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Making of

} A agência de publicidade JWT
criou, no Brasil, uma solução
para monitorar redes sociais.

Improviso e
efeitos especiais

BURBURINHO VIRTUAL

O aplicativo, BrandMagz, informa em tempo real a repercussão
de fatos relacionados a uma marca. Difere das já existentes por
conta de sua tecnologia e interface amigável, segundo a agência.

Osite declassificadosbomne-
gocio.com coloca no ar a par-
tir de hoje o segundo filme de
uma série de três comerciais
desenvolvidos pela agência
NBS. É a primeira vez que a
empresalança mãodecelebri-
dades para divulgar seus ser-
viços na TV, em rede nacio-
nal. Quem estrelou o primei-
ro filme foi a socialite Narcisa
Tamborindeguy – que deu vi-
da a uma cômoda “inconve-
niente”.

No segundo comercial, o
humorista Paulo Gustavo
“personifica” uma bicicleta
esquecida na garagem. Duas
amigas são surpreendidas pe-
las reclamações insistentes
da “bike” até que ela desapa-

rece de repente. O sumiço da
bicicleta tem explicação: a meni-
na anunciou no site de classifi-
cados e vendeu a bike ‘num pis-
car de olhos’ para acabar com
aquela ladainha.

A gravação foi feita num con-
domínio da Barra da Tijuca, no
Rio, em apenas um dia. Foi mais
demorado encaixar a cabeça do
humorista numa caixa para pro-
duzir o efeito especial do que
gravar o texto. No improviso,
Paulo Gustavo levou menos de
15 minutos para fazer a cena. Co-
locar a cabeça do humorista na
cestinha da bicicleta foi um tra-
balho para especialistas em
computação gráfica. O “efeito
especial” levou uma semana pa-
ra ser produzido.
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A mais revolucionária análi-
se do capitalismo no momen-
to surgiu na pequena cidade
de Aspach, localizada no su-
doeste da Alemanha, próxi-
ma de Baden-Württenberg,
conhecida por seus habitan-
tes trabalhadores e ativos.

Kai-Markus Müller, senta-
do em seu escritório num pré-
dio discreto na cidade, faz
uma reflexão sobre a rede de
cafés Starbucks. “Todo mun-
do acha que eles descobri-
ram como vender um produ-
to relativamente barato co-
brando muito. Mas o curioso
é que mesmo a Starbucks não
compreende isso”, diz ele.

Neurobiólogo, Müller não
critica as condições de traba-
lho na multinacional especia-
lizada em bebidas quentes.
Pelo contrário, o que ele quer
dizer é que a companhia com
sede em Seattle deixa de ga-
nhar milhões de dólares ao
ano por pura ignorância. A ra-
zão? Ela não cobra o que deve-
ria pelo café que oferece.

A observação é quase ofen-
siva. Mas Müller está conven-
cido de que os clientes, na ver-
dade, estariam dispostos a pa-
gar mais por produtos pelos
quais a Starbucks já cobra ca-
ro. A pesquisa de mercado
clássica não funciona correta-
mente, segundo ele.

O pesquisador de cérebros
é também um profissional de
vendas. Müller trabalhou na
Simon-Kucher & Partners,
importante consultoria inter-
nacional que orienta empre-
sas a fixarem preços adequa-
dos para seus produtos. Mas
ele logo perdeu interesse no
trabalho ao perceber que “a
pesquisa de mercado clássi-
ca não funciona corretamen-
te”. Na sua opinião, a credibi-
lidade das pessoas pesquisa-
das é limitada quando elas de-
vem afirmar honestamente o
quanto estariam dispostas a
pagar por um produto.

Método científico. Em vez
disso, Müller está utilizando
“mecanismos neuroniais”,
enraizados no cérebro huma-
no, “que não podemos delibe-
radamente desconectar”. Na
verdade, existe um centro
em nossa massa cinzenta
que monitora a proporciona-
lidade independentemente
da razão. Essa região do cére-

bro funciona de acordo com re-
gras simples. Por exemplo, café
e bolo fazem sentido, ao passo
que a combinação de café e mos-
tarda desencadeia um alarme.
Os especialistas reconhecem a
reação defensiva inconsciente
com base em certas ondas que
são visíveis com a ajuda da ele-
trencefalografia. Será que esses
gráficos também revelam algu-
ma coisa sobre a disposição do
consumidor a pagar pelos pro-
dutos?

