PLURAL

INOVAÇÃO NEURO
Uma combinação de pesquisaconvencional
e neurociência.

PLURAL INOVAÇÃO NEURO
TESTA CAMINHOS
INOVADORES USANDO
PESQUISA CONVENCIONAL
E NEUROCIÊNCIA.

O novo consumidor traz desaﬁos mas também oportunidades.
É preciso estar atento e gerar ideias de inovação para atender
às suas novas demandas, porém, para garantir assertividade
é essencial testá-las.
No contexto atual, muita coisa ainda não foi compreendida,
e portanto, racionalizada e interiorizada de fato. Por isso, testar
apenas com base na declaração do consumidor não é suﬁciente.
Respostas racionais não revelam toda a complexidade do seu
processo de decisão e podem dar resultados parciais, ou ainda,
falso-positivos ou falso-negativos.

Com isso sabemos o que foi declarado pelos
consumidores, mas também o não-declarado,
não-verbal, não-consciente – ou seja, o que está
antes do processo racional de declaração.

OLHANDO OS DOIS LADOS DA MOEDA, O RACIONAL E O
NÃO-CONSCIENTE, NOSSO TESTE É MAIS COMPLETO PARA
COMPREENDER UM CONSUMIDOR COMPLEXO E TRAZER
DIRECIONAMENTOS AINDA MAIS ASSERTIVOS.
A neurociência, usando Associação Implícita e Codiﬁcação Facial, complementa a pesquisa
convencional. Juntas, trazem resultados assertivos, porque conciliam a resposta declarada
racionalizada com o não-declarado e, portanto, espontâneo e reﬂexo.

AS INOVAÇÕES E O MOMENTO
QUE ESTAMOS VIVENDO

COMO ENTENDER OS CONSUMIDORES
NESSE CONTEXTO?

Diante de um novo contexto, é preciso se
manter ativo

Não somos seres puramente racionais, temos emoções e impulsos que
muitas vezes são difíceis de explicar. No contexto atual, muita coisa ainda
não foi compreendida, e portanto, racionalizada e interiorizada de fato.

Lançamentos e adequações são importantes para
atender as novas demandas que surgiram e ainda
surgirão no ‘novo normal’.

É pensando nisso que, mais do que nunca, precisamos investigar para
além do discurso.

O mundo é dinâmico e fomos forçados a uma
aceleração repentina e os consumidores ainda
estão aprendendo e assimilando, ainda há muito
sem deﬁnição e, portanto, sem uma resposta
pronta e objetiva.

A Perception acredita que precisamos ir além do declarado para um
diagnóstico mais completo e certeiro
É preciso captar os impulsos e emoções do consumidor. A sua resposta
imediata não declarada, antes de seu processo de racionalização.

NOSSA METODOLOGIA É UM MIX
DE NÃO DECLARADO E DECLARADO
NEUROCIÊNCIA, CAPTANDO O NÃO DECLARADO
ATRAVÉS DE DUAS METODOLOGIAS

Associação Implícita

Codiﬁcação Facial (Opcional)

Leva em consideração a variável tempo de resposta.
Quanto mais rápida a resposta, mais associada está,
e isso permite entender o que o lançamento gera
em impulso direto e o que o consumidor precisa
racionalizar pra entender. Avaliação de lista de atributos
que transmitem posicionamento do lançamento.

Caso seu lançamento possua estímulo visual, podemos
entender quais emoções evoca. Ou ainda podemos
avaliar o conceito escrito, através de um vídeo com
narração: diagnóstico exato de cada parte do conceito,
permitindo ajustes ﬁnos de acordo com as emoções
geradas nos consumidores.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DECLARADA, COM BASE
EM UM QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO

Escalas acionáveis

Atributos que transmitem o posicionamento

Avaliação completa da sua inovação com questionário
estruturado pré-deﬁnido: likeability geral, diferenciação,
relevância, entendimento da mensagem, intenção
de compra.

Os atributos avaliados com associação implícita também
são avaliados de forma declarada: assim percebemos os
maiores gaps entre associação não declarada e resposta
racionalizada, permitindo atuação da comunicação
reforçando pontos e trabalhando de forma direcionada
em pontos chave do lançamento.

