
Decisões irracionais

motivo, impulsivo e irracional.
O consumidor toma decisões
com base em dados impreci-
sos e não tem consciência do
momento em que age dessa

maneira. É o que defende Dan Ariely,
doutor em psicologia e especialista em
comportamento do consumidor con-
temporâneo, que esteve em agosto no
Brasil para participar do Fórum Mun-
dial de Vendas e Marketing, promovido
pela HSM, em São Paulo.

Professor de Economia Comporta-
mental da Duke University e MIT Media
Lab, nos Estados Unidos, Ariely falou
sobre as preferências dos consumidores
e as conclusões das pesquisas, que cons-
tam no seu recém-lançado livro Previsi-
velmente irracional: como as situações do
dia a dia influenciam as nossas decisões
(Editora Campus). Esse conhecimento
da economia comportamental pode
ser aplicado nas áreas de marketing e
vendas das empresas para criar novos
produtos e serviços.

das escolhas deixa
consumidores

frustrados, segundo
pesquisas do

especialista Dan Ariely

Segundo ele, as pessoas têm ilusões
de decisão, uma espécie de ilusão de óti-
ca que ocorre quando precisam resolver
algo. "Temos o sentimento de que decidi-
mos tudo, mas geralmente quem decide
são as outras pessoas ou empresas, crian-
do ambientes ou situações", explica.

Estudo conduzido por Ariely em um
supermercado demonstrou a seguin-
te situação: uma promoção de geleias
em que o consumidor era estimulado a
comprá-las por meio de cupons de des-
conto e degustação." As pessoas tinham
a opção de comprar pacote com 6 ou 24
geleias. Resultado: 30% compraram o
pacote com seis e apenas 3% preferiram

o de 24. "As pessoas gostaram das 24
geleias, mas se confundiram e acharam
que era uma quantidade grande. A cha-
ve é que elas tinham opção. Sempre que
temos uma opção que envolva algum ti-
po de complexidade, ficamos frustrados
diante da complexidade das escolhas, de
não termos um padrão. Essa frustração
não é algo ruim nem bom, mas tem um
poder grande na decisão do consumi-
dor. A influência da intuição é grande
nesse aspecto."

O ser humano tem uma memória
ruim sobre as decisões já tomadas. "Na
verdade, nós nos lembramos do que fize-
mos, mas não lembramos o que motivou
nossa decisão. Assim, compramos nova-
mente um produto pelo fato de seguir-
mos sempre o mesmo hábito."

Nesse sentido, a possibilidade de tro-
car de marcas ocorre ao comparar produ-
tos entre si. O caso da Starbucks ilustra
essa questão, explicou Ariely. A empresa
estreou no mercado vendendo cafés, os
mesmos itens que os concorrentes, porém
usando nomes italianos. Isso provocou
uma mudança que a princípio poderia
parecer artificial, mas que fez com que
o consumidor passasse a não estabelecer
uma comparação direta com os produtos
oferecidos pela concorrência.

Quando o assunto é gastar, Ariely
comenta que o consumidor não destina
seu dinheiro de acordo com a deman-
da, mas fazendo contas mentais. Isso
significa que ele aloca seu dinheiro por
categorias, mas não consegue transitar
de uma categoria para outra, o que pro-
voca a chamada dor de desembolsar. "O
mais importante é quando consumimos
e temos prazer. Quando se tira a dor do
desembolso, é mais fácil gastar."

A noção de micropagamentos ajuda
a amenizar essa dor. "Quando a pessoa

sente menos dor: quando paga uma con-
ta com dinheiro ou com cartão de cré-
dito? Com o cartão de crédito, porque
os momentos de pagar e de usufruir do
produto são diferentes."
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