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Pioneira do neuromarketing
quer provar que faz ciência
Técnica, vista com desconfiança, atrai empresas como L’Oreal e Natura

LEO MARTINS

RENNAN SETTI

rennan.setti@oglobo.com.br
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Eletroencefalograma, acompanhamento de batimentos cardíacos, medição do
diâmetro das pupilas. As ferramentas
pertencem à medicina mas começam a
se infiltrar em campos insuspeitos, como
publicidade e varejo, por meio de uma
técnica que acaba de nascer. Conhecida
como neuromarketing, ela utiliza a neurociência para avaliar reações emocionais e fisiológicas de consumidores a
produtos e propagandas. Em suma, uma
versão visceral das pesquisas de opinião
que se tornaram padrão no século XX,
mas com a promessa de explorar desejos
ocultos até para os consumidores. A novidade engatinha no Brasil, mas a primeira empresa da área no país, a carioca
Forebrain, já conseguiu convencer gigantes como L’Oréal e Natura a contratar
seus serviços.
Baseada na incubadora da Coppe, a Forebrain foi fundada em 2010 por dois doutorandos da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) com experiência em
neurociência aplicada. Sustentada no início com a ajuda de familiares e com os R$
900 mensais que rendia o aluguel de uma
casa no Méier, a empresa sobreviveu por
dois anos sem clientes.
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ATRAÇÃO DE EMPRESAS
Foi difícil seduzir empresas com técnica tão nova e polêmica. Alguns críticos
alegam que a eficácia do método não
pode ser comprovada, enquanto outros
denunciam ser eticamente questionável influenciar nos processos decisórios do cérebro dos consumidores, com- Onda cerebral. Consumidora é submetida a exame que interpreta nível de atenção e memória
parando o neuromarketing à hipnose.
— Há os chamados “neurosurfistas”, Posay. Foi a primeira vez que a marca mação mais eficazes. A Forebrain acomque embarcam na onda de forma apro- francesa recorreu à neurociência para panhou a atividade cerebral de 30 mulheres pelo eletroencefalograma (EEG). Seveitadora. Por isso fala-se muito de neu- testar seus produtos.
gundo Billy Nascimento, as ondas cererociência aplicada como algo 171. Nosso
objetivo é mostrar que é possível fazer is- MONITORAMENTO DA ATIVIDADE CEREBRAL brais indicam os níveis de atenção, motiA Forebrain monitorou o movimento vação e formação de memória na cabeça
so com metodologia científica — defendos olhos e a dilatação da pupila de 50 do telespectador. Também analisou-se o
de o cofundador Billy Nascimento.
— Vivemos hoje uma virada neuro- mulheres quando viam fotos suas usan- movimento ocular.
Os resultados das pesquisas são divulgatecnológica que nos permite entender, do o produto e um concorrente. Segunde forma inédita, como o cérebro funci- do a metodologia, as pessoas tendem a dos apenas às contratantes. Os preços vaona. O neuromarketing é útil para vali- olhar mais para imagens agradáveis, en- riam de acordo com o escopo dos testes.
dar as hipóteses do cliente, mostrar quanto a pupila aumenta seu diâmetro Os mais simples não saem por menos de
qual a melhor forma de apresentar um se a reação for positivamente agradável. R$ 50 mil, e grandes estudos chegam à caA Forebrain está realizando no momen- sa dos milhões. O braço de inovação da
produto, uma campanha.
to outro teste sobre novos Natura, por exemplo, está investindo R$ 6
Em 2011, depois do investiprotetores da linha Anthe- milhões em projetos de várias áreas, senmento-anjo (da ordem de
do um deles liderado pela Forebrain. Um
lios.
“centenas de milhares de re— A gente não queria banco também tornou-se cliente recenteais”) de um empresário que
usar os resultados para mente, mas a empresa não revela o nome.
Nascimento conheceu na
A Forebrain quer mais. Afinal, tem dois
marketing, mas para saber
igreja, a Forebrain montou
objetivamente se o produ- anos para provar que pode andar com as
um laboratório próprio. Com
to agradava. Com a neuro- próprias pernas — é esse o prazo de sua
a estrutura mais azeitada, o
ciência foi possível saber permanência na incubadora da Coppe. A
primeiro contrato veio em
até o que o consumidor firma busca clientes e apresenta uma técmaio de 2012, quando já exisnão fala — diz Sophie Ve- nica que desenvolveu para analisar a efetitia a concorrência do laboralut, diretora da La Roche- vidade do marketing em transmissões estório de neuromarketing da
portivas. A ideia é monitorar as ondas do
Posay.
FGV-SP. A empresa foi contraOutro cliente foi o canal cérebro do telespectador para saber, por
tada pela L’Oréal para estudar
de TV GNT, interessado em exemplo, se é mais vantajoso anunciar na
os benefícios do protetor so- Billy Nascimento
lar Anthelios, da La Roche- Cofundador da Forebrain criar chamadas de progra- lateral do campo ou atrás do gol. l

“Vivemos uma
virada neurotecnológica”

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 jun. 2013, Economia, p. 30.

