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O
presidente global de desenvolvimento de
novos produtos da Ipsos ASI, o canadense
John Hallward, esteve no Brasil no início do
mês para lançar uma ferramenta de pesqui-

sa, denominada EmotiScape. No exterior, o pri-
meiro país a usá-la foram os Estados Unidos, há
cerca de dois meses.

A Ipsos ASI é a divisão do instituto responsá-
vel pela aferição da eficiência das campanhas
publicitárias. Com o anúncio da nova metodolo-
gia, a empresa afirma que o anunciante poderá
compreender melhor o que dá certo ou não em
sua comunicação ou o que sensibiliza mais ou
menos o seu público-alvo.

O EmotiScape consiste em um mapa, no qual
foram postas em formato de cartoon — com a
criação de uma personagem chamada Emo (lê-
se "imo") — as 40 principais emoções huma-
nas, numa escala multidimensional. Para chegar
a esse mapa foram consultados profissionais de
outras áreas, como neurologia, sociologia e
antropologia. Um deles foi o Dr. G. Zaltman, da
Universidade de Harvard, habilitado em neuro-
logia. Segundo o especialista, os consumidores
não pensam linearmente e não podem, com
palavras, explicar seus pensamentos, comporta-
mentos e lembranças e o fazem melhor por
meio de metáforas, imagens e associações.

"É parte fundamental do marketing entender
não exatamente as emoções, mas as motivações
das pessoas", declarou Hallward, no lançamen-
to do EmotiScape. Na seqüência, lembrou que a
memória das pessoas não representa de modo
preciso suas experiências e que o significado que
determinados conteúdos têm para as pessoas
dependerá do recall dessa mensagem.

Apoiando-se em estudos da antropologia,
Hallward salientou, ainda, duas marcas adqui-

16 - About 779- 16 de agosto de 2004

ridas pelo homem na evolução: o hábito de
fazer determinadas atividades (para que o
cérebro "economize" trabalho pensando em
muitas atividades, o que nos levaria, por exem-
plo, a ter determinados padrões de compra,
mesmo em áreas em que a variedade de pro-
dutos disponíveis é grande) e a memória, que
influencia ações futuras.

Sabendo disso, o que os profissionais de mar-
keting deveriam fazer, então, é quebrar esses
hábitos, inserindo em seu cotidiano novos estí-
mulos e associações. Segundo o executivo, uma
empresa que agiu desta última maneira, com
êxito, foi a marca de cerveja Muller: de uma
informação simples — o fim do dia é um
momento propício para as pessoas relaxarem do
trabalho e desfrutarem uma bebida — chegou
ao slogan "lt's Muller time!", que esteve em
campanhas veiculadas nos Estados Unidos por
mais de 15 anos.

John Hallward não gosta da diferença radi-
cal que se costuma propalar, opondo-se razão
e emoção. Para ele, as emoções envolvem sen-
sibilidade, mas não irracionalidade. Neste sen-
tido, toda publicidade gera emoção e não
somente "campanhas emocionais".

Como as pessoas tendem a manter um equi-
líbrio entre suas emoções, é preciso cautela em
análises comportamentais — alguém que
durante uma semana pode estar com disposição
para sair todos os dias pode assumir um outro
perfil de consumidor na semana seguinte, prefe-
rindo atividades mais caseiras, por exemplo.

Diante de tamanha rede de complexidades,
o mapa EmotiScape funciona como um auxiliar
nas pesquisas, buscando aproximar o máximo
possível as respostas dos pesquisados daquilo
que eles realmente sentem, pensam.

De acordo com Raquel Siqueira, diretora de
estudos qualitativos da Ipsos, foi feito no



Brasil, Chile e México - com coordenação da Ipsos
Argentina — um estudo de validação da nova ferramenta,
que passou por desafios semânticos, como traduzir para o
português e o espanhol as 40 emoções indicadas. "Em todas
as praças pesquisadas, o mapa foi muito bem-aceito pelas
pessoas, que de início buscam detectar nele o eixo de emo-
ções mais positivas e o seu oposto, as negativas", diz
Siqueira. O mapa teria sido usado de duas formas principal-
mente: para identificação de emoções claramente definidas
na mente dos consumidores ou como um esclarecedor, nos

casos em que o conhecimento e os vínculos do pesquisado
em relação a determinada marca eram mais fracos. O recur-
so pode ser usado, segundo a executiva, tanto em pesquisas
qualitativas quanto nas quantitativas.

No Brasil, o portal Terra foi o primeiro anunciante a testar o
EmotiScape. "Muitos profissionais de pesquisa vêm estudando a
influência das emoções nos hábitos dos consumidores, mas não
tenho notícia de que exista uma ferramenta tão avançada neste
sentido quanto o EmotiScape", declarou Alan Liberman, diretor
regional do Ipsos ASI.
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