
Você costuma bater na madeira para
isolar o azar? Evita passar embaixo de es-
cadas? Certamente já fez pedidos ao so-
prar as velinhas de um bolo, não fez? E ai -
guma vez entrou com o pé direito em
uma casa nova, uni novo emprego ou no
campo de jogo? Apesar de saber que as
superstições são inócuas, centenas de mi-
lhares de pessoas ao redor do planeta re-
produzem todos os dias rituais mágicos
como esses. De fato, algumas vezes a for-
ca da crença até ajuda a confirmar o mi-
to. Um exemplo clássico é a elevação dos
acidentes de carro nas sextas-feiras que

caem no dia 13 de um mês
qualquer - a ansiedade pro-
vocada pela má fama da data
em alguns motoristas é tama-
nha que eles acabam mesmo
provocando algum desastre.

Também no universo do
consumo existem rituais re-

petidos inconscientemente por pessoas
no mundo inteiro. Ou você acha que é
o único que parte o biscoito ao meio,
lambe o recheio e come uma metade de
cada vez? Sabia que a maior parte dos
compradores de jornais costuma pegar
o exemplar que está em segundo lugar
na pilha da banca por achar que o pri-
meiro já foi muito manuseado? E o que
dizer da mania de colocar uma rodela
de limão no copo do refrigerante? O
hábito, adotado primeiro pelos consu-
midores, fez com que grandes empresas
colocassem no mercado produtos co-
mo Lemon Coke ou Pepsi Twist.

Especialistas em comportamento ga-
rantem que pontos-de-venda e produtos
que conseguem se integrar à rotina de
seus consumidores possuem maiores
chances de elevar suas vendas. O mesmo
acontece com as marcas que obtém uma
espécie de devoção religiosa de seus con-
sumidores, como sustenta Martin Linds-
trom, autor de um livro sobre neuromar-
keting chamado Buy-Ology (ainda não
lançado em português), que resume os re-
sultados de três anos de estudos feitos em
parceria com pesquisadores de Oxford.
Depois de expor cerca de 2000 voluntá-
rios a distintos estímulos de marketing e
fotografar suas mentes com a ajuda de um
avançado equipamento de ressonância
magnética, Lmdstrom acredita ter confir-
mado a relação entre marcas e religião. Ele
registrou, por exemplo, as manifestações
cerebrais de freiras em profundo momen-
to de oração e comparou essas imagens
com a da mente de consumidores expos-
tos a fotos de produtos irônicos, como
um iPod e uma Ferrari. Xs manifestações
são praticamente idênticas.

Isso tudo só confirma que nossas
motivações de compra são bem menos
racionais do que imaginamos. Assim
como adotamos procedimentos mági-
cos em busca de sorte, também compra-
mos "produtos mágicos" em busca de
beleza, inteligência, sofisticação. Abra-
çamos marcas com fervor religioso e
saciamos nosso apetite com novidades.
E, no fundo, nem percebemos direito
como e por que fazemos tudo isso.
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