Telefonia fixa ganha regras de atendimento
Limite de 30 minutos de
espera por atendimento em
loja é uma das novidades
MÔNICA TAVARES

monicao@bsb.oglobo.com.br

-BRASÍLIA- A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou ontem a
revisão das regras para instalação e
atendimento pessoal do serviço de telefonia fixa e de interceptação de chamadas do serviço quando o usuário
muda o seu número. As novas regras
exigem que cada município disponha,
no mínimo, de uma loja da empresa de
telefonia local para atender os clientes
da operadora de telefonia fixa e uma loja a cada 200 mil acessos. O cliente terá
que ser atendido em até 30 minutos e a
loja terá que contar com o sistema de
contagem de tempo. O estabelecimento deve atender às demandas de todas
as modalidades do serviço de telefonia
fixa prestado pela empresa. As empresas de DDD e DDI deverão ter lojas nas
capitais e nos municípios com maior
população onde prestam o serviço.
A nova regulamentação começa a valer a partir do dia 14, quando as opera-

doras também terão que cumprir as
exigências do “Regulamento de Gestão
de Qualidade da Prestação do Serviço
Telefônico Fixo". As companhias tiveram prazo de 120 dias para se adaptar a
estas normas. O conselho decidiu não
editar, por enquanto, regras de cobrança de telefonia fixa, porque está elaborando um regulamento unificado e específico de cobrança e oferta para todos os serviços de telecomunicações,
entre eles de telefonia móvel e TV por
assinatura.
CLIENTE NÃO PODE ESPERAR MAIS DE 60S
O regulamento prevê que o número
(código de acesso) do assinante somente poderá ser alterado a pedido do
próprio usuário ou quando determinado pela Anatel. A empresa poderá cobrar pela mudança do código de acesso, mas o prazo máximo para atendimento da solicitação é de 72 horas. A
prestadora deverá informar o novo número sem nenhum ônus para o cliente,
por meio da interceptação de chamadas, que deverá ser realizada pelo prazo mínimo de 90 dias sem custo e deve
ser implementada em 24 horas. Por outro lado, é direito do assinante não divulgar seu novo código de acesso.
Uma das obrigações das operadoras

prevista no “Regulamento de Gestão de
Qualidade da Prestação do Serviço Telefônico Fixo", que começa a ser exigida também a partir do dia 14, é a realização de pesquisa de satisfação dos clientes, além de cumprimento os indicadores técnicos. Os call centers das companhias de telefonia fixa precisarão
contar com mais postos e mais pessoas
habilitadas para o atendimento. A meta
é que 95% das ligações feitas pelos usuários terão que ser atendidas. As chamadas para as centrais têm que ser
atendidas em até 20 segundos e, quando o consumidor optar por falar com os
atendentes, não poderá esperar mais
do que 60 segundos
Outra determinação da Anatel é que
pelo menos 93% das ligações locais terão que ser completadas, já a taxa de
completamento de chamadas dos interurbanos (DDDs) e internacionais deverá ser de 92%. As obrigações valem
para as empresas com mais de 50 mil
assinantes, isto é, para as grandes empresas, entre elas Oi, Telefonica, Embratel, GVT, CTBC, TIM e Sercomtel.
Até o fim do ano passado, tinham no
país 44,305 milhões de telefones fixos,
sendo 29,887 milhões (67,5%) das concessionárias e 14,418 milhões das autorizadas (32,5%) l

Argentina ameaça
operadoras de celular
Se o serviço não
melhorar, empresas
podem ser proibidas
de vender linhas
-BUENOS AIRES- O governo argentino ameaçou suspender a ativação de novas linhas de celular se não houver melhora no
serviço. Em decreto publicado
ontem no Diário Oficial do país, a Secretaria de Comunicações informa que poderá aplicar medidas que considere necessárias para garantir a qualidade, inclusive a suspensão
das vendas.
“A secretaria poderá dispor
em caráter preventivo, a fim de
evitar grave deterioração dos
serviços de telecomunicações,
as medidas preventivas que
considere idôneas, tais como a
suspensão da comercialização
e ativação de novas linhas e
serviços por parte dos licenciados”, diz o texto.
A Comissão Nacional de Comunicações inspecionou recentemente o trabalho das
operadoras. Segundo a documentação, entre fevereiro e
abril as queixas contra os serviços aumentaram em até 86%.
O Conselho Federal de Consumo, órgão equivalente ao Procon brasileiro, informa que entre 35% e 50% das reclamações
que recebe se referem aos serviços das teles.

