


Testes perceptivos que monitoram o deslocamento do
olhar estão desfazendo alguns mitos da publicidade, como
o de que símbolos sexuais atraem consumidores e o de que
mulheres prestam mais atenção nas imagens

POR CHRISTIAN SCHEIER E ANNETTE LEFIMOLLMANN

A ciência por trás da
propaganda

Cmo sempre, o tempo é curto. O ônibus parte em cinco minutos e a

iagem para o interior é longa,- melhor passar na livraria da rodoviária e

comprar alguma coisa para ler. Uma revista de atualidades? Ou quem sabe algo

mais leve, como moda ou turismo? Em questão de segundos o olho humano

vasculha estantes inteiras, com centenas de títulos para todos os gostos. Em

poucos instantes a decisão está tomada,- de carteira na mão o consumidor se

encaminha para o caixa.

Eis uma típica cena dos dias de hoje: sob forte pressão do tempo restrito,

fazemos escolhas em meio a uma oferta mais que abundante. E isso não se

restringe apenas às revistas. Na última feira do livro de Frankfurt, 75 mil

lançamentos disputaram a atenção dos visitantes. Estimativas indicam que

estamos expostos a 30 mil anúncios de televisão por ano, sem falar nos 7,3

bilhões de e-mails comerciais, os populares spams, disparados todos os dias.



A briga pela atenção do consumi-
dor é tão apertada quanto o buraco
da agulha. E essa batalha precisa
ser ganha numa fração de segundo.
Estudo realizado pela GfK, empresa
alemã de pesquisa de mercado,
mostra que anúncios em revistas e
jornais têm em média dois segundos
para surtir algum efeito no leitor. Isso
é nada comparado aos 30 segundos
ainda recomendados pelos velhos
manuais de publicidade, tempo
que, na opinião de especialistas em
marketing, seria necessário para a
compreensão efetiva dos anúncios.

Na livraria do aeroporto ou da ro-
doviária tudo também acontece em
poucos instantes. Segundo a pesquisa

' da GfK, o leitor comum dedica em
média um segundo de sua atenção à
observação de cada capa de revista.
É pegar ou largar. O mesmo ocorre

com os livros: 75% das compras são
decididas na livraria.

E FAMOSAS
Empresários e publicitários vivem
questionando velhas concepções de
marketing, sem saber até que ponto são
verdadeiras. Muitos ainda acreditam,
por exemplo, que associar o produto
a uma pessoa famosa impulsiona as
vendas. Mas quem aposta todas as fichas
na beleza e na fama de uma atriz como
Juliana Paes, por exemplo, pode muito
bem dar com os burros n água.

É claro que a morena atrai olhares,
sobretudo dos homens. O problema é
que, sem saber disso, claro, Juliana ou
qualquer outra bela e famosa é também
um vampiro. E assim que os especialistas
em consumo denominam aquilo que
atrai toda a atenção para si, ofuscando
o produto propriamente dito. Mulheres

bonitas sugam de tal forma a atenção
dos homens que muitas vezes eles
mal se lembram do que foi anunciado.
Portanto, quem acha que vai aumentar
as vendas com a ajuda das celebridades
pode estar cometendo um tremendo
erro. Ao que tudo indica, o cérebro
do consumidor funciona de modo bem
diferente do que se pensava.

Tampouco Reinaldo Gianecchini
é garantia de lucro certo. Estudo
realizado na Alemanha com mais de
mil voluntárias constatou que elas não
davam a menor bola para os homens
- belos e ricos - que protagonizavam
os comerciais a que elas assistiam. Ao
contrário das lindas e famosas, popstars
masculinos não se revelaram vampiros,
mas também não despertaram grande
interesse. Também nesse caso, o
produto anunciado, e a marca menos
ainda, quase não deixaram rastro na

AO CONTRARIO do que reza o senso comum, popstars não parecem aumentar as vendas e ainda deslocam a atenção do consumidor



O corriqueiro
"passar de olhos"
sobre os produtos
expostos na
prateleira envolve
inúmeras operações
subconscientes

memória das pessoas. Ao que parece,
máximas como "sexo vende" ou "gente
famosa sempre atrai" logo poderão ser
aposentadas e entrar para os livros da
história da propaganda.

