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Introdução 

 

 O presente trabalho académico versa sobre a temática do neuromarketing em Portugal, 

procurando compreender a sua contextualização nas ciências da comunicação, compreendendo o 

seu modo de funcionamento, quais os seus limites e potencialidades, analisando-o tanto na 

perspectiva dos consumidores, como dos profissionais. O neuromarketing é uma das inovadoras 

técnicas de pesquisa de marketing que estuda a essência do comportamento do consumidor. O 

neuromarketing constitui a união do marketing com a neurociência, e é considerado uma chave para 

a compreensão da lógica de consumo, que visa entender os desejos, impulsos e motivações dos 

consumidores através do estudo das reacções neurológicas a determinados estímulos externos, 

constituindo esta um contributo aos processos dos fluxos de comunicação. 

 Como pergunta de partida para este trabalho definimos, “Quais os limites e potencialidades 

do neuromarketing aplicados à comunicação em Portugal?”. Como objectivos de pesquisa fixámos a 

compreensão dos limites e das potencialidades da aplicação do neuromarketing no panorama 

empresarial português, nomeadamente a sua receptividade, visando também analisar questões de 

ordem ética inerentes à sua prática. 

 Este trabalho visa uma análise teórico-prática do neuromarketing na perspectiva das ciências 

da comunicação, tendo também como ponto de análise o mercado português. Para o efeito 

procurámos fundamentar concepções teóricas dos autores estudados com a opinião e afirmação de 

especialistas reconhecidos na matéria, o que ajuda a explicar e a compreender o fenómeno do 

neuromarketing e as teorias desenvolvidas sobre este, até agora. 

 Numa época económica, social e culturalmente marcada pelas necessidades de consumo 

das mais variadas sociedades contemporâneas, as marcas enfrentam um desafio para se 

conseguirem distinguir nestes mesmos mercados, necessitando de encontrar novas e inovadoras 

técnicas de comunicação que possam contribuir para a sua diferenciação face às demais. 

 Actualmente, vender é cada vez mais difícil, já que segundo Renvoisé e Morin: “os 

compradores estão mais bem informados; a concorrência é cada vez mais forte; os ciclos de venda 

tendem a prolongar-se e há uma cada vez maior resistência às técnicas de marketing tradicionais por 

parte dos consumidores”. Assim, muitas vezes, não é por se dispor e oferecer ao mercado as 

melhores tecnologias e produtos, que estes serão automaticamente aceites pelo mesmo. A 

neurociência comprova que é apenas comunicando directamente com o cérebro dos consumidores, 

aliado à capacidade de compreensão da linguagem do cérebro, desses mesmos consumidores 

(compreender o que procuram), que se torna possível aumentar a eficácia comunicacional e 

comercial de uma marca ou empresa, o que resultará na sua maior notoriedade, mediatismo, e 

consequentemente maximização da possibilidade de vender um produto ou uma ideia (Renvoisé e 

Morin, 2009:19). 

A temática do neuromarketing assume-se também como controversa nomeadamente com 

questões de ordem ética, sendo ainda necessário compreender o que é correcto de ser estudado nos 

consumidores e aquilo que invade a sua privacidade, tanto de um ponto de vista ético como de uma 
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perspectiva legal.  

A adopção desta prática da neurociência assume então, no nosso ponto de vista, um papel 

preponderante para atingir os objectivos daqueles, que nos mercados cada vez mais marcados pela 

necessidade de inovar e de se diferenciar, visam ser bem sucedidos, objectivos esses que, aliados à 

dicotomia entre a possibilidade de um sucesso de vendas garantido e a problemática ética inerente 

ao neuromarketing foram uma motivação para a realização deste trabalho. 

