
Quinta-feira, 9 de setembro, 2010 Brasil Econômico 37

criatividade@brasileconomico.com.br

A Fiat promove sua experiência em publicidade
em terceira dimensão, que vem sendo
testada desde o lançamento do novo Uno, na
edição de Playboy que chega hoje às bancas.
Todas as páginas da revista, que traz a modelo
paraguaia Larissa Riquelme na capa, podem
ser vistas em 3D com óculos especiais que
acompanham a edição. A produção só foi
possível por meio do patrocínio da fabricante
de automóveis, que marca presença nos óculos
3D e em três anúncios da edição. A imagem
acima está na quarta capa e faz referência
à linha de comunicação básica do Novo Fiat
Uno: os cubos coloridos. Na versão impressa,
os elementos saltam da página por conta
da técnica de terceira dimensão.

ANÚNCIO DA SEMANA

Nokia faz promoção com Pamela Anderson

A Nokia, líder mundial em vendas de celulares, deverá mostrar durante uma
feira mundial de tecnologia nos dias 14 e 15 de setembro, em Londres, novos
aplicativos e serviços baseados em seu sistema operacional o Symbian 3, que
roda no seu celular sensível ao toque, o N8, lançado em abril. Para promover
o evento, a fabricante contratou a musa do seriado S.O.S Malibu, Pamela
Anderson. A atriz participará de um curta metragem filmado com aparelhos
da Nokia e uma promoção premia um anônimo com uma participação no filme.

O que se passa na
cabeça do consumidor?
Bilhões de dólares são gastos anualmente em pesquisas
que pretendem explicar e antever os desejos que im-
pulsionam os indivíduos a consumir. As pesquisas tra-
dicionais de marketing baseiam-se em relatos dos pró-
prios consumidores e utilizam diferentes profissionais e
metodologias para interpretá-las. O objetivo é cons-
truir um panorama realista daquilo que se passa na
mente do consumidor. Infelizmente, muitas vezes, es-
ses esforços são em vão. O motivo é simples: nós, seres
humanos, não estamos conscientes da maioria dos pro-
cessos mentais que motivam nossos comportamentos –
inclusive nossas práticas de consumo.

Os métodos tradicionais de pesquisa observam apenas a
ponta do iceberg. Aquilo que os consumidores relatam é
uma pequena parcela (muitas vezes distorcida) do que efeti-
vamente motivou seus comportamentos. O cérebro, centro
da mente e do comportamento, realiza a maioria de suas
operações abaixo da linha da consciência. Estudos sugerem
que mais de 95% dos processos mentais são inconscientes, e
há os que estimam que esse percentual seja superior a 99%.

Nas últimas décadas,
uma revolução tecnoló-
gica vem permitindo
aos cientistas superar
essa dificuldade e ob-
servar diretamente o
funcionamento do cé-
rebro humano. Técnicas
como o eletroencefalo-
grama (EEG) e a neuroi-
magem por ressonância
magnética funcional
(iRMF) permitem a ob-
servação da atividade
cerebral sem a necessi-
dade dos relatos cons-
cientes dos indivíduos.

A aplicação dessas
técnicas ao estudo do comportamento do consumidor re-
cebeu o nome de neuromarketing. Esse campo científico
vem quebrando paradigmas e trazendo novos insights a
respeito da mente do consumidor. Em um estudo realiza-
do pelo consultor dinamarquês Martin Lindstrom, divul-
gado em 2007, descobriu-se que advertências antitaba-
gistas fazem com que fumantes tenham mais vontade de
fumar, e que propagandas com apelos sexuais não au-
mentam o desejo de consumir o produto. Lindstrom tam-
bém revelou que as mesmas regiões cerebrais ativadas
quando um consumidor está diante de sua marca favorita
(um consumidor da Apple frente à emblemática logo-
marca da maçã) são ativadas por pessoas religiosas frente
a símbolos religiosos (uma freira frente a um crucifixo).

Estudos como esse ainda são raros. No entanto, nos
últimos anos surgiram algumas empresas especializadas
em neuromarketing, como a internacional NeuroFocus,
e institutos de pesquisa já começaram a oferecer técni-
cas em neuromarketing dentro de seus portfólios de so-
luções. No Brasil, um dos poucos exemplos é a Millward
Brown, parceira do Ibope, que possui aparelhos para
mapear o funcionamento cerebral do consumidor. O fu-
turo das pesquisas de marketing está intimamente liga-
do à compreensão da mente humana. ■
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Um estudo
de um consultor
dinamarquês
mostrou que
as advertências
antitabagistas
fazem com que
fumantes tenham
mais vontade
de fumar
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