A percepção de um objeto de
consumo numa prateleira, banca
de jornal ou cartaz vem adquirindo
importância cada vez maior. Pena
que os mecanismos adjacentes não
sejam contemplados pela maioria dos
métodos de pesquisa de mercado,
que avaliam apenas as lembranças
conscientes dos consumidores, ata-
zanando-os com questionários sobre
as motivações de compra.

Com freqüência, porém, as pessoas
não têm condições de dizer exatamen-
te por que pararam diante de determi-
nada prateleira. Durante esses breves
instantes a percepção é fortemente
impregnada por imagens,- pouco se lê
num período tão curto. O consumidor
precisaria, em primeiro lugar, traduzir
em palavras o que experimentou em
imagens, algo é possível apenas de
forma parcial. Além do mais, os ques-
tionários criam uma situação artificial:
obrigam quem responde a refletir sobre
o que viu, coisa que não se faz quando
folheia uma revista, por exemplo. O
mero passar de olhos envolve opera-
ções subconscientes, em que não há
tempo para "pensar".

FIDELIDADE EM EXTINÇÃO

A fidelidade a uma marca, objetivo tão almejado pelos publicitários,
pode estar com os dias contados. É claro que muita gente ainda vai
direto à margarina preferida, ignorando as 15 alternativas expostas
na prateleira. Mas isso pode ser apenas um hábito, e dos mais frágeis.
Muitos especialistas já observam que é a proximidade emocional com
determinado produto que nos torna fiéis a uma determinada marca.
Mas com tantas opções igualmente atraentes, um novo produto ou
uma velha marca com nova roupagem forçam passagem e podem
conquistar o consumidor.

Assim, para compreender melhor o
vampirismo de Juliana Paes ou Adriane
Galisteu é preciso se preocupar mais
com o subconsciente. Afinal, nem
tudo que é captado por nossa retina
é percebido de fato, muito menos
alçado até a consciência, de modo a
ser lembrado mais tarde. E claro que
ainda não sabemos como tudo isso
acontece, mas aos poucos estamos
chegando cada vez mais perto. Hoje
conhecemos, por exemplo, o chamado
efeito de mera exposição: o fato de ter
visto algo uma única vez faz com que
uma pessoa tenha uma avaliação mais
positiva em comparação àquilo que
lhe é desconhecido. E nem é preciso
ter memória consciente do que se viu.
O psicólogo social Robert Zajone
conduziu experiências desse tipo ainda
nos anos 60. Certa vez ele espalhou

palavras fantasiosas e sem sentido
no meio dos artigos de um jornal da
Universidade Stanford. Questionados
mais tarde, os leitores se revelaram
mais dispostos a atribuir significado
positivo àquelas palavras repetidas em
comparação a outro grupo, que avaliou
palavras totalmente desconhecidas.

Algumas agências de propaganda
e departamentos de marketing de
grandes empresas já compreende-
ram que o olhar do consumidor é
algo de extrema importância para o
faturamento. Tanto que uma fábrica
japonesa de automóveis está cons-
truindo um milionário instituto de
pesquisa para o psicólogo Shinsuke
Shimojo, do Instituto de Tecnologia
da Califórnia, o Caltech, um dos
maiores especialistas nesse assunto,-
o objetivo é estudar a forma como os



consumidores desenvolvem predile-
ções com base no olhar.