Assim, este trabalho visa apresentar a temática do neuromarketing, dar a conhecer as suas 

técnicas, quem as aplica, porque as aplica e quais as consequências da sua aplicação no processo 

de comunicação das marcas e das empresas, com referência a pressupostos que propomos para o 

futuro.  
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Nota metodológica   
 

 Este estudo assume-se como um ensaio académico teórico-prático, conforme define Severino 

(1976:153): “O ensaio é um estudo bem desenvolvido, formal, discursivo e concludente, consistindo 

numa exposição lógica e reflexiva e numa argumentação rigorosa com alto nível de interpretação e 

julgamento pessoal”. 

 Este ensaio é essencialmente fundamentado por bibliografia inerente à temática em 

discussão, à qual acrescentamos a nossa reflexão conceptual sobre este fenómeno social, contando 

ainda com o contributo de especialistas da área profissional, que acrescentam a componente mais 

prática, resultando este trabalho num conjunto de abordagens teórico-práticas sobre o tema. 

 A escolha do ensaio justifica-se pelo reduzido número de profissionais e empresas 

especialistas nesta área, em Portugal, o que potenciou o nosso interesse na temática, mas que 

dificultou a realização de um estudo científico de forte componente metodológica. Assim, 

considerámos que o ensaio poderia reunir em si um conjunto de conceitos, factores, reflexões críticas 

e factos reais capazes de construir um pensamento sólido e estruturado que analisa, debate e 

apresenta alguns pressupostos para o futuro duma área do marketing ainda pouco desenvolvida, mas 

que consideramos de grande importância e potencial a curto/médio prazo.  

 Optámos por incluir uma componente metodológica de carácter qualitativo, fundamentada em 

Maxwell, autor e investigador da metodologia científica qualitativa. A componente metodológica 

escolhida verificou-se através da aplicação de entrevistas a profissionais da área, de forma a 

conseguir obter rigor científico na realização deste estudo.  

 A nossa escolha metodológica recaiu sobre a investigação qualitativa, uma vez que tivemos 

necessidade de proceder á análise de conteúdo das entrevistas que nos foram concedidas. Estes 

profissionais foram questionados através de uma entrevista semi-estruturada, a qual, segundo Denzin 

(1970:123 cit. in Moreira 2007:206), “permite um guião previamente definido sobre a temática a 

abordar, porém torna possível adequar as perguntas da entrevista ao discurso do entrevistado e aos 

assuntos aos quais o mesmo fará referência no momento”.  

 Embora não se assuma como um estudo de índole prática, a ferramenta metodológica 

escolhida serve essencialmente como suporte para as bases teóricas apresentadas e, visa obter 

perspectivas das mesmas que julgamos ainda não terem sido tidas em conta pela comunidade 

científica. 

 Juntaram-se a estas entrevistas, o contributo teórico dos autores estudados na revisão 

bibliográfica do trabalho. 

 Os pontos apresentados na Parte II deste trabalho visam enquadrar e analisar as 

perspectivas teóricas relativas à temática em análise na realidade portuguesa, assumindo-a como 

perspectiva principal para a análise desenvolvida. 

  Relativamente aos especialistas entrevistados, acreditamos que a obtenção da opinião do 

Managing Partner da consultora de marketing QSP, Rui Ribeiro, foi algo que se assumiu como 

fundamental para este trabalho, na medida em que o mesmo tem toda uma perspectiva do mercado 
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nacional de marketing, tendo também uma posição privilegiada para comentar a adesão do mercado 

português à aplicação destas inovadoras técnicas.  

A QSP foi criada em 2004, é uma empresa que actua na Área da Consultoria Estratégica de 

Marketing, através de estudos de Marketing que garantem uma melhor performance das empresas, 

das suas marcas e dos seus produtos e serviços. Como missão assumem, “contribuir para a criação 

de valor dos nossos clientes, através de orientações estratégicas adequadas e orientadas para o 

mercado, disponibilizando informação de marketing determinante para o sucesso dos seus negócios, 

através de metodologias inovadoras” destacando-se neste ponto o neuromarketing sendo 

consequentemente apresentadas as técnicas e formas de aplicação para estados deste.  

