




sua comunicação de acordo com o que esti
mula e engaja o seu público." 

Em outro projeto, 30 pessoas de um per
fil específico foram colocadas em uma 
sala, para assistir, por 30 minutos, à sitcom 
americana "Two and a Half Men", com 
seis comerciais inseridos na programação 
- dois de concorrentes, dois reais do pró
prio anunciante que encomendou a análise 
e dois que estavam sendo testados por ele 
para entrar no ar. 

O projeto não terminou com a medição 
da atividade cerebral; duas semanas depois, 
pesquisadores ligaram para as pessoas da 
amostragem, fazendo perguntas sobre os 
seis comerciais. "Alguns deles realmente 
eram mais lembrados que os outros", diz 
Rhodes, "o que comprovou a eficácia da 
nossa medição do nível de excitação por um 
longo período". 

A maioria dos anunciantes que paga por 
estudos de neuromarketing quer fazer pro
teste de um vídeo, uma embalagem, um 
website. Muitos procuram comparar sua 
nova peça com o que já existe no mercado, 
da concorrência ou do que eles mesmos já 
fizeram. Alguns clientes, conta o diretor 
de Pesquisa da One to One, são peculiares: 
"Temos um que sempre faz 15 ou 20 versões 
de um site novo, escolhe 4 ou 5 que acha me
lhores e testa todos estes com a gente antes 
de colocar no ar". 

De um banco que criara um game, mi
rando no público jovem, Rhodes recebeu a 
missão de descobrir se o usuário realmente 
olhava para as logomarcas enquanto jogava 
- o game era de corrida de velocidade, com 
placas publicitárias espalhadas pela pis
ta. Com o mapeamento do movimento dos 
olhos, os pesquisadores chegaram a uma 
resposta. Para o Digg.com, site que agrega 
conteúdo online, a One to One mediu a res

posta de indivíduos a diferentes meios de 
receber e ler um artigo na internet. "A pes
soa que recebe o artigo de um amigo vai ter 
outro tipo de engajamento com ele, muito 
maior, por exemplo, do que se lesse o mesmo 
texto em um portal de notícias", compara. 

Telefonia, futebol e Barack Obama 
Em geral, entre 20 e 30 pessoas são avalia

das em um projeto, numa sala de pesquisa 
da empresa. Os estudos, comparativos, po
dem mostrar de tudo: banners, webpages, 
propagandas, animações, vídeos, games. 

"Antes de rodar um vídeo que vai consu
mir US$ 2 milhões, o anunciante pode testar 
a resposta a ele num estudo de neuromarke
ting, gastando menos de 5% do orçamento 
de uma grande campanha. Um candidato 
político também", observa Rhodes. O neu
romarketing foi usado pelos marqueteiros 
responsáveis pela campanha presidencial 
de Barack Obama, com a submissão de al
guns vídeos a testes com o público antes de 
irem ao ar. 

No Brasil, os clientes estão prontos, no 
curto/médio prazo, ele analisa. "A publicida
de digital brasileira é excelente, as agências 
aqui são de Primeiro Mundo. E os brasilei
ros gostam de experimentar, aceitam testar 
novas tecnologias até mais rapidamente que 
os europeus, que são mais conservadores. O 
mercado brasileiro é muito ágil." 

Agência brasileira que há dois anos aposta 
no neuromarketing, a Africa já injetou mais 
de R$ 600 mil em projetos ligados à ciência e 
tem parceria com a consultoria MindRoads, 
que usa a metodologia ZMET, um processo 
de entrevista patenteada que combina an
tropologia, sociologia, psicologia cognitiva, 
lingüística e neuromarketing. 

Desenvolvido pelo médico Gerald Zalt-
man, da Universidade de Harvard, o Z M E T 
explora o poder de metáforas, símbolos e 

"A disciplina já é bem difundida nos 
EUA e na Inglaterra. No Brasil, está 
começando a ganhar corpo" 
- Philip Rhodes, designer de informação e diretor da Divisão de 
Pesquisas da One to One Interactive 

outras comunicações não verbais para des
cobrir estímulos inconscientes que movem 
os consumidores. Primeiro pesquisador a 
adotar aparelhos de ressonância magnéti
ca para uso na área de marketing, e não na 
de medicina, Zaltman ganhou a alcunha de 
"pai do neuromarketing". 

"A MindRoads nos deu tranquilidade para 
nos aventurar nesse território, que é contro
verso", diz Pedro Cruz, vice-presidente de 
Planejamento da Africa. "Nós conseguimos 
verbalizar alguns pensamentos, mas estu
dos mostram que mais de 95% de todas as 
informações que consumimos ficam no in
consciente." 

A agência usa o Z M E T para fazer sonda
gens sobre produtos, marcas e temas liga
dos ao universo de alguns de seus clientes, 
como futebol e telefonia. Já encomendou es
tudos para Itaú, Mitsubishi, Vivo e Brahma. 
No momento, está sendo desenvolvido um 
Z M E T para a Vivo. 

De acordo com a metodologia MindRo
ads, as metáforas "são a estrada mais curta 
entre a realidade e o inconsciente". Seguin
do os arquétipos junguianos, existem de 
15 a 20 metáforas centrais recorrentes. "A 
matéria-prima do Z M E T são as metáforas. 
E as metáforas são perfeitas para o meio da 
comunicação", observa Cruz. 