A f i n a l , de que olhar estamos
falando? A cada dois ou três segun-
dos nossos olhos correm para um
novo ponto de fixação, contemplam
alguma coisa com intensidade por
um breve instante, antes de seguir
adiante. E junto com os olhos vai o
"holofote da atenção". E uma boa me-
táfora para descrever de que maneira
nos concentramos em informações
relevantes provenientes de nosso en-
torno. Como um facho de luz, nossa

percepção ilumina um fragmento de
mundo. Só esse fragmento é percebi-
do e então processado pelo cérebro,-
e somente a ele poderá retornar mais
tarde. Ê assim que surgem as prefe-
rências subconscientes, que prova-
velmente influenciam as decisões de
compra. Portanto, em vez de trazer
o mundo todo para nossa cabeça,
o cérebro o utiliza de modo muito
prático, como um "dispositivo exter-
no de armazenamento" no qual vai
buscando dados em rápida sucessão.

O efeito dessa modalidade de

gerenciamento da informação se
resume no fato de que o ser humano
vê com clareza e nitidez apenas três
ou quatro detalhes de seu entorno
a cada momento. Numa página da
internet, por exemplo, talvez ele veja
a logomarca da empresa, um pouco
da barra de navegação e mais uma ou
duas imagens. Se algo se modificar
na página enquanto ele pisca - se
aparecer, por exemplo, um banner
de propaganda -, é possível que ele
nem chegue a notar. Entrou em ação
a chamada "cegueira da desatenção".



Como um facho
de luz, a percepção
ilumina um
fragmento do
mundo,- uma vez
processado, só ele
poderá retornar
como lembrança

O holofote estava simplesmente
desligado no tocante a esse detalhe.
Se, além disso, a atenção do inter-
nauta for desviada, por exemplo, por
truques diversos empregados numa
mesma página, então talvez ele nem
chegue ao conteúdo principal e, com
freqüência, nem sequer lembre em
que página estava.

RASTREANDO PUPILAS
Quem quer mesmo entender o efeito
produzido por um site, um anúncio ou
ainda uma atriz famosa num cartaz de
cerveja precisa se confrontar com o
piscar de olhos dos potenciais observa-
dores. É possível medi-lo com o auxílio
de um capacete equipado com câmeras
que registram o movimento das pu-
pilas. Ainda mais fácil, no entanto, é
fazer essa medição com o auxílio do
"rastreador de atenção" que um de nós
(Christian Scheier) e o cientista cogni-
tivo Steff en Egner desenvolveram no
Caltech. O equipamento se baseia no
fato de que não só o movimento das
pupilas, mas também o das mãos e o
dos dedos contêm informação sobre
para onde se dirige a atenção de uma
pessoa em dado momento.

É o que se pode verificar, por
exemplo, observando participantes de
um experimento enquanto passeiam
com o ponteiro do mouse pela tela

UM OCEANO DE ROSTOS

O efeito da mera exposição foi estudado pelo psicólogo Shinsuke
Shimojo, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, em Pasa-
dena. Em um de seus experimentos, pares de rostos foram mostrados
a pessoas que tiveram de decidir qual a face mais bonita de cada par.
Pesquisadores que estudam a atratividade sabem hoje que, ao fazer
juízos desse tipo, as pessoas se orientam de forma subconsciente por
princípios simples, como a simetria facial. Mas que papel desempe-
nha o mero olhar, o direcionamento da atenção, na hora de emitir
tal juízo? Para responder a essa pergunta, os cientistas mostraram
aos voluntários uma seqüência de dois rostos, dos quais um ficou ex-
posto por apenas 300 milissegundos, ao passo que o outro apareceu
durante um período três vezes maior. Em experimento anterior, as
faces haviam sido consideradas igualmente belas.

Os pesquisadores observaram que a imagem exibida por 900 milis-
segundos foi considerada muito mais bonita que a outra. Suspeita-se
de um efeito cascata: se as pessoas olham por mais tempo para um
retrato, acabam por julgá-lo atraente, o que faz com que continuem
olhando e julgando o rosto em questão cada vez mais interessante.
Portanto, a mera duração do olhar deve contribuir para que as pessoas
desenvolvam suas preferências.

de um computador e clicam espon-
taneamente em pontos de um cartaz,
de um site ou de um anúncio de revista
ali exibidos, ou seja, no ponto que lhes
saltar aos olhos no momento.