 A QSP tem como principais clientes o Continente, a Sonae Sierra, o Diário Económico (uma 

parceria da qual têm resultado as principais conferências de marketing realizadas em Portugal (ex. 

QSP Summit 2009). 

Por outro lado tornou-se preponderante conseguir a opinião de especialistas da neurociência 

e da psicologia os quais podem referir a legitimidade da aplicação destas técnicas, bem como as 

questões éticas inerentes às mesmas.  

Como especialista nesta matéria questionámos Pedro R. Almeida, optámos por este 

profissional, por se ter destacado enquanto Director da ANR (Applied Neurobehavioural Research), 

empresa que presta serviços de Neurociência Cognitiva/Comportamental Aplicada em vários 

domínios, de entre os quais os estudos para desenvolvimento de conceitos publicitários, material para 

a promoção de mudanças atitudinais/comportamentais e avaliação de conteúdos de entretenimento.  

As entrevistas foram realizadas por e-mail, dada a impossibilidade de agendar entrevistas 

pessoais, por motivos profissionais dos entrevistados, bem como por motivos que se prendem com 

distâncias geográficas. Ambas as entrevistas tiveram guiões diferenciados, dada a especificidade de 

cada profissional em determinado campo do neuromarketing. Rui Ribeiro assume-se como um 

profissional cujo empirismo na aplicação de pesquisas de neuromarketing é uma realidade pelo que o 

guião para a sua entrevista visou essencialmente conseguir informações e dados sobre a satisfação 

das empresas portuguesas que, como a Sonae, já aderiram a esta nova prática.  

Pedro R. Almeida sendo um investigador na área da neurociência e da psicologia o guião 

para a sua entrevista visou essencialmente compreender as questões éticas inerentes á prática do 

neuromarketing. 

Os contactos para realização destas entrevistas iniciaram-se em Fevereiro, sendo que a 

resposta de Pedro R. Almeida foi obtida no dia 17 de Março de 2011, e a resposta de Rui Ribeiro foi 

obtida no dia 23 de Maio de 2011. 

As entrevistas que constituíram parte integrante deste ensaio teórico-prático estão transcritas 

na sua íntegra e são apresentadas em anexo (anexos 1 e 2). 
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PARTE I – Enquadramento Teórico  

Capítulo 1 – Neuromarketing: estado da arte 
 

 O presente capítulo pretende resumir, de forma breve, as principais obras e teorias 

desenvolvidas sobre neuromarketing, constituindo assim o estado da arte do tema principal deste 

trabalho. 

Ainda que seja um tema embrionário, a temática do neuromarketing já tem essencialmente 

duas publicações de referência, uma de autor brasileiro (Camargo, 2009) e outra de dois teóricos 

franceses (Renvoisé e Morin, 2009), sendo adjuvadas pela obra Como decidimos (Leher, 2009), a 

qual explora a mente humana no processo de decisão do quotidiano, aplicando-se este estudo 

naturalmente à prática e compreensão do neuromarketing. Acreditamos que as obras literárias 

apresentadas são efectivamente o melhor suporte teórico para o nosso trabalho, na medida em que o 

mesmo terá por base os seus conceitos e definições de carácter científico, os quais são uma mais-

valia ao rigor deste estudo.  

É importante referir que na realização deste trabalho procurámos sempre não nos cingir 

apenas às perspectivas dos autores destas obras tendo também como fundamento teórico-prático a 

opinião de especialistas da área, de forma a conseguir apresentar os dois lados do neuromarketing, 

não tornando o trabalho enviesado por via da adopção de certas perspectivas teóricas relativas ao 

neuromarketing, sua aplicação, potencialidades e limites na comunicação das empresas e marcas. 

Como decidimos (Leher, 2009) é uma obra que procura dar resposta às questões que levam 

o ser humano, nomeadamente o comportamento cerebral deste a optar por determinada opção em 

detrimento de outra, baseando-se essa análise nas mais recentes descobertas da Neurociência. 

