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Eletroencefalograma, acompanhamen-
to de batimentos cardíacos, medição do
diâmetro das pupilas. As ferramentas
pertencem à medicina mas começam a
se infiltrar emcampos insuspeitos, como
publicidade e varejo, por meio de uma
técnica que acaba de nascer. Conhecida
como neuromarketing, ela utiliza a neu-
rociência para avaliar reações emocio-
nais 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 comapromessade explorar desejos
ocultos até para os consumidores. A no-
vidade engatinha no Brasil, mas a pri-
meira empresa da área no país, a carioca
Forebrain, já conseguiu convencer gi-
gantes comoL’Oréal eNatura a contratar
seus serviços.
Baseada na incubadora daCoppe, a Fo-

rebrain foi fundadaem2010pordois dou-
torandos da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) com experiência em
neurociência aplicada. Sustentada no iní-
cio com a ajuda de familiares e comos R$
900mensais que rendia o aluguel de uma
casa no Méier, a empresa sobreviveu por
dois anos sem clientes.

ATRAÇÃO DE EMPRESAS
Foi difícil seduzir empresas com técni-
ca tão nova e polêmica. Alguns críticos
alegam que a eficácia do método não
pode ser comprovada, enquanto outros
denunciam ser eticamente questioná-
vel influenciar nos processos decisóri-
os do cérebro dos consumidores, com-
parando o neuromarketing à hipnose.
— Há os chamados “neurosurfistas”,

que embarcam na onda de forma apro-
veitadora. Por isso fala-se muito de neu-
rociência aplicada como algo 171. Nosso
objetivo émostrar queépossível fazer is-
so commetodologia científica — defen-
de o cofundador Billy Nascimento.
— Vivemos hoje uma virada neuro-

tecnológica que nos permite entender,
de forma inédita, comoo cérebro funci-
ona. O neuromarketing é útil para vali-
dar as hipóteses do cliente, mostrar
qual a melhor forma de apresentar um
produto, uma campanha.
Em 2011, depois do investi-

mento-anjo (da ordem de
“centenas de milhares de re-
ais”) de um empresário que
Nascimento conheceu na
igreja, a Forebrain montou
um laboratório próprio. Com
a estrutura mais azeitada, o
primeiro contrato veio em
maiode 2012, quando já exis-
tia a concorrência do labora-
tório de neuromarketing da
FGV-SP.Aempresa foi contra-
tadapela L’Oréal para estudar
os benefícios do protetor so-
lar Anthelios, da La Roche-

Posay. Foi a primeira vez que a marca
francesa recorreu à neurociência para
testar seus produtos.

MONITORAMENTO DA ATIVIDADE CEREBRAL
A Forebrain monitorou o movimento

dos olhos e a dilatação da pupila de 50
mulheres quando viam fotos suas usan-
do o produto e um concorrente. Segun-
do a metodologia, as pessoas tendem a
olhar mais para imagens agradáveis, en-
quanto a pupila aumenta seu diâmetro
se a reação for positivamente agradável.
A Forebrain está realizando no momen-

to outro teste sobre novos
protetores da linhaAnthe-
lios.
— A gente não queria

usar os resultados para
marketing, mas para saber
objetivamente se o produ-
to agradava. Com a neuro-
ciência foi possível saber
até o que o consumidor
não fala — diz Sophie Ve-
lut, diretora da La Roche-
Posay.
Outro cliente foi o canal

deTVGNT, interessadoem
criar chamadas de progra-

mação mais eficazes. A Forebrain acom-
panhou a atividade cerebral de 30mulhe-
res pelo eletroencefalograma (EEG). Se-
gundo Billy Nascimento, as ondas cere-
brais indicam os níveis de atenção, moti-
vação e formação de memória na cabeça
do telespectador. Também analisou-se o
movimento ocular.
Os resultadosdaspesquisas sãodivulga-

dos apenas às contratantes. Os preços va-
riam de acordo com o escopo dos testes.
Os mais simples não saem por menos de
R$ 50mil, e grandes estudos chegamà ca-
sa dos milhões. O braço de inovação da
Natura, por exemplo, está investindo R$ 6
milhões em projetos de várias áreas, sen-
do um deles liderado pela Forebrain. Um
banco também tornou-se cliente recente-
mente,mas a empresa não revela onome.
A Forebrain quer mais. Afinal, tem dois