Tomando como exemplo
uma pequena xícara de café,

que a Starbucks cobra € 1,80
(US$ 2,45) em Stuttgart, Müller
foi mais a fundo na questão. Ele
mostrou a um grupo de indiví-
duos a mesma xícara de café nu-
ma tela várias vezes, mas com
diferentes preços a cada amos-
tra. Ao mesmo tempo, uma ele-
trencefalografia traçava a ativi-
dade cerebral dos indivíduos.

Especialmente no caso de
ofertas caras, dentro de milési-
mos de segundos reações fortes
surgiam no cérebro. Os preços
que eram excessivamente bai-
xos ou altos, como 10 centavos
ou€ 10 por xícara, eram inacei-
táveis para o mecanismo de con-
trole do cérebro. “Quando o cé-
rebro processava preços inespe-
rados e desproporcionais, as
sensações de choque, dúvida e
espanto se manifestavam”, dis-
se Müller.

Com base nos resultados do
estudo, as pessoas ouvidas na
pesquisa mostraram-se dispos-

tas a pagar entre€ 2,10 e€ 2,40
por uma xícara de café, valor
bem mais alto do que o cobrado
pela Starbucks. “Em outras pala-
vras, a empresa está deixando
de lucrar milhões porque não es-
tá explorando completamente
a disposição dos consumidores
a pagar mais pelo seu produto”,
disse ele.

Experiência. Juntamente com
cientistas da Universidade de
Ciências Aplicadas de Muni-
que, Müller aprofundou o expe-
rimento. A equipe de pesquisa-

dores instalou uma máquina de
café no saguão do restaurante
da universidade, onde os estu-
dantes pagavam € 0,70 por um
café e € 0,80 centavos por um
cappuccino. Não havia preço fi-
xo para o “latte macchiato” e ca-
bia aos alunos decidir o que pa-
gar pela bebida.

Algumas semanas depois, o
preço médio do “latte macchia-
to” entre os alunos se manteve
em€0,95. Müller, então, voltou
ao laboratório com um número
de entrevistados menor. Mais
uma vez apresentou a bebida
com seus preços para as pes-
soas, cujas ondas cerebrais fo-
ram medidas. O resultado sur-
preendente foi que, na média, o
cérebro sinalizou sua aprova-
ção a um preço médio de€0,95
– prova de que o preço ideal de
um produto pode ser determi-
nado sem uma pesquisa, seja lá
qual for.

“Um estudo como este ja-

mais foi realizado antes, em-
bora os cientistas já venham
estudando as ondas cere-
brais há décadas”, disse Mül-
ler. Mas alguns consumido-
res devem ficar horroriza-
dos com este sistema para
fixação de preços que os
cientistas já estão qualifican-
do como uma revolução na
área de marketing: ou seja, a
determinação de um preço
justo baseado em testes cere-
brais no laboratório.

Da perspectiva do neuro-
cientista, contudo, o temor
do cliente é infundado; “To-
dos ganham com este méto-
do”, disse ele. E cita como evi-
dência o número tremenda-
mente grande de desastres
na economia de consumo.
Cerca de 80% de todos os no-
vos produtos fracassam, de-
saparecem das prateleiras de-
pois de um breve período e
não são mais vistos.
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Redes sociais Monitoradas

Qual é
o preço certo?

Cientista diz que
pesquisa de mercado
não funciona e defende
o uso de ‘mecanismos
neurais’ para
definição de preços

● Subvalorizado ● Escolha

Efeito especial. Cabeça do ator foi parar na cesta da bikeSumiço. Garota anuncia bicicleta em site e ela desaparece

€ 1,80
É o valor do café pequeno da
Starbucks em Stuttgart, na
Alemanha. Conforme um estu-
do de Müller, as pessoas paga-
riam entre € 2,10 e € 2,40.

€ 0,95
Valor escolhido por estudan-
tes para um latte macchiato
que estava sem preço numa
máquina em que o café era €
0,70 e o cappuccino, € 0,80.

● Prejuízo ● Método
Cientistas monitoram ondas
cerebrais dos consumidores
para captar reações sobre pre-
ços de produtos. Com base
nesse método, os especialis-
tas definem valor máximo que
cliente aceita pagar por algo.

“A empresa (Starbucks)
deixa de lucrar milhões
porque não explora a
disposição dos clientes a
pagar mais.”
Kai-Markus Müller
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Text Box
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