Visando analisar os comportamentos e decisões humanas na tomada de decisões, o autor procura 

compreender se as mesmas são tomadas baseadas na razão ou no instinto, no fundo a obra analisa 

quais as motivações humanas para a tomada das melhores decisões, sejam elas do quotidiano 

comum nomeadamente, porque levamos dias a escolher um telemóvel e às vezes decidimos comprar 

uma casa em questão de segundos. Ou do tipo de decisões cujo resultado pode ser a sobrevivência 

ou a morte naquele momento. Como decidimos, ainda que não aborde directamente técnicas de 

vendas e técnicas de estudos de mercado, aborda a questão da neurociência estando-lhe associadas 

as questões éticas que são preponderantes para a comparação entre a dicotomia “sucesso garantido 

vs. questões de ordem ética nos consumidores”. Por outro lado a constante apresentação de 

testemunhos e acontecimentos reais e associados ao quotidiano dos indivíduos, na sua generalidade, 

membros de sociedades contemporâneas (nomeadamente E.U.A), cujas características sociais e 

económicas (embora com as naturais diferenças inerentes aos hábitos de consumo dos dois países), 

em muito se enquadram com o perfil dos consumidores portugueses e com a forma como estes 

decidem, já que e, ainda que com um passado cultural e social diferente, em caso de pressão e 

perigo iminentes a reacção do ser humano é, muitas vezes, baseada não no seu background cultural, 

mas sim nos estímulos irracionais despoletados pelo cérebro. A capacidade de controlo desses 
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estímulos de adrenalina, aliado a uma capacidade de racionalizar, permitem atingir a melhor forma de 

decisão.  

Renvoisé e Morin (2009), abordam a forma como o cérebro humano funciona, de que forma é 

afectado/reacções e como foi estudado pelos neurocientistas. Dada a complexidade do mesmo, 

nomeadamente a neurociência, em Neuromarketing - O centro nevrálgico da venda, o tema é 

abordado de uma forma pragmática e com exemplos do quotidiano, seja para explicar a forma de 

funcionamento do cérebro, diferenciando-o em três (associando-as ás técnicas de vendas e à forma 

de influenciar directamente essas três áreas), nomeadamente o cérebro racional, intuitivo e primitivo. 

 A obra apresenta um modelo para um sucesso de vendas, o método FREGI, relacionando as 

funções das vendas, do marketing e da comunicação. Assente nas mais recentes descobertas na 

área do neuromarketing, o método FREGI explica de forma simples e concreta que o verdadeiro 

decisor é o nosso cérebro primitivo, ou «reptiliano», que responde a uma linguagem muito particular: 

a linguagem da decisão. 

Camargo, (2009), apresenta na sua obra alguns dos conceitos chave que ajudam não só a 

perceber o consumidor e os seus anseios, como também a desmontar alguns dos mitos mais 

persistentes que existem nas áreas do marketing e das teorias comportamentais. Apesar de se tratar 

de um tema controverso e com implicações éticas amplamente discutidas, a obra demonstra que o 

neuromarketing é um campo de investigação cada vez mais explorado quer por profissionais quer por 

académicos. Neuromarketing - Descodificando a Mente do Consumidor revela as empresas, 

cientistas e universidades que têm realizado pesquisas nesta área, descrevendo minuciosamente as 

técnicas utilizadas e as descobertas efectuadas. Trata-se do primeiro autor a abordar a temática do 

neuromarketing em português, embora este estudo retrate a aplicação destas técnicas no panorama 

socioeconómico brasileiro e internacional, não fazendo qualquer referência à realidade portuguesa
1
. 

 Em termos de contributos científicos de relevo para o neuromarketing o artigo de McClure 

(2004) “Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks” apresenta a 

experiência realizada pelo próprio e publicada no conceituado jornal americano NEURON. Definida 

como Coca-cola vs. Pepsi, a experiência visava compreender os processos cognitivos por detrás da 

escolha entre a Coca-Cola e Pepsi, demonstrando, através de técnicas de neuromarketing, 

resultados contraditórios relativamente às respostas dadas pelos mesmos indivíduos, investigados 

anteriormente através de técnicas de pesquisa de marketing tradicionais. 