Um rastreamento desse tipo deve
ser precedido de uma fase de treina-
mento, na qual os voluntários apren-
dam a usar o mouse com desenvoltura.
E isso porque, no teste de atenção, é

grande a pressão exercida pelo tem-
po. Depois, um software coleta os
cliques, permitindo que o resultado
seja apresentado em mapas. Quanto
mais povoada por cliques estiver uma
seção de imagem, mais vermelha ela
se apresenta - e é para essa área que a
maioria olha. Os resultados desse tipo
de pesquisa coincidem em 95% com
os estudos clássicos que monitoram o



TEXTO OU IMAGEM?

Um dado surpreendente mostra como a pesquisa sobre a atenção,

com seus métodos de monitoramento do olhar, pode resultar em

conhecimentos mais específicos que aqueles obtidos com questio-

nários. Quando se pergunta às mulheres o que é mais importante

numa revista - se texto ou imagem -, elas em geral afirmam preferir

a última. Os homens, ao contrário, dizem prestar mais atenção ao

texto. No entanto, os resultados são exatamente opostos quando se

registram os movimentos oculares de cada um deles. Surpreendente-

mente, as mulheres passam mais tempo varrendo o texto - o suposto

foco da atenção masculina e razão pela qual anúncios de produtos

tecnológicos sempre têm muitas palavras. Mas na verdade são elas

que lêem mais atentamente as chamadas de capa e as matérias que

a revista oferece. No caso de sites, as mulheres se concentram mais

na barra de navegação e nos textos.

Os homens, por sua vez, preferem ver imagens, não ligam muito

para as possibilidades de navegação e se fixam nas fotos, mesmo que

elas tragam imagens de mulheres. O texto fica em segundo plano,

O efeito vampiro pode ocorrer também nas revistas: se houver fotos

sensuais ou nudez parcial, isso certamente atrairá mais o homem,
que pouco se deterá nos textos adjacentes. Técnicas de imageamento

cerebral vêm mostrando por que eles gostam tanto de imagens de

nudez. Diante de imagens sensuais, a estrutura responsável pela

coloração emocional das informações - a amígdala - ativa-se com

intensidade muito maior nos homens do que nas mulheres.
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movimento do olhar - um clique cor-
responde a uma olhadela. Isso funciona
porque o "holofote" de nossa atenção
governa a um só tempo, sem se dividir,
cliques e olhares. Isso foi confirmado
também pelo imageamento cerebral.

O neurobiólogo Serguei Astafi,
da Universidade de Washington
em Saint Louis, demonstrou que as
regiões do cérebro em que são pro-
cessados os fenômenos da atenção
controlam tanto os movimentos dos
olhos quanto o gesto de apontar,
concluindo que o olho não é o ator
principal da atenção. Outros sistemas
motores podem também servir à
medição dos movimentos desse "ho-
lofote". "O método dos cliques abre
possibilidades inteiramente novas
para a coleta de dados", diz Shimojo.
Além disso, beneficia o pesquisador
de mercado que quer descobrir a
dimensão exata do vampirismo das
famosas. Os resultados já obtidos
são surpreendentes, levando a crer
que muitas revistas se equivocam
totalmente em relação ao potencial
de atenção do leitor. É o caso das
revistas femininas , por exemplo,
que costumam exibir belos corpos
de caríssimas modelos na capa.
O problema, no entanto, é que as
leitoras mal olham para essas fotos,
como mostram algumas pesquisas que



mediram o direcionamento do olhar.
Do ponto de vista do consumidor,
portanto, o dinheiro gasto com as
estrelas é um desperdício.

