambientais que
levam as pessoas a comprar ou não
um produto, ele observa um shopping
ou um hipermercado da mesma forma
como outros antropólogos estudam
uma tribo indígena distante.

Para compreender o que está por
trás do ato de comprar é preciso pri-
meiramente conhecer as mudanças
ocorridas no capitalismo mundial
do ponto de vista da subjetividade
humana. A simples iniciativa de en-
trar numa loja carrega significados
cada vez mais complexos, explica
o psicólogo Giovanni Siri, da Uni-
versidade Vita-Salute San Raffaele
em Milão. "Fazer compras é parte
importante de nossa identidade, um
modo de confirmar o que somos",
diz. Segundo ele, os pontos de venda
foram transformados em espaços de
comunicação interpessoal, de contato
com novos significados e valores.

A atividade de vender, entretanto,
nunca foi casual na história do capi-
talismo. "Se visitarmos um bazar do
Oriente Médio veremos que a dispo-
sição das mercadorias e dos pontos
de venda segue uma lógica precisa.
A novidade hoje é que as estratégias
estão codificadas", afirma Andréa
Maulini, especialista em pesquisa de
mercado da empresa italiana Simu-
lation Intelligence. A novidade mais
radical, segundo ela, está no fato de
termos passado a uma venda "livre",
isto é, em que a escolha dos bens está
totalmente nas mãos do consumidor.
Se nas lojas de antigamente cabia ao
vendedor escolher e apresentar as
mercadorias, hoje os estabelecimen-
tos têm como principal função atrair,

informar e convencer o cliente a levar a
produto até o caixa. "Por isto é cada vez
mais importante que o ponto de venda
seja capaz de se diferenciar, de ter uma
cara própria", afirma Giussi Scandroglio,
um dos diretores da Envirosell. Além
disso, é preciso haver coerência entre a
imagem da empresa, os bens vendidos
por ela e o perfil de seus consumidores.
Daí o clima alegre e "fofo" das lojas
de roupas infantis, a cara alternativa
do comércio de produtos naturais e a
sofisticação das instalações das grifes
de moda. "São necessários sinais fortes
para atingir consumidores cada vez
mais bombardeados por informações
midiáticas", conclui Scandroglio.

NOVOS
O uso de conceitos e instrumentos da
psicologia na formatação de estraté-
gias de venda modificou os rumos do
marketing. O termo "estabelecimento
comercial" foi substituído por "ponto de
venda", passando a descrever uma série de
possibilidades. A especialista em comu-

ERA DA INTERATIVIDADE: consumidores
podem tocar, ouvir e cheirar os produtos

nicação e marketing Gabriele Qualizza,
da Universidade de Trieste, considera
que até mesmo falar em vendas é algo
ultrapassado. Ela destaca, entretanto, o
uso de recursos que provocam a sensa-
ção de autonomia e personalização no
momento da compra. Um exemplo é
uma fábrica americana de chocolates
que instalou mecanismos interativos
nos seus pontos de venda. As máquinas
"identificam" a preferência do consumi-
dor e o encaminham à guloseima ade-
quada. Outras lojas simulam o ambiente
em que determinado produto será
utilizado: o comércio de equipamentos
para esportes radicais, por exemplo,
pode ter paredes para escalada ou pistas
de mountain bike. Qualizza menciona em-
presas que, levando em conta o interesse
por desafios e competição adotaram o
conceito de loja temporária: provocam
o consumidor com produtos de edição
limitada t fecham sem avisar.

Alguns pesquisadores dividem os
indivíduos em dois tipos: consumidores
recreacionais, motivados pela emoção e
pela vontade de explorar, e os de conve-
niência, que entram no estabelecimento
para comprar algo de que realmente
precisam. Para identificar o número
de visitantes ocasionais que se trans-
formam em consumidores, alguns
pesquisadores estudam as relações
entre estímulos ambientais, expressão
corporal e propensão ao consumo.
Segundo Qualizza, a atmosfera do
estabelecimento sempre é importante,
mas há casos em que ela é decisiva,
principalmente quando os bens à
venda têm alto valor simbólico, como
automóveis, roupas e cosméticos.

Embora o aspecto das empresas
possa assumir características específicas
dependendo do lugar e de traços cultu-
rais, Paço Underhill explica que algumas
regras se aplicam a qualquer empreendi-
mento, como a largura dos corredores e
a disposição dos produtos nas pratelei-
ras. Outros elementos variam conforme
o país, como a distância necessária em



A VITRINE COMO
CARTÃO DE VISITAS

A história do comércio é marca-

da pela presença da vitrine, um

espaço privilegiado de proje-

ção de imagens para seduzir e

chamar a atenção. Seu aspecto,

entretanto, está em constante

transformação. Quando surgi-

ram, no século XVIII, as vitrines

eram recursos modestos, mas

mesmo assim foram revolu-
cionárias. "Pela primeira vez

as pessoas se viam diante das

mercadorias, sem a interme-

diação do vendedor", destaca

o sociólogo Vanni Codeluppi,

da Universidade de Milão. Sua

importância como recurso de

venda se consolidou ao longo do

século XIX. Hoje elas são o pri-

meiro contato do público com

a loja: podem acionar desejos e

compulsões. Em suas pesquisas,
Paço Underhill observou a in-

fluência do ângulo que se forma

entre o consumidor e a vitrine.

"A perspectiva inicial da vitrine

é, inevitavelmente, lateral; nesse

momento aquilo que entrou no

campo visual determina a deci-
são de parar", diz.

dutos. Giovanni Siri acrescenta que o
contato físico cria a sensação de que
somos autônomos. Estudos recentes
verificaram aumento de vendas as-
sociado a experiências olfativas. Un-
derhill conta que as grandes lojas de
departamentos sempre usaram doses
muito suaves de aromatizantes, para
eliminar o cheiro desagradável da rua
e causar no cliente uma sensação de
limpeza e bem-estar. A estratégia nem
sempre é captada pela consciência.
Mas certamente os clientes sentem
seus efeitos.
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relação a estranhos para que as pessoas
se sintam à vontade. "Atualmente o
interior dos hipermercados é projetado
segundo critérios rigorosos para motivar
a compra", diz. Underhill gosta de citar
o caso do azeite de oliva, visto apenas
como um condimento se estiver entre o
sal e o vinagre, mas que se torna uma ex-
periência virtual de degustação se colo-
cado em meio a verduras, pães e vinhos.

No mundo globalizado, o compor-
tamento do consumidor determinou o
fim do aviso "não toque nos produtos".
Comprar se tornou uma experiência
multissensorial e cada vez mais as
empresas procuram sensibilizar o
comprador aproximando-o dos pró-

ecarvalho
Text Box
Fonte: Mente Cérebro, ano 15, n. 176, p. 59-61 , set. 2007.