  

                                                 
1
 No fim da realização deste estudo (nomeadamente em Junho 2011) foi lançado a primeira obra sobre neuromarketing, 

desenvolvida por um autor português, Neuromarketing: A influência nos processos de decisão, por Luís Rodrigues, colmatando 

desta forma uma lacuna em termos de doutrina nesta temática no nosso país. Por ter sido lançada no fim da realização deste 

estudo não foi contemplada no mesmo. 



 
Instituto Superior Ciências Sociais e Políticas  Universidade Técnica de Lisboa 

Neuromarketing aplicado à Comunicação 

 

9 
André Valente Oliveira                                                                                         2010/2011 

 

Capítulo 2 – Marketing – uma perspectiva contextual 
 
 Para Kotler, “a tecnologia é o modelador fundamental, não só da subestrutura material da 

sociedade mas também dos padrões de pensamento das pessoas” (Kotler, 2006:13) e é neste 

contexto que podemos considerar e incluir todas as novas técnicas de comunicação e marketing que 

beneficiam da tecnologia como contexto e como método de desenvolvimento de novas práticas, que 

enriquecem o universo das organizações enquanto emissoras de mensagens frequentes aos seus 

stakeholders, no sentido de as potenciar e de aumentar o seu impacto.   

 Assumindo a definição conceptual de marketing para Lindon et al. (2009), como o “conjunto 

dos meios de que dispõem uma empresa para vender os seus produtos aos seus clientes, com 

rendibilidade” (Lindon et al, 2009), e a acepção de Kotler, marketing “é um processo social por meio 

do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a 

criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros” (Kotler e Keller, 2006), 

podemos afirmar que ambas as abordagens se enquadram com o papel do marketing, o qual na 

actualidade se assume como uma função principal da empresa, uma função que mais do que 

qualquer outra, condiciona a sua sobrevivência, a sua prosperidade e o seu crescimento. As 

empresas exploram cada vez mais os mercados, passou-se de um marketing extensivo, abertura dos 

novos mercados para um marketing intensivo, desenvolvimento da quota do cliente (Lindon et al, 

2009:43). Mesmo os grandes grupos de empresas visam, cada vez mais os nichos de mercado. As 

necessidades primárias dos consumidores estão largamente satisfeitas nas nossas sociedades, facto 

esse que leva a que as expectativas dos consumidores sejam naturalmente mais difíceis de alcançar. 

Torna-se cada vez mais necessário ir ao encontro do cliente e personalizar o produto em função do 

mesmo, não basta criar necessidades a nível global, a realidade dos mercados actuais pressupõe 

que as marcas foquem a comunicação directa e, quase exclusivamente, no seu consumidor, o qual é, 

cada vez menos fiel aos produtos dessas mesmas marcas, bem como às insígnias dos distribuidores 

que as disponibilizam no mercado (Lindon et al, 2009:43).  

 A escolha é difícil face ao excesso da oferta e á semelhança dos produtos e dos serviços, as 

marcas tornaram-se essenciais para facilitar o reconhecimento, diferenciar e dar sentido aos 

produtos. Os clientes são cada vez mais exigentes. Estão mais cultos, melhor informados e têm maior 

número de experiências de consumo. A evolução social e cultural associada às transformações 

tecnológicas, nomeadamente no campo da informação levam a que a mesma se propague com outra 

facilidade, levando a que “os valores dos indivíduos se tenham alterado, pelo que o marketing se 

deve adaptar a nível dos produtos, dos serviços e das novas formas de relacionamento” (Lindon et al, 

