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Nestas últimas semanas antes
do Natal, você poderá achar que
as lojas estão fazendo de tudo
para tornar suas compras de
fim de ano a experiência mais
desagradável possível. Mas a
verdade é que elas realmente es-
tão. E existe uma razão para is-
so: evidências sugerem que
quanto mais desconfortável vo-
cê se sente durante essa loucura
por presentes natalinos, mais di-
nheiro vai gastar.

Assim as lojas aumentam o
som da música, repetem as mes-
mas canções, acentuam aro-
mas, fazem com que os clientes
corram de um lado para outro e
fiquem confusos diante de tan-
tas ofertas. Tudo isso aumenta
a probabilidade de o consumi-
dor gastar mais.

Sem controle. Veja o caso das
músicas de Natal – aquelas que
começam a ser ouvidas nas lo-
jas em novembro e duram o que
parece uma eternidade. Poucos
diriam que adoram ouvir Jingle

Bells o tempo todo. Mas o que
gostamos ou não gostamos não
é exatamente o ponto.

A música tocada em alto volu-
me pode ser irritante, mas pes-
quisadores da Universidade de
Penn State e da National Uni-
versity of Singapore concluí-
ram que esse é um dos vários
fatores que provocam estímu-
los excessivos e “uma perda mo-
mentânea do autocontrole”, au-
mentando assim a possibilida-
de de comprarmos impulsiva-
mente.

Aqueles que criam os ambien-

tes de compra realmente não es-
tão preocupados com o que vo-
cê gostaria de ouvir. Um estudo
clássico realizado em 1982 pelo
professor de marketing Ronald
E. Milliman, hoje na Western
Kentucky University, concluiu
que ritmos mais lentos levam
os consumidores a permanecer
mais tempo dentro das lojas – e
assim gastam mais.

Não que uma música mais rá-
pida irá reduzir as compras. As-
sim como a música tocada em
alto volume, as melodias mais
aceleradas podem, na verdade,
estimular excessivamente os
compradores e levá-los à com-
pra por impulso.

Os aromas também fazem
parte do arsenal dos lojistas. Co-
mo a música, eles são seleciona-
dos para incentivar gastos, mas
não para tornar sua experiência
de compra mais agradável.

Eric Spangenberg, professor
da Universidade de Washing-
ton, especializado no poder de
marketing das fragrâncias, ex-
plica como os empresários ten-
tam encher as lojas com o que
ele chama de “odores apropria-
dos”, ou seja, no caso do Natal,
aromas que os clientes asso-
ciam à temporada de fim de
ano. “Só porque as pessoas pre-
ferem alguma coisa, não quer di-
zer que seja necessariamente
eficaz para fins comerciais”, diz
o professor.

A canela, por exemplo, tem
um aroma que lembra festas de
fim de ano e união da família,
mesmo para aqueles que nunca
pensam em canela. Usando o
mesmo raciocínio, os corredo-
res da rede britânica de brinque-
dos Hamleys foram tomados
por um perfume de “piña cola-
da” em verões passados. A teo-
ria era de que a “piña colada”
traria a ideia de férias à mente,
se não para as crianças, então
para os pais, que pagam pelos
brinquedos.

Layout. O desconforto do
cliente também beneficia o lojis-
ta. Sabemos muito bem que pro-
dutos como pão e leite são en-
contrados em pontos opostos
do supermercado porque isso
obriga o comprador a caminhar
por toda a loja e passar por pra-
teleiras de produtos tentado-

res. Numa loja de departamen-
tos, essa mesma lógica orienta
os designers na criação de la-
youts que tornem quase impos-
sível atravessar a loja sem parar
na frente de algo irresistível – e
desnecessário. Já artigos bara-
tos em gôndolas na entrada da
loja estão ali para convencê-lo a
quebrar a “fase de deliberação”
– aquele momento em que você
entra na loja, mas diz para si
mesmo que não vai levar nada
para casa.