No estudo de telefonia, ele conta, foi es-
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truturada toda uma cadeia metafórica. "Co
meçava com 'recursos' e 'conexão', ia para 
'transformação', depois 'contâiner aberto' 
e 'contâiner fechado', que significa se abrir 
para o mundo ou se esconder dele, e, por 
fim, 'controle' e 'poder'. Assim, você ordena 
todo o universo ligado à telefonia, e foca o 
seu projeto de comunicação em uma dessas 
partes, ou no todo." 

No de futebol, uma descoberta feita com 
o neuromarketing foi "muito importante" 
e norteou a campanha do Brahmeiro - a 
Brahma é patrocinadora oficial da seleção 
brasileira de futebol. "A metáfora do reflexo 
é forte nesse universo: mostra a importân
cia que as pessoas dão quando enxergam 
que o time pelo qual torcem reflete os seus 
próprios valores. Por isso, criamos o Brah
meiro, o cara que batalha, que dá duro na 
vida. Quando você junta as duas coisas, o 
público e o contexto, você consegue criar 
uma estratégia." 

O neuromarketing é uma aposta da Africa, 
diz Cruz. "Trata-se de uma disciplina pouco 
difundida e conhecida, mas a metodologia 
da MindRoads vem com a chancela de Har
vard, e os clientes são apaixonados por elas. 
É um pouco recente, e no Brasil existe a coi
sa de achar que tudo é uma modinha. Mas 
nós sabemos que o trabalho tem seriadade, 
quilometragem." 

NEUROLOGIA DAS VENDAS: APOSTA CARA 
Ciência criada nos anos 90, o neuromarketing 
ficou famoso com a pesquisa científica ame
ricana que comparou a Pepsi e a Coca-Cola, 

"Com um aparelho de ressonância 
magnética, assistiu-se, em tempo 
real, ao que se passava no cérebro 
das pessoas em um teste de marca" 
- César Augusto Pancinha Costa, diretor da CAPC 

uma década depois. O estudo consistia na ex
perimentação dos dois refrigerantes. Em um 
dos casos, os experimentadores não sabiam 
qual era a marca da bebida que tomaram. 
Quando perguntados qual dos dois refrige
rantes era melhor, metade respondeu Pepsi. 
Já quando elas tinham conhecimento sobre 
a marca, a taxa de preferência da Pepsi caiu 
para 25%, e áreas relativas ao poder cognitivo 
e à memória agora estavam sendo usadas. 

"Foram 67 pessoas que provaram os re
frigerantes. Com o recurso de um aparelho 
de ressonância magnética, que mostra o 
fluxo de sangue para as diferentes zonas do 
cérebro, assistiu-se, em tempo real, ao que 
se passava no cérebro dos voluntários", ex
plica César Augusto Pancinha Costa, dire
tor da CAPC, empresa voltada para a gestão 
de pessoal, professor do Senac-Pelotas (RS) 
e especialista em neuromarketing. "Verifi
cou-se que, quando não sabiam o que esta
vam bebendo, eram despertadas na mente 
zonas associadas ao prazer. Conhecidos os 
rótulos, eram funções racionais que deter
minavam a preferência. Ficou provado que 
as marcas têm um poder profundo sobre a 
mente dos consumidores." 

No Brasil, o neuromarketing ainda é inci
piente, sobretudo pelo alto custo que envol
vem seus estudos, ele diz. "Não temos mui
tos equipamentos disponíveis nem profis
sionais especializados. Estamos buscando 
equipamentos de análise que possibilitem 
um exame mais econômico do que a resso
nância magnética. 

Hoje em dia, as técnicas que não exigem 
investimento em equipamento e sim, em 
pesquisa, estudo e observação estão se di
fundindo muito." 

Diferentes estudos levam a diferentes 
análises, o professor detalha: a leitura dos 
olhos, por exemplo, oferece alternativas de 

posicionamento de anúncios em jornais 
e revistas, ou até mesmo mídia em movi
mento. A leitura em Z permite o desenho 
de um modelo ideal de sites e diagramação 
de textos. A forma como as informações 
são armazenadas na memória de curto e 
longo prazo, assim como na memória ins
tantânea, aponta o caminho para estraté
gias de entrada e divulgação nos mercados, 
já dirigindo os esforços para um público-
alvo específico. 

O investimento na neurologia de vendas 
é uma aposta que nem todos podem fazer, 
mas os grandes, sim. A Daimler Chrysler 
usou essa técnica para descobrir qual a sen
sação que os seus carros esportivos provo
cavam em quem os conduzia. 

Ao contrário do que os condutores ver
balizavam - "excitação" ou "alegria", era 
"poder" que experimentavam ao volante. Os 
retratos cerebrais revelaram que imagens 
de automóveis esportivos provocavam sen
sações de prazer e que este tipo de veículo 
preenche uma necessidade indireta do ser 
humano: a de vaidade. 

"Um fabricante de automóveis pode esca-
near o cérebro de um consumidor-cobaia 
para saber que tipo de relação as pessoas têm 
diante de um novo veículo - mais emotiva 
ou mais racional. Essas informações pode
rão orientar campanhas publicitárias e es
tratégias de marketing mais eficazes. Mais 
do que isso, as pesquisas deverão servir de 
referência no desenvolvimento de futuros 
produtos", diz César, para quem o neuro
marketing é a maneira mais eficaz, embora 
não a mais econômica, de medir resultados 
na publicidade. "No momento em que as em
presas souberem, com rigor científico, como 
criar mercadorias que despertem o desejo 
de consumo no ser humano, a garantia de 
retorno será total." 
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