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"País tem ferramentas 
de neurociência 

Nikki Westoby, da MillwardBrown global 

por Cristiane Marsola 

er a mente dos consumidores é o 
sonho de muitas marcas. Com a 

evolução da neurociência, o marke
ting tem chegado cada vez mais perto 
disso. Na semana passada, a respon
sável pela área de neurociência da 
MillwardBrown global, Nikki Wes
toby, apresentou as três ferramentas 
de neurociência que acabam de ser 
colocadas à disposição dos clientes 
da empresa no Brasil: Medição de 
associações implícitas, Eye tracking e 
Medição de ondas cerebrais. 

A palestra "Neurociência: Ferra
mentas aplicadas à pesquisa de mer
cado" foi apresentada para clientes no 
Hotel Hilton, em São Paulo. "Pesqui
sas são coisas do passado. Precisamos 
de neurociência para entender o ma
rketing", falou Nikki. Segundo a exe
cutiva, não adianta confiar que essa é 
a solução de todos os problemas. "Não 
ache que a neurociência te dá todas as 
respostas. Deixe o consumidor se ex
pressar e adicione essa tecnologia". 

* Para falar sobre o cérebro, a exe
cutiva apresentou uma metáfora. 
"Comparar o cérebro a um iceberg é 
bom, mas dá a impressão de que não 
podemos ter acesso ao que fica no 
inconsciente. Eu prefiro a metáfora 
do teatro. O palco é a consciência. Os 
atores são os pensamentos. As pesso-

» as dos bastidores, o sistema sensorial. 
O diretor, a sua motivação. O público, 
que é um grupo de pessoas que vo
cê precisa para ter o feedback, é sua 

» memória, que é complexa", comparou 
Nikki. 

A executiva mostrou alguns 
exemplos dos usos das ferramentas 
de neurociência da MillwardBrown. 
"A neurociência é muito boa para 
ser usada no Brasil, onde as pessoas 
adoram novidades e gostam de tudo. 
Essas ferramentas fazem uma discri
minação entre o que agrada mais ou 
menos", disse. 

De acordo com a executiva, a neu
rociência ainda tem alguns obstácu
los. "É uma área nova e controversa. 
Esbarra na questão da ética", contou. 
Outro ponto ainda a ser trabalhado é 
a praticidade. As amostras robustas 
ainda são muito caras de serem feitas. 
As três ferramentas que chegam ao 
Brasil foram exemplificadas com ca
ses pela executiva. 

A ferramenta de Medição de asso
ciações implícitas mostra as respostas 
emocionais às marcas e comunica
ções. De acordo com a empresa, o mé
todo é capaz de identificar as ideias 
conectadas de modo implícito, sem 
que o espectador pense sobre a res
posta. "A neurociência usa uma medi
da de associação, é uma maneira de 
chegar àquele ponto em que a pessoa 
não quer falar", disse. 

Nikki explicou que o cérebro faz 
associações mais rápidas quando há 
continuação no pensamento. Uma ex
periência feita para medir as associa
ções implícitas é exibir ao espectador 
um logo e depois fazer uma pergunta 
como se o céu é bom ou ruim. Se ela 
associar rapidamente céu a bom é que 
a marca tem uma concepção mais po
sitiva, já que mantém a linha de pen
samento "positiva". Se a demora for 
maior é porque precisou ser feita uma 
quebra de raciocínio. 

A técnica também pode ser usada 
com anúncios. Nikki mostrou um 
case em que foram apresentados três 
diferentes anúncios de uma mesma 
marca para os consumidores. En
quanto um teve 101% de aceitação, 
outro ficou com 15%. 

Outra ferramenta é o Eye Tracking 
pela qual é possível verificar que par
te da peça chamou mais a atenção do 
consumidor. Com a técnica é possível 
verificar para onde os olhos dos espec
tadores estão direcionados durante a 
exibição de um filme, por exemplo. 

Também começa a ser usada no 
Brasil a Medição de ondas cerebrais, 
que mostra, segundo a segundo, as 
respostas cognitivas e emocionais 
dos consumidores diante dos filmes. 
Para exemplificar o uso da ferramen
ta, a executiva mostrou sua aplicação 
em um filme de Dove, que mostra a 
transformação de uma mulher co
mum em uma modelo de anúncio. 
"Essa ferramenta agrega valor em 
muitas circunstâncias. Por exemplo, 
quando se trata de material sensível, 
que as pessoas não querem comentar, 
ou de ideias muito abstratas, em que 
não há como falar", explicou Nikki. 

Outra vantagem da ferramenta é 
que é possível verificar qual momento 
do comercial, dividido por cena, cau
sou mais ou menos emoção. 
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