
O novo olhar dos consumidores
Tecnologia de rastreamento por calor permite identificar exatamente o que atrai a atenção nas mensagens online
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O monitoramento e a análi-
se dos movimentos do olho hu-
mano são usados há décadas na
pesquisa de processos cogniti-
vos, psicológicos e médicos. No
entanto, seja por falta de divul-
gação ou pela complexidade das
técnicas envolvidas, suas aplica-
ções comerciais demoraram a
alcançar as agências de marke-
ting interativo.

Isso está mudando, principal-
mente porque os anunciantes -
que há muito tempo assumiram
as rédeas de suas estratégias de
comunicação - - já não se con-
tentam em perguntar apenas
"qual a metade da propaganda
que realmente funciona". Hoje,
além de esperar 100% de resul-
tados, eles exigem provas con-
cretas e imediatas da eficácia de
seus milionários investimentos
na divulgação de marcas e pro-
dutos via internet. Nada mais
compreensível, portanto, que as
agências tenham saído em cam-
po à procura de novas formas de
mensurar a eficiência dos comer-
ciais ou anúncios online, de home
pages, campanhas de e-mail e da
área de finalização das compras
(os "carrinhos de supermerca-
do") criados para seus clientes.

O que, afinal, capta o olhar-
e a atenção - - dos consumido-
res online? O que eles efetiva-
mente lêem ou vêem? O que sim-
plesmente ignoram? E, tão im-
portante quanto a coleta desses
dados, qual sua correlação com
os comportamentos e atitudes
desencadeados por diferentes ti-
pos de mensagens?

EYETOOLS
Conforme notícia publicada

no começo deste mês pela revis-
ta Advertising Age, a Ogilvy One,
unidade da Ogilvy & Mather
(WPP Group), parece ter encon-
trado uma resposta para essas
perguntas na parceria formada
com a empresa californiana Eye-
tools Inc. (www.eyetools.com),
desmembrada há cinco anos da
Universidade Stanford e
proprietária da tecnologia eye-
tracking heat map. A técnica de
rastreamento por calor permi-
te não só relacionar os movi-
mentos oculares aos estados
cognitivos dos sujeitos-teste
mas também, o que é inédito,
visualizar concretamente a
imensa quantidade de dados ob-
tidos em um único diagrama tri-
dimensional: o "mapa de calor"
(heat map), que aponta o que
as pessoas efetivamente viram,
o que olharam apenas de relan-
ce ou o que seus cérebros sim-
plesmente não registraram.

A parceria foi um achado para

a Ogilvy One e para clientes como
IBM, American Express e Cisco:
além do rigor científico, o heat
mapping é significativamente
mais rápido e barato do que ou-

tros processos de mensuração
quantitativa e qualitativa.

PROCEDIMENTO
Embora as agências estejam

chegando apenas agora, a Eye-
tools tem uma longa lista de clien-
tes corporativos - - entre eles Mi-
crosoft, E*Trade, Lycos,
Economist.com, Ebay, Yahoo,
Women.com e Chiron Pharma-
ceutical - - que usam os resulta-
dos do heat mapping para checar
a eficácia de sua comunicação e
eventualmente reformular o dese-
nho de suas páginas na web.

De modo geral, é a Eyetools
que seleciona os consumidores-
teste (individuais ou em grupos)
de ambos os sexos e diferentes

idades e rendas, mas as amostras
também podem ser fornecidas
pelos próprios clientes. No caso
de avaliação de uma única home
page, por exemplo, a empresa co-
bra US$ 100 por pessoa, ou US$
250 para um número maior de pá-
ginas. Os movimentos dos olhos
são acompanhados por pequenas
câmeras embutidas nas laterais
de um computador (ver foto) que
determinam quais aspectos da
página ou do e-mail são vistos ou
ignorados; os padrões resultantes
são então exibidos no mapa de
calor. Após a coleta de dados, que
leva de um a três dias, os resulta-
dos são apresentados e analisa-
dos com o cliente. A avaliação
tem sido altamente positiva. "Es-
tamos muito satisfeitos com a ra-
pidez, eficiência e riqueza de da-
dos do serviço da Eyetools", elo-
gia Charlotte Brewster, encarre-
gada da produção do site da
Economist.com.
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Câmeras instaladas no monitor e outros equipamentos rastreiam o movimento ocular