2009:43). O consumidor actual possui uma grande quantidade de informação, e faz parte do próprio 

processo de comunicação da marca, uma vez que a comunicação já não é unidireccional mas sim 

bidireccional, em que a troca de mensagens, de informações e de experiências se desenvolvem entre 

o primeiro e a própria marca. Constrói-se hoje um diálogo entre a marca e o consumidor, sendo este 

um processo exigente e complexo, no qual as novas tecnologias ocupam um lugar de destaque, o 

que leva à construção de relações, que resultarão em fidelização, em maior mediatismo e 

notoriedade, com reflexos efectivos na procura. Kotler reforça esta ideia, afirmando que a “função 
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principal do marketing é a gestão da procura” (Kotler, 2006:13), que consideramos um fundamento à 

questão essencial da tecnologia como instrumento de estabelecimento de relações de confiança 

entre a organização (marca) e o seu consumidor ou potencial consumidor. Na actualidade, nem as 

marcas mais fortes asseguram uma rentabilidade duradoura, assistindo-se a múltiplos programas de 

fidelização de clientes. 

 A realidade dos mercados actuais demonstra que é cada vez mais necessário que as 

empresas arrisquem, que ponham em prática um marketing inovador, é necessário que incluam 

novas e avançadas formas de comunicar e que o façam em função das novas realidades sociais, 

culturais e tecnológicas. É um marketing muito difícil de executar e muito arriscado, é necessário 

despertar a procura com iniciativas audaciosas e com preposições fortes. 

 Toda a necessidade de estar próximo dos clientes sentida, na actualidade pelas marcas 

prende-se essencialmente com a compreensão que estas têm do mercado em que operam. As 

empresas dispõem hoje de uma panóplia de técnicas de estudos que permitem seguir continuamente 

a posição das marcas no mercado. Porém, se o mercado evoluí, se os consumidores evoluem, torna-

se então necessário inovar na análise dos gostos e tendências destes, para que posteriormente seja 

possível executar campanhas e acções de comunicação que efectivamente vão ao encontro do 

consumidor gerando-lhe as necessidades adequadas às informações que os próprios disponibilizam 

a quando da aplicação de pesquisas.  

Todas as relações teóricas aos mercados e às empresas que serão feitas durante este 

trabalho terão sempre em conta as dimensões do marketing para que se consiga fazer sempre uma 

associação correcta entre o papel e o contributo da neurociência, mormente do neuromarketing, e os 

objectivos e dimensões do marketing. 

 

Segundo Lindon et al. (2009:30) o marketing é:  

 “Uma atitude pessoal e uma cultura de empresa; 

 Uma estratégia; 

 Um conjunto de técnicas e de meios; 

 Uma prática feita de antecipação e de reactividade”; 

  

 Na sua primeira dimensão, o marketing assume-se como uma atitude a qual se caracteriza 

pela preocupação de conhecer o público, nomeadamente através de estudos de mercado, para 

melhor se adaptar e para agir de forma mais eficaz (idem). Conhecer o público é efectivamente uma 

necessidade e um ponto de partida para preparar uma acção de marketing. A adaptação ao público 

pressupõem não contrariar os seus hábitos, satisfazer as suas necessidades e as suas preferências, 

e falar uma linguagem à qual seja sensível, é uma condição de sucesso para todas as acções de 

marketing. Por fim, influenciar o público, consiste em tentar modificar as suas atitudes e os seus 

comportamentos num sentido favorável aos objectivos da organização (ibidem). A dimensão atitude 

de marketing assim apresentada aplica-se a um grande número de decisões da empresa, 

nomeadamente quando se trata de decidir o que se vai produzir, a atitude de marketing consiste em 
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compreender quais os produtos que os consumidores querem comprar ou estão dispostos a comprar. 

Quando se visa fixar o preço de um produto a atitude de marketing consiste em avaliar quanto é que 

os consumidores estarão dispostos a pagar pelo mesmo. Quando se pretende definir uma política 

publicitária a atitude de marketing consiste em perguntar o que os consumidores pensam do produto 

e o que os incitaria a comprá-lo. Quando se deseja organizar uma rede de distribuição ou um serviço 

comercial, a mesma consiste em perguntar qual é o que corresponderá melhor aos hábitos e às 

exigências dos consumidores. A atitude de marketing consiste em tomar decisões em função dos 

consumidores e não apenas em função do produtor (idem:31).  