Fuga fácil. A técnica mais su-
til no repertório dos vendedo-
res é conhecida como “disrupt-
then-reframe”. A ideia da técni-
ca é confundir o cliente de mo-
do a criar incerteza e depois lhe
oferecer uma maneira reconfor-
tante de sair da confusão recém
criada.

Nós ansiamos pelo que os psi-
cólogos chamam de “solução
cognitiva”: a necessidade de ter
um conhecimento claro e defi-
nitivo de algo. E se gastar é a
solução, que seja assim.

A música altíssima, as luzes
muito brilhantes, metrôs e ôni-
bus lotados. Toda essa implacá-
vel sobrecarga sensorial - desde
o aroma de canela até os sinos
do Papai Noel – incentivam a
agitação e, por consequência, o
impulso para escapar dela. O
quão conveniente parece com-
prar aquele Nintendo Wii ou
um iPad, um perfume de grife –
ou qualquer coisa que você ain-
da esteja hesitando em com-
prar – para, enfim, acabar com
as compras?

Uma última verdade sobre a
felicidade e as compras de fim
de ano: mesmo aqueles que não
gostam da experiência podem
ser forçados a reconhecer que
temos prazer em desgostar de-
la. Afinal, ninguém está obriga-
do a esperar até dezembro para
comprar presentes, mas todo
ano é o que fazemos.

E aí nos entregamos a este
horror orquestrado que as lojas
se empenham tanto para aper-
feiçoar. Não pretendo ir tão lon-
ge e dizer que a canção do Jingle
Bells realmente torna mais
agradável minhas festas de fim
de ano. Mas as coisas seriam
muito mais estranhas sem ela.
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Jingle Bells no volume máximo, aroma de canela e confusão: o arsenal
do varejo americano para fazer o consumidor gastar mais no Natal
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Cliente irritado
compra mais?

OSC Marketing e
Itaipava vão distribuir 40
mil novos guarda-sóis

NO RIO DE JANEIRO

Papai Noel no orelhão

Ideia é valorizar as cores naturais de praias
do Rio de Janeiro como Praia Vermelha,
Flamengo, Leblon, Ipanema e Copacabana

ESTAMPAS INSPIRADAS NA ORLA

Marina Gazzoni

O passeio pelas ciclofaixas espa-
lhadas por São Paulo no domin-
go se transformou em um show
de marketing de Itaú e Brades-
co. Os cones que separam a via
exclusiva para ciclistas dos car-
ros são vermelhos e levam a
marca do Bradesco Seguros, pa-
trocinador da ciclofaixa. E o em-
blemático laranja do Itaú per-
corre a cidade nas bicicletas ofe-
recidas por um sistema de alu-
guel financiado pelo banco.

O patrocínio do circuito ou a
oferta de serviços para ciclistas
foi a forma que Itaú e Bradesco
encontraram para participar da
vida de pelo menos 100 mil pes-
soas que pedalam na ciclofaixa
paulistana no domingo. O im-
pacto é ainda maior consideran-
do que a população que passa
de carro ou a pé nas proximida-

des dos cerca de 70 quilôme-
tros da ciclofaixa dominical
também pode dar uma espiada
no movimento –e esbarrar na lo-
gomarca dos bancos.

Em cada farol, um monitor
identificado com a camiseta da
Bradesco Seguros e do projeto
Conviva, patrocinado pela insti-
tuição, orienta os ciclistas a pa-
rarem para os pedestres atraves-
sarem a rua. O percurso todo é
atendido por cerca de 500 moni-
tores. E, por ele, podem circular

hoje as 640 bicicletas laranja-
das oferecidas pelo Itaú em 100
estações espalhadas na cidade.

“É uma oportunidade enor-
me de exposição de marca em
uma cidade com as restrições
da Lei Cidade Limpa à publicida-
de ao ar livre”, avaliou o chefe
do departamento de marketing
da ESPM, Marcelo Pontes.

Mas não é só isso. As ações da
ciclofaixa mostram a determi-
nação dessas instituições finan-
ceiras em aproveitar todas as

oportunidades possíveis de in-
teração com clientes atuais e po-
tenciais.