anos para provar que pode andar com as
próprias pernas — é esse o prazo de sua
permanência na incubadora da Coppe. A
firma busca clientes e apresenta uma téc-
nicaquedesenvolveuparaanalisar a efeti-
vidade do marketing em transmissões es-
portivas. A ideia é monitorar as ondas do
cérebro do telespectador para saber, por
exemplo, se é mais vantajoso anunciar na
lateral do campo ou atrás do gol. l
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Onda cerebral. Consumidora é submetida a exame que interpreta nível de atenção e memória
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“Vivemos uma
virada neuro-
tecnológica”
Billy Nascimento
Cofundador da Forebrain

Telefonia fixa ganha regras de atendimento
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loja é uma das novidades
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-BRASÍLIA- A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) aprovou ontem a
revisão das regras para instalação e
atendimento pessoal do serviço de te-
lefonia fixa e de interceptação de cha-
madas 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 lo-
ja 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 estabelecimen-
to deve atender às demandas de todas
as modalidades do serviço de telefonia
fixa prestado pela empresa. As empre-
sas de DDD e DDI deverão ter lojas nas
capitais e nos municípios com maior
população onde prestam o serviço.
A nova regulamentação começa a va-

ler 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 tive-
ram prazo de 120 dias para se adaptar a
estas normas. O conselho decidiu não
editar, por enquanto, regras de cobran-
ça de telefonia fixa, porque está elabo-
rando um regulamento unificado e es-
pecífico de cobrança e oferta para to-
dos 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 so-
mente poderá ser alterado a pedido do
próprio usuário ou quando determina-
do pela Anatel. A empresa poderá co-
brar pela mudança do código de aces-
so, mas o prazo máximo para atendi-
mento da solicitação é de 72 horas. A
prestadora deverá informar o novo nú-
mero sem nenhum ônus para o cliente,
por meio da interceptação de chama-
das, que deverá ser realizada pelo pra-
zo mínimo de 90 dias sem custo e deve
ser implementada em 24 horas. Por ou-
tro lado, é direito do assinante não di-
vulgar seu novo código de acesso.
Uma das obrigações das operadoras

prevista no “Regulamento deGestão de
Qualidade da Prestação do Serviço Te-
lefônico Fixo", que começa a ser exigi-
da também a partir do dia 14, é a reali-
zação de pesquisa de satisfação dos cli-
entes, além de cumprimento os indica-
dores técnicos. Os call centers das com-
panhias de telefonia fixa precisarão
contar commais postos e mais pessoas
habilitadas para o atendimento. Ameta
é que 95% das ligações feitas pelos usu-
ários terão que ser atendidas. As cha-
madas para as centrais têm que ser
atendidas em até 20 segundos e, quan-
do o consumidor optar por falar comos
atendentes, não poderá esperar mais
do que 60 segundos
Outra determinação da Anatel é que

pelo menos 93% das ligações locais te-
rão que ser completadas, já a taxa de
completamento de chamadas dos inte-
rurbanos (DDDs) e internacionais de-
verá ser de 92%. As obrigações valem
para as empresas com mais de 50 mil
assinantes, isto é, para as grandes em-
presas, entre elas Oi, Telefonica, Em-
bratel, 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 con-
cessionárias e 14,418milhões das auto-
rizadas (32,5%) l

Argentina ameaça
operadoras de celular
Se o serviço não

melhorar, empresas
podem ser proibidas
de vender linhas

-BUENOS AIRES-O governo argenti-
no ameaçou suspender a ati-
vação de novas linhas de celu-
lar se não houver melhora no
serviço. Em decreto publicado
ontem no Diário Oficial do pa-
ís, a Secretaria de Comunica-
ções informa que poderá apli-
car medidas que considere ne-
cessárias para garantir a quali-
dade, 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 licencia-
dos”, diz o texto.
A Comissão Nacional de Co-

municações inspecionou re-
centemente o trabalho das
operadoras. Segundo a docu-
mentação, entre fevereiro e
abril as queixas contra os ser-
viços aumentaramematé 86%.
O Conselho Federal de Consu-
mo, órgão equivalente ao Pro-
con brasileiro, informa que en-
tre 35% e 50% das reclamações
que recebe se referem aos ser-
viços das teles.