De acordo com o decreto, a
secretaria tem 30 dias para definir um novo regulamento
que estabeleça os requisitos de
qualidade que deverão ser
cumpridos pelas operadoras, a
fim de promover “o uso eficaz,
eficiente e racional do espectro
radioelétrico”.
“A fim de salvaguardar os direitos dos usuários, a Comissão
Nacional de Comunicações vai
estabelecer novos requisitos de
qualidade que garantam uma
prestação eficiente, e exigir dos
licenciados uma permanente
adequação das redes de modo
que satisfaçam tais requerimentos”, afirma o decreto.
Em julho do ano passado,
medida semelhante foi adotada no Brasil. Na ocasião, a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) proibiu a
ativação de novas linhas de
três operadoras. Por 11 dias, a
TIM teve as vendas suspensas
em 18 estados, a Oi em cinco, e
a Claro em três.
A retomada das vendas
aconteceu após as empresas
apresentarem plano de negócio até 2014 com valor total de
R$ 20 bilhões, sendo R$ 4 bilhões aplicados em qualidade
de rede e melhoria no atendimento aos clientes. A Anatel se
comprometeu a fiscalizar os
investimentos das operadoras
trimestralmente, podendo
aplicar novas punições se não
forem percebidas melhorias. l

Newsweek: diretor sai após
revista ser posta à venda
Baba Shetty deixa
cargo uma semana
após vazamento de
memorando na web
Pouco mais de uma
semana após a revista
Newsweek — agora exclusivamente on-line — ter sido posta
à venda, seu diretor executivo,
Baba Shetty, anunciou que está deixando a publicação.
Shetty, que se tornou diretor
executivo em setembro passado, vai ser substituído interinamente por Rhona Murphy, que
vem atuando como editora internacional, anunciou ontem a
empresa IAC, que edita o site
da Newsweek e o Daily Beast,
em um curto comunicado aos
empregados.
“Baba Shetty está deixando o
cargo de diretor executivo, e vai
tirar o verão de folga para passá-lo com sua família”, escreveu
no memorando a editora-chefe
da Newsweek, Tina Brown.
“Desejamos a Baba sucesso em
seus iniciativas futuras”.
No final de maio, foi revelado
que a empresa, capitaneada
-NOVA YORK-

por Barry Diller, planejava
vender a publicação virtual. O
site Politico obteve um memorando interno de Brown e
Shetty aos funcionários da
Newsweek admitindo a intenção de venda. O motivo seria
voltar mais o foco da editora
para o site Daily Beast, que tem
uma audiência bem maior.
AQUISIÇÃO LAMENTADA
Há pouco mais de cinco meses, a revista em papel deixou
de circular nos Estados Unidos
e tornou-se apenas on-line. Há
três semanas, o site da publicação passou por uma reformulação visual.
No memorando, Tina Brown
diz que Diller está explorando
as opções de venda, buscando
propostas que “reflitam os valores que criamos”. De acordo
com a editora, “nossa obrigação era de ajustar os negócios e
criar um produto digital inovador. Fizemos justamente isso”.
Todavia, já em abril, Diller
dava mostras de que se arrependera da operação. “Eu gostaria de não ter comprado a
Newsweek”, queixou-se ele à
Bloomberg. l

Microsoft e FBI desativam rede
que desviou US$ 500 milhões
Programa malicioso
capturava senhas e
números de cartões
-WASHINGTON- O FBI e a Microsoft
desativaram a Citadel, uma
vasta rede de computadores
domésticos zumbis que foi responsável por roubos a contas
bancárias totalizando US$ 500
milhões. As máquinas tinham
sido invadidas sem conhecimento de seus donos e atendiam silenciosamente a comandos remotos dados pelos controladores da botnet Citadel.
A rede se expandiu continuamente instalando de forma
remota em cerca de 5 milhões
de computadores um programa maligno de keylogging, ou

seja, um software furtivo que
captura qualquer informação
digitada no teclado do computador. Keyloggers são usados
para roubar senhas de banco e
informações de cartões de crédito, enviando esses dados
sensíveis a servidores distribuídos controlados por hackers.
O contágio foi ainda mais rápido porque o malware estava inserido em versões piratas do
sistema Windows, da Microsoft.
Os responsáveis pela operação
afirmam que foram fechadas mil
das cerca de 1,4 mil sub-redes
num esforço coordenado de especialistas, policiais, empresas
de tecnologia e instituições bancárias de 80 países. Esta foi a sétima operação oficial da Microsoft contra redes zumbis. l