O Itaú enxerga o negócio den-
tro de um grupo de ações que
também inclui o patrocínio ao
Auditório Ibirapuera, ao Rock
in Rio e à programação do Itaú
Cultural. “Procuramos nos in-
corporar na vida das cidades”,
disse o vice-presidente do Itaú,
Zeca Rudge.

O banco tem uma divisão de-
dicada apenas a analisar proje-

tos interessantes e tendências
sociais. “Somos antenados”,
diz Rugde. Para ele, melhorar a
mobilidade é uma grande preo-
cupação do cidadão e, por isso,
merece a atenção do banco.

A estratégia do Bradesco é se-
melhante, mas tem algumas par-
ticularidades. A instituição es-
colheu o seu braço de seguros
para entrar de cabeça em proje-
tos ligados ao cicloativismo, es-
porte e longevidade. Com essa
visão, o Bradesco Seguros patro-
cina a ciclofaixa paulistana des-
de sua inauguração, em 2009,
quando tinha apenas 5 km, e pro-
moveu a expansão.

A seguradora também pro-
move 15 provas de corrida por
ano, algumas que chegam a
atrair 6 mil pessoas. A empresa
deve reforçar ainda mais sua es-
tratégia de associar a marca ao
esporte com o patrocínio ofi-
cial da Olimpíada de 2016.

“O patrocínio da ciclofaixa
faz parte de ações que promove-
mos para associar a marca à vi-
da longa, ativa e saudável”, dis-
se o diretor de marketing do gru-
po Bradesco Seguros, Alexan-
dre Nogueira. Tanto o executi-

vo do Bradesco Seguros quanto
o do Itaú dizem que não há briga
pelo espaço e que quanto mais
empresas abraçarem a causa,
melhor. Mas, após assistir o
Itaú ganhar espaço na ciclofai-
xa com suas bicicletas laranja, o
Bradesco lançará em janeiro
um sistema concorrente com bi-
cicletas vermelhas. Apesar de
cobrar pelo aluguel, os dois ga-
rantem que não enxergam a lo-
cação de bicicletas como recei-
ta adicional. É puro marketing.

Para reforçar marcas, bancos disputam terreno na ciclofaixa
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Crianças e sua espontaneidade
já são, há tempos, a marca regis-
tradadas campanhasda Oi.Mes-
mo repetindo a receita, a opera-
dora de telefonia e a agência
NBS conseguiram inovar no fil-

me de Natal para internet e TV.
Acompanhiainstalou,emIpane-
ma, no Rio de Janeiro, um ore-
lhão com o qual crianças pode-
riam falar com Papai Noel. Câ-
meras escondidas registraram a

reação de 30 crianças que fala-
vam com Papai Noel e seu aju-
dante, interpretados, do outro
lado da linha, por atores do Reti-
ro dos Artistas. Papai Noel pede
às crianças que procurem um
duende que está perdido. Na
mesma hora, um ator vestido de
duende passa na frente da crian-

ça, que fica surpresa. O bom ve-
lhinho também pede à criança
para pegar um presente que ele
deixou ali (na verdade, um con-
trarregra deixa o presente). Por
fim,acriançaérodeadapor garo-
tos do Coral Associação Harmo-
nicanto e Cidadania da Comuni-
dade Cantagalo. /LÍLIAN CUNHA
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Novas cores

Cheia. Nos
EUA, loja
da Macy’s
lotada: a
vontade de
escapar
faz você
comprar

Tons da praia

● Aluguel
O Itaú lançou em maio o sistema
de aluguel de bicicletas em São
Paulo. Para alugar, é preciso se
cadastrar na internet. A primeira
meia hora é gratuita. Depois, ca-
da meia hora custa R$ 5. O valor
é debitado no cartão de crédito.

Com aluguel de bikes e
patrocínio de circuito,
Bradesco e Itaú miram as
cerca de 100 mil pessoas
que pedalam no domingo
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Exposição.
Há logos
dos bancos
nas
bicicletas e
nos cones
do circuito

Reação. AtoresdoRetirodosArtistasecoralsurpreendemcrianças
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 dez. 2012, Negócios, p. N6.