OLHOS E MÃOS
Mas como funciona o instável holofote
da nossa atenção numa situação de
compra? Para responder a essa pergun-
ta pesquisadores alemães recrutaram
voluntários para que observassem, na
tela do computador, diversas capas
de revista, devendo clicar com o
mouse nos pontos de seu
interesse. Cada capa era
exibida por sete segundos,
período em que os parti-
cipantes clicaram em mé-
dia 14 vezes. Havia uma
pausa entre uma revista
e outra, em que aparecia
na tela um grande X, para
estabelecer uma linha de
base comum a todos os
participantes. No final, o
mapa de cliques mostrou
quem olhava o quê.

Na revista de eco-
nomia Harvard Business
Review, cujo projeto grá-
fico traz bastante texto
na capa, foi observado que os olhos
das pessoas vagaram do nome da
publicação para a manchete principal,
daí para os temas destacados e depois
para a imagem, o que, segundo os
pesquisadores, sugere que ninguém
se concentrou em parte alguma. De
fato, um questionário aplicado poste-
riormente provou que eles pouco se
lembravam dos temas anunciados.

Algo completamente diferente
aconteceu com a revista alemã brand
áns, também da área de economia,
mas com projeto gráfico mais arroja-
do. Os participantes olharam muito
para o logotipo, depois para as curtas
chamadas e depois para o elemento
gráfico no centro. A avaliação final
mostrou que o layout funciona, pois a

retenção de informações foi maior. Em
outra revista do setor, a Capital, o olhar
das pessoas se dirigiu primeiramente
para a ilustração da capa, depois para a
manchete principal e, finalmente, para
as chamadas das matérias. Em seguida
ocorreu uma divisão: parte dos volun-
tários passou mais tempo olhando o
logotipo, enquanto o restante se focou
mais na manchete. Por fim, na revista
Impulse os olhos dos participantes
tomaram caminhos distintos logo no
início, o que indica alto grau de dísper-

são. A conclusão da pesquisa é que a
capacidade de dirigir o olhar do leitor
pode ter vínculo com as vendas. Na
média anual, a Harvard Business Review
e a Impulse venderam bem menos que
a Capital e a brand eins, embora outros
fatores, claro, devam ser considerados
nesse tipo de análise.

O que parece impressionar o com-
prador de forma mais duradoura, entre-
tanto, é o nome da revista. Estudos su-
gerem que as publicações que vendem

PARA CONHECER MAIS

Gaze bias both reflects and influences preferences. S. Shimojo et ai., em
Nature Neuroscience, vol. 6, n2 12, págs. 1317-1322, 2003.

Gaze modulation of visual after effects. S. Nishida et ai., em Vision Research,
vol. 43, págs. 639-649, 2003.

mais são aquelas em que o olhar recai,
antes de mais nada, sobre o título. Foi
justamente isso o que aconteceu com
a revista Capital, mas não com aHarvard
Business Reuietv. Ninguém discorda que
a ilustração deva ser atraente, mas,
por outro lado, ela não deve ofuscar o
nome da publicação. Portanto, a capa
ideal deve fisgar o leitor pelo título
para depois dirigi-lo a pontos menos
importantes - princípio semelhante,
aliás, ao dos anúncios publicitários.

A Porsche, por exemplo, sempre
usa em seus anún-
cios uma foto de
seus caríssimos
automóveis com
a logomarca da
empresa no pé da
página, à direita.
A Citroen faz o
mesmo, mas cos-
tuma colocar o
carro mais ao fun-
do, para dar mais
espaço ao texto.

No teste dos
cliques a atenção
das pessoas ficou
mais dispersa, di-
ferentemente do

que ocorreu no anúncio da Porsche,
em que os olhares foram do carro
para o logo e depois para o breve
texto. Mais tarde, a logomarca da
Porsche seria mais lembrada que a
da Citroen nos testes de memória. A
mensagem que fica, portanto, é aquela
que pode ser passada com rapidez. O
comprador poderá se lembrar dela,
uma vez que a armazenou em regiões
mais elevadas, ainda ignoradas, dos
labirintos cognitivos. ™&

ecarvalho
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Fonte: Mente Cérebro, ano 15, n. 176, p. 51-57 , set. 2007.