 A dimensão atitude de marketing pressupõe que as empresas que visem ser bem sucedidas, 

se empenhem constantemente em não ceder à tentação de tomar as suas decisões, quanto à política 

da empresa, em função das suas próprias ideias preconcebidas, convicções e desejos, mas sim que 

façam um esforço permanente para ver o consumidor tal como ele é, e adaptar-se-lhe, em vez de o 

ver tal como queriam que fosse, pensando que será ele que se adaptará às decisões da empresa 

(ibidem). 

 Enquanto dimensão estratégica das empresas e das marcas, o marketing assume-se como 

ferramenta que permite elaborar um plano de abordagem ao mercado e, consequentemente 

identificar objectivos, concorrentes, targets, posicionamento e o marketing-mix a adoptar. 

 A dimensão de técnicas e meios do marketing corresponde a uma ciência com o seu campo e 

os seus métodos próprios. Atente-se a Lindon (et al, 2009:33) quando as empresas são de pequena 

dimensão, os seus dirigentes não têm a necessidade de aplicar técnicas que lhes permitam conhecer 

o mercado, adaptar-se e agir sobre ele, na medida em que estão em contacto directo com os seus 

clientes, o que lhes permite conhecer individualmente os mesmos, seguir a evolução dos seus 

gostos, adaptar os modelos e os preços, bem como a sua acção comercial em função destes. Porém 

quando as empresas assumem uma dimensão industrial, já não conseguem manter esta relação de 

proximidade com os clientes, deixando de os conhecer pessoalmente, de lhes falar e de lhes vender 

directamente os seus produtos. Assim, tem que passar a contactá-los por intermediários e a 

comunicar com eles através dos media. Desta feita torna-se essencial o recurso a novas técnicas e 

meios de conhecimento e de acção sobre o mercado, na medida em que os instrumentos tradicionais 

já não são suficientes. 

 O neuromarketing assume-se como uma técnica inovadora e o seu estudo pressupõem ter, 

muito concretamente, presente esta dimensão do marketing. 

 Enquanto prática feita de antecipação e de reactividade esta dimensão do marketing assume 

a criação de modelos, os quais têm por objectivo descrever rigorosamente o comportamento dos 

consumidores, dos distribuidores, dos produtores de bens e serviços, assim como das influências 

recíprocas que eles exercem uns sobre os outros. É uma representação mais ou menos fiel mas 

sempre simplificada, de um fenómeno ou de um sistema complexo, que tem por objectivo a sua 

compreensão, para permitir uma melhor actuação sobre o fenómeno. O desenvolvimento dos 

modelos de marketing e, nomeadamente dos modelos quantitativos conduzem a um reforço do 

marketing como ciência. 
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2.1 – Comunicação e Marketing – uma perspectiva de integração 
 
 De acordo com Rogério Santos, a comunicação pode ser, Interpessoal, de Massas e 

Organizacional (1998:104-107). A Comunicação Interpessoal é a forma mais simples de comunicação 

entre, pelo menos, dois indivíduos. Permite o diálogo, a aceitação ou rejeição dos pontos de vista, 

num registo interactivo considerado a base do contacto e da condição humana. A Comunicação de 

massas, trata-se de um modo de comunicação em que o emissor organiza, elabora e distribui a 

informação para uma audiência que, ao longo dos tempos, se tem revelado cada vez mais vasta. A 

Comunicação de Massas está em grande expansão e recorre aos meios mais diversos de difusão: 

imprensa, cinema, televisão, painéis exteriores (outdoors), entre outros. Por fim a Comunicação 

Organizacional ocorre dentro de uma estrutura ou grupo coerente, visando um objectivo comum. 

Dentro deste grupo processa-se também a Comunicação Interpessoal, no entanto, esta é