
Por insights, anunciantes 
recorrem à hipnose 
Prática ajudaria no resgate das primeiras impressões 
que as marcas causam nos consumidores 

Por B E T H S N Y D E R BULIK. do Advertising Age 

Audi r e c o r r e u à técnica para e n f r e n t a r a BMW e a Mercedes no m e r c a d o de luxo. Na foto, o A6 

Pɯara a maioria, a palavra "hipnose" evo-
ca a imagem de espetáculos em que 

as pessoas fazem papel de bobas, caca-
rejando como galinhas. 

De acordo com Hal Goldberg, porém, 
a técnica vai além desse estereótipo: tra-
ta-se da melhor maneira de explorar as 
verdadeiras percepções das pessoas so-
bre produtos e marcas. Assim, emprega 
o método há quase 40 anos, inicialmente 
como pesquisador em várias agências de 
publicidade, entre as quais Leo Burnett e 
Bozell, e, desde 1995, como consultor in-
dependente na própria empresa, a Quali-
tative and Quantitative Research. 

O propósito de Goldberg é resgatar, por 
meio da hipnose, as primeiras "impres-
sões" que as marcas causam nos consu-
midores e utilizá-las no desenvolvimento 
de estratégias de marketing e novas linhas 
de produtos, bem como buscar insights 
com vistas ao fechamento de contratos 
publicitários ou simplesmente reforço 
das associações com as marcas. 

Os participantes dos grupos de discus-
são promovidos por Goldberg passam por 
uma pré-seleção via telefone em primei-
ro lugar. Conforme o pesquisador, de 70% 
a 80% deles concordam com o procedi-
mento. Na segunda etapa, pessoalmen-
te, apenas cerca de um em mil desistem 
quando questionados, de novo, se estão 
dispostas a passar pela experiência. 

São por volta de 45 minutos para que 
todo o grupo esteja hipnotizado e, du-
rante esse período, o pesquisador infor-
ma que não se pode dizer qualquer coi-
sa apenas para agradar ou impressionar. 

Só então começam as perguntas. Co-
mo foi a primeira vez que você utilizou 
ou consumiu determinada categoria de 
produto? E qual a ocasião mais marcan-
te em que você utilizou ou consumiu cer-
ta marca? Neste ponto, os participantes 

relembram esses momentos com preci-
são, descrevendo-nos em pormenores. 

"Quando perguntamos sobre a primei-
ra vez em que assistiram à TV, recordam-
-se não só do programa, mas também do 
episódio, do ambiente, dos cheiros e das 
roupas que estavam usando" revelou Da-
vid Charmatz, consultor de mídia e ex-
-vice-presidente da Nick@Nite (da rede 
MTV) e da TV Land Research, após re-
correr aos conhecimentos de Goldberg 
para determinar o que distinguia as du-
as marcas. 

Novas ferramentas 
A Venables Bell & Partners ganhou um 

Prêmio David Ogilvy, concedido pela Ad-
vertising Research Foundation, por uma 
campanha para o Audi A6 desenvolvida 
após discussões em grupo sob hipnose 
conduzidas por Goldberg para investi-
gar as primeiras impressões de proprie-
tários de carros de luxo como Mercedes e 
BMW— principais concorrentes da Audi. 

Descobriram que tanto BMW quanto 
Mercedes causavam profundo impacto, 
durante a infância ou a,adolescência, em 
motoristas atualmente na meia-idade, que 
se lembravam de considerá-los carros es-
peciais e singulares, um "objeto de dese-
jo" A Audi, no entanto, não fazia parte do 
mercado de luxo naquela época e apre-
sentava a desvantagem de defrontar-se 
com a ideia estabelecida de que não ha-
via nada de qualidade superior. A campa-
nha da marca baseada nessa descoberta, 
"New leaders require new tools" ("Novas 
lideranças precisam de novas ferramen-
tas") era direcionada ao espírito empre-
endedor e às ideias inovadoras dos pro-
prietários de veículos dessa categoria, 
que se mantêm à frente com o que há de 
mais novo e melhor. 

A Cheerwine é outro exemplo. Com ba-

se nos resultados de discussões de gru-
pos sob hipnose, apontando que a be-
bida tinha sabor diferente cada vez que 
era consumida, o fabricante, a Carolina 
Beverage Corp., desenvolveu uma estra-
tégia de marketing fundamentada no re-
frigerante conhecido internamente como 
"the Trickster" ("o Malandro"). Daí surgiu 
a campanha "Bom in the South. Raised 
in a glass" ("Nascida no Sul. Criada em 
um copo"), que resultou em contrato de 
distribuição com a Pepsi. Assim, a partir 
deste ano, a bebida passou a ser encon-
trada em metade dos Estados Unidos, re-
velou Kate Newlin, consultora de estra-
tégia de negócios que já colaborou com 
Goldberg em muitos projetos e autora de 
Passion Brands (Marcas que Apaixonam). 

Contudo, é claro que há muitos céticos. 
"Primeiro, dizemos ao cliente: 'come-

çamos com os grupos de discussão sob 
hipnose e aí chamamos os especialistas, 
e nunca chego à terceira fase porque aí 
me interrompem, em parte, pelo fato de 
(os clientes) terem medo de aparecer na 
primeira página do New York Times co-
mo se estivessem hipnotizando os consu-
midores para fazê-los comprar seus pro-
dutos" diz Kate. "Não poderia haver ideia 
mais equivocada" 

De fato, Kerry Sette, diretora vice-pre-
sidente de insights de consumidores da 
Hill Holliday/Erwin Penland, lembra que 
seu grupo mudou o nome das sessões pa-
ra "relaxamento profundo" porque esta-
va utilizando o método de Goldberg com 
um cliente conservador e não queria que 
este se opusesse ao emprego da técnica. 

Don Gloeckler, diretor-executivo de 
pesquisa da ARF, conhece bem os propó-
sitos da hipnose, pois já adotou um pro-
cedimento semelhante criado pela Arche-
type Discoveries há alguns anos, duran-
te a passagem por uma empresa do setor 
de bens de consumo. "O objetivo é indu-
zir um estado de relaxamento para fazer 

emergir fatos ocultos na memória" expli-
ca. "Os profissionais de marketing sérios 
não estão tentando manipular os consu-
midores para que façam o que não que-
rem. Na verdade, só buscam auxiliá-los a 
recordar e descrever experiências de que 
não se lembrariam por si sós." 

Quando questionado por que a técnica, 
ao que parece, tem reputação duvidosa, 
retrucou: "Acredito que se enquadre na 
mesma categoria que a análise biométri-
ca. Compreendo o receio do consumidor 
de ser manipulado pelo uso da informa-
ção que se encontra no subconsciente, 
não sendo acessível a ele. É importante 
ressaltar que ninguém é forçado a parti-
cipar ou dizer nada." 

T r a d u ç ã o de A n t o n i o Carlos da Si lva 

A s s i n a t u r a da C h e e r w i n e foi d e s e n v o l v i d a após discussões em g r u p o que u t i l i z a v a m a hipnose 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1516, p. 28, 2 jul 2012.