De acordo com o decreto, a
secretaria tem 30 dias para de-
finir 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 di-

reitos 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 requeri-
mentos”, afirma o decreto.
Em julho do ano passado,

medida semelhante foi adota-
da no Brasil. Na ocasião, a
Agência Nacional de Teleco-
municações (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 negó-
cio até 2014 com valor total de
R$ 20 bilhões, sendo R$ 4 bi-
lhões aplicados em qualidade
de rede e melhoria no atendi-
mento 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
-NOVA YORK- Pouco mais de uma
semana após a revista
Newsweek — agora exclusiva-
mente on-line— ter sido posta
à venda, seu diretor executivo,
Baba Shetty, anunciou que es-
tá deixando a publicação.
Shetty, que se tornou diretor

executivo em setembro passa-
do, vai ser substituído interina-
mente por RhonaMurphy, que
vem atuando como editora in-
ternacional, 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 pas-
sá-lo com sua família”, escreveu
no memorando a editora-chefe
da Newsweek, Tina Brown.
“Desejamos a Baba sucesso em
seus iniciativas futuras”.
No final demaio, foi revelado

que a empresa, capitaneada

por Barry Diller, planejava
vender a publicação virtual. O
site Politico obteve ummemo-
rando interno de Brown e
Shetty aos funcionários da
Newsweek admitindo a inten-
ção de venda. O motivo seria
voltar mais o foco da editora
para o siteDaily Beast, que tem
uma audiência bemmaior.

AQUISIÇÃO LAMENTADA
Há pouco mais de cinco me-
ses, a revista em papel deixou
de circular nos Estados Unidos
e tornou-se apenas on-line. Há
três semanas, o site da publica-
ção passou por uma reformu-
lação visual.
No memorando, Tina Brown

diz que Diller está explorando
as opções de venda, buscando
propostas que “reflitam os va-
lores que criamos”. De acordo
com a editora, “nossa obriga-
ção era de ajustar os negócios e
criar um produto digital inova-
dor. Fizemos justamente isso”.
Todavia, já em abril, Diller

dava mostras de que se arre-
pendera da operação. “Eu gos-
taria de não ter comprado a
Newsweek”, queixou-se ele à
Bloomberg. l

Microsoft e FBI desativam rede
que desviou US$ 500 milhões

Programamalicioso
capturava senhas e
números de cartões

-WASHINGTON- O FBI e a Microsoft
desativaram a Citadel, uma
vasta rede de computadores
domésticos zumbis que foi res-
ponsável por roubos a contas
bancárias totalizando US$ 500
milhões. As máquinas tinham
sido invadidas sem conheci-
mento de seus donos e atendi-
am silenciosamente a coman-
dos remotos dados pelos con-
troladores da botnet Citadel.
A rede se expandiu continu-

amente instalando de forma
remota em cerca de 5 milhões
de computadores um progra-
ma maligno de keylogging, ou

seja, um software furtivo que
captura qualquer informação
digitada no teclado do compu-
tador. Keyloggers são usados
para roubar senhas de banco e
informações de cartões de cré-
dito, enviando esses dados
sensíveis a servidores distribu-
ídos controlados por hackers.
O contágio foi ainda mais rápi-
do porque omalware estava in-
serido em versões piratas do
sistemaWindows, daMicrosoft.
Os responsáveispelaoperação

afirmamque foramfechadasmil
das cerca de 1,4 mil sub-redes
num esforço coordenado de es-
pecialistas, policiais, empresas
de tecnologia e instituições ban-
cárias de 80 países. Esta foi a sé-
tima operação oficial da Micro-
soft contra redes zumbis. l

Product: OGlobo PubDate: 07-06-2013 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_AF User: Asimon Time: 06-06-2013 21:36 Color: CMYK

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

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