O QUE PODEMOS TESTAR
COM ESSA METODOLOGIA?

Promopack
ou promoção

Lançamento
de produto

Big ideia/
Conceito

Novo formato
de pack

Qualquer inovação. Nessa metodologia,
testamos ideias.

A METODOLOGIA DE INOVAÇÃO
NEURO PERCEPTION

É online e muito interativa,
com exercícios que tornam
a participação lúdica

Possui questionário
estruturado ﬁxo, com
duração de 15 minutos

Tem possibilidade de customizar
atributos de acordo com
posicionamento da marca

Respondentes selecionados
em access panel de acordo
com perﬁl, com cotas simples

O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER
SOBRE A METODOLOGIA DE TESTE
DE EMBALAGEM PERCEPTION?
Precisamos receber os estímulos prontos: Conceito, Big Idea, Materiais Visuais;
O que for ser testado precisa estar pronto para apresentar aos consumidores.

VOCÊ VAI RECEBER UM
RELATÓRIO COM
APRENDIZADOS RICOS
E ACIONÁVEIS,
DESVENDANDO TODO
O POTENCIAL QUE SEU
LANÇAMENTO POSSUI.

No caso de facial coding, o estímulo deverá ser um vídeo. Para conceito, o vídeo
precisa ter a narração da ideia. Assim saberemos a reação diagnóstica de cada
parte do conceito.

Os atributos tem muito poder! Te ajudamos a criar uma lista com base no que você
nos contar sobre a marca e o objetivo do lançamento e produto.

Para agilidade e custo baixo, o ideal é focar em um target mais expandido da sua
marca e categoria. É importante compor a avaliação com uma pluralidade de
olhares, para que o diagnóstico do lançamento seja coberto por potenciais
consumidores, no geral.

EXEMPLOS DE OUTPUTS
FIZEMOS UM PILOTO
AVALIANDO UMA
INOVAÇÃO...

Um kit de shampoo a seco

PENSAMOS EM UM PRODUTO
VOLTADO PARA O MOMENTO
ATUAL, E FALAMOS COM 49
MULHERES NÃO REJEITADORAS
DE SHAMPOO A SECO.

Um para antes de sair de casa, prevenindo
acumulo de partículas; e um para depois ,
que elimina 99,9% das bactérias.
Deixando cabelos protegidos, limpos
e cheirosos.
Pesquisa online, realizada em junho de 2020
com 49 mulheres.

CODIFICAÇÃO
FACIAL

Na nossa pesquisa estimulamos o conceito do Kit
de Shampoo a Seco:

O QUE É?
O algoritmo avalia a composição da anatomia facial e, em
função das contrações faciais, possibilita a identiﬁcação de
emoções básicas. Na medida em que a leitura é realizada, as
expressões identiﬁcadas são expressas em valores, sendo
possível avaliar não somente a emoção manifestada, mas
também sua magnitude.

A análise facial de forma computadorizada permite
identiﬁcar os sentimentos dos participantes de
forma sincronizada com a exibição dos estímulos,
capturando a resposta espontânea do consumidor.

No conceito apresentado, houve alto percentual de ativação, porém,
a maioria se concentrou na NEUTRALIDADE, e a maior emoção
despertada foi a TRISTEZA.
Aspecto que pode estar relacionado com o core do produto: voltado
a proteçãonesse momento de pandemia, pode evocar sensações
mais tristes.
Neutro

Alegria

Tristeza

Raiva

Surpresa

Medo

Rejeição

Valência
(Saldo Emocional)

65%

3%

15%

4%

2%

1%

0%

-16%

NA COMUNICAÇÃO E LANÇAMENTO, SERIA INTERESSANTE ABRAÇAR O MOMENTO, TRAZENDO
O PRODUTO COMO ALIADO NESSE MOMENTO TRISTE E DIFÍCIL QUE PASSAMOS
– NÃO IGNORANDO ESSA SENSAÇÃO ESPONTÂNEA GERADA.

ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO
IMPLÍCITA
O QUE É?
É fundamentada no tempo de resposta, um recurso
consagrado na psicologia cognitiva e que possibilita identiﬁcar
como estão arranjadas as conexões mentais - baseada em uma
resposta não declarada, ou seja, capaz de captar o
inconsciente.
Quanto mais rápida for a resposta, maior a coerência entre
os estímulos apresentados e o seu processamento: mais
sólida é a associação!

AS ENTREVISTADAS SÃO ORIENTADAS A RESPONDER
COM O TECLADO: SIM OU NÃO, PARA CADA UM DOS
ATRIBUTOS QUE FORAM APRESENTADOS NO
QUESTIONÁRIO. COMPUTAMOS O TEMPO PARA CADA
UMA DAS RESPOSTAS EM MILISSEGUNDOS.

Racional

Não
Consciente

Declaração
T2B (%)

Associação
Implicita

Vai deixar meus cabelos saudáveis

96%

Muito Baixa

Tem um tamanho que cabe na bolsa

94%

Alta

Vai eliminar 99,9% das bactérias do cabelo

92%

Baixa

É muito moderno e inovador

90%

Muito Baixa

Vai deixar meus cabelos limpos

84%

Muito Baixa

Vai deixar meus cabelos cheirosos

80%

Muito Baixa

Vai deixar meus cabelos protegidos

78%

Muito Baixa

Atende as minhas necessidades

78%

Muito Baixa

Vai deixar mais cabelos macios

71%

Baixa

Eu acredito no que ele promete

69%

Alta

É melhor que outros produtos do mercado

49%

Muito Alta

É de uma marca que eu conﬁo

45%

Alta

Vai deixar meus cabelos pesados

29%

Alta

Vai deixar meus cabelos duros

24%

Alta

Vai criar uma ﬁna película nos meus cabelos

0%

Alta

COMBINAÇÃO
DAS AVALIAÇÕES

Declarada racionalizada

ASSOCIAÇÃO
IMPLÍCITA
Na nossa pesquisa perguntamos quais
sensações eram proporcionadas pelo
kit de Shampoo a seco:

REFORÇAR ESSES PONTOS
NO LANÇAMENTO, PARA
QUE A IDEIA SEJA ABSORVIDA.
Não há alta associação nos principais aspectos
com alta concordância declarada e racional:
apesar de bem avaliado, os aspectos de produto e
de posicionamento, os benefícios do Kit não
estão claros para o consumidor, é necessário que
racionalizem e pensem nos aspectos.

IMPORTANTE MITIGAR OS RECEIOS,
QUE PODEM ATRAPALHAR
A RECEPTIVIDADE ESPONTÂNEA.
Racionalmente, não concordam com atributos
negativos, mas, de forma não racional ﬁca claro
que há um medo.

HÁ RECEPTIVIDADE
O KIT ENTREGARÁ O QUE PROMETE E É MELHOR
QUE OS DEMAIS. MAS É IMPORTANTE MITIGAR OS RECEIOS
PARA QUEBRAR POSSÍVEIS BARREIRAS DE CONSUMO,
DANDO ESPAÇO PARA PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS.

Não declarada espontânea

Permite compreender de forma
completa a percepção do
consumidor.

DECLARADAMENTE, O KIT DEMONSTRA POTENCIAL E PARECE MUITO BEM RESOLVIDO
BEM AVALIADO E COM BAIXA ASSOCIAÇÃO AOS ATRIBUTOS NEGATIVOS – SEM AJUSTES
NECESSÁRIOS. MAS, AO AVALIAR DADOS ESPONTÂNEOS, HÁ PONTOS QUE AUXILIARIAM SEU
LANÇAMENTO: QUEBRAR MEDO EM DEIXAR OS CABELOS PESADOS E DUROS É IMPORTANTE PARA
NÃO CRIAR BARREIRAS DE EXPERIMENTAÇÃO, ALÉM DE REFORÇAR OS ASPECTOS CORE.
NA COMUNICAÇÃO CONSIDERAR QUE A EMOÇÃO DA TRISTEZA É EVOCADA PELO KIT
O PANO DE FUNDO PARA A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO É MAIOR DO QUE O PRODUTO E NÃO
DEVERIA SER IGNORADA NO LANÇAMENTO.

PLURAL

INOVAÇÃO NEURO

