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ADMINISTRAÇÃO

Brian Knutson

Professor de psicologia e
neurociências da
Universidade Stanford

Conclusões: A expectativa de
comprar algo gera mais felicidade e
satisfação do que possuir o item.

Comentário: O estudo foi feito com
ressonância que media o fluxo de

oxigênio no cérebro quando as pessoas esperavam
receber algo, e depois quando o recebiam.

Paul Taylor, Peyton Craighill, Cary Funk v
Centro de Pesquisas Pew

Conclusões: Pesquisa com 3.015
americanos sugere que é mais
provável ser feliz se você ganha mais
de US$ 100.000 por ano, freqüenta
cultos religiosos e é republicano.

Comentário: O Partido Republicano
não disse se usaria a pesquisa em
suas campanhas

Martin Seligman
Professor de psicologia,
University of Pennsylvania

Conclusões: Pessoas mais
resilientes são mais felizes.

Comentário: Empresas como a
Sprint Nextel e a David's Bridal
fizeram programas de treinamento
baseados nesses princípios.

David Blanchflower
Professor de economia,
Dartmouth College

Conclusões: Alguém solteiro, ou com
pouca atividade sexual, precisa ganhar
US$ 100.000 mais por ano para ser tão
feliz quanto alguém casado.

Comentário: Advogados de divórcio
querem usar a pesquisa para
calcular a "perda de felicidade" dos seus clientes,
e as farmacêuticas podem usá-las em seu marketing.

Sensory Logic Inc.
Firma de testes científicos que usa o sistema de Paul
Ekman, professor de psicologia aposentado da
Universidade da Califórnia em San Francisco.

Conclusões: Ao monitorar 43 diferentes músculos da
face, podem-se separar as emoções por trás de um
sorriso. Por exemplo, diferenciar um sorriso "social"
de um "verdadeiro".

Comentário: Empresas como a Sherwin-Williams, a
Whirlpool e a Conde Nast Publications já usaram o sistema.

Felicidade SA
A ciência está explorando as raízes da alegria — e empresas

estão pondo as descobertas para trabalhar. Como isso estimula
vendedores e chega a atribuir um preço para o divórcio /

POR JEFFREY ZASLOW
THE WALL STRKET JOURNAL

TODOS os anos, empresas
gastam bilhões de dólares
em pesquisas e grupos

qualitativos tentando descobrir
cmo cativar consumidores.
Agora existe uma nova arma
nesse arsenal: o novo campo da
pesquisa científica sobre o que
faz as pessoas felizes.

Após passar décadas voltados
sobre o lado obscuro da psique,
cientistas universitários estão
avançando nas descobertas
sobre o que causa alegria. As
pesquisas estão investigan-
do o coeficiente de prazer
em comprar um animal de
estimação ou entrar numa
livraria - em alguns
casos, literalmente pondo
preço na felicidade.

Um exemplo do
impacto dessa pesqui-
sa é a inesperada
combinação do tra-
balho de um psi-
cólogo da
Universidade da
Pensilvânia e a
David's Bridal, a
maior rede de lojas
para noivas dos Estados
Unidos. Estudos feitos pelo psi-
cólogo Martin Seligman con-
cluem que pessoas com jogo de
cintura são mais felizes.

Talvez ninguém precise mais
de jogo de cintura que um vende-
dor que ganha comissão tentando
vender vestidos para noivas
ansiosas. Por isso a David's, rede
de 267 lojas de propriedade da
Federated Department Stores,
apoiou-se na pesquisa para man-
ter seus funcionários animados
- e melhorar as vendas. Para
encarar uma noiva indecisa, os

funcionários aprenderam técni-
cas como concentrar-se em coi-
sas que lhes dão alegria.

As vendas cresceram em
quatro lojas onde os métodos de
Seligman foram usados num
programa piloto. A David's diz
que está estudando a possibili-

Joe Zeff

dade de treinamento online
para levar as estratégias aos
3.000 empregados da empresa.

O interesse pela pesquisa da
felicidade está alimentando uma
multiplicação de consultorias
criadas para alavancar os estu-
dos. O resultado é uma espécie
de complexo industrial de felici-
dade, uma nova aproximação
entre ciência e capitalismo.

Em parte, isso é uma tentati-
va de dar mais base científica

aos tradicionais planejamento de
produto e pesquisa de marketing.
Em vez de apenas ouvir o que as
pessoas dizem em grupos quali-
tativos, por exemplo, a pesquisa

por meio de técnicas como
monitorar expressões faciais e
até medir ondas cerebrais -

seria capaz de deter-
minar o que as pes-
soas estão sentindo.

Nem todo mundo
confia nessa aborda-
gem. "É um exage-
ro", diz Dan Wiese,
diretor da Dan Wiese
Marketing Research
em Cedar, Estado de
lowa. No mês que vem,
ele vai fazer pesquisas
com grupos a respeito
do protótipo de um
equipamento que neu-
traliza odores de
banheiro. Não é preci-
so analisar se as pes-

soas sorriem quando
seguram esse novo pro-

duto, diz ele. "Mais do
que com a felicidade

delas, estou preocupado
se elas percebem valor.

Não espero ninguém rindo
por causa desse negócio."
Uma área da pesquisa que

pode ter muitas ramificações é
a que vem sendo desenvolvida
para pôr preço na felicidade.
David Blanchflower, professor
de economia no Dartmouth
College, é um dos líderes nesse
campo. Um dos estudos do
qual ele é co-autor concluiu
que, se a pessoa é solteira ou
está num casamento ruim, ela
precisaria ganhar US$ 100.000
mais, a cada ano, para ser tão
feliz quanto uma pessoa feliz
no casamento.

Ed Diener
Universidade de Illinois; grupo de
consultoria do local de trabalho
da Gallup Organization

Conclusões: Funcionários envolvi-
dos com seu trabalho são mais
felizes e isso costuma melhorar os
resultados da empresa.

Comentário: A Toyota e a Cruz
Vermelha Americana estão entre as organizações que
treinaram funcionários segundo essas descobertas.

Michaei Guiry

Professor de marketing,
Universidade Estadual de Nova York

Conclusões: As pessoas utilizam
"compras por diversão" como modo
de auto-afirmação.

Comentário: Quem faz compras
por diversão costuma ter uma
auto-estima mais baixa do que quem
compra por necessidade.

Hans Messinger
Diretor de medidas industriais e análise
da Canadá Estatísticas

Conclusões: O Canadá conseguiu medir a felicidade de
seus habitantes por meio de um "índice de bem-estrar"
usando dados sobre padrão de vida, saúde, educação,
vitalidade da comunidade e qualidade do meio-ambiente.

Comentário: O governo do Canadá tenta criar um índice
desses e outros governos mostraram interesse na pesquisa.

Glenn Firebaugh

Professor de sociologia e
demografia da Universidade
Estadual da Pensilvânia

Conclusões: As pessoas se
comparam com seus pares e a
"riqueza relativa" é mais importante
que a "riqueza absoluta".

Comentário: Pesquisa foi feita
com 18.000 pessoas ao longo
de 30 anos.

Edward McAuley

Professor de sínestesiologia da
Universidade de Illinois.

Conclusões: Idosos que praticam
atividades físicas são mais felizes,

Comentário: idosos sedentários
ficam mais felizes ao começar a
fazer exercícios; cinco anos depois
a auto-estima e a confiança
permaneceram mais altas.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 20 mar. 2006. Economia. B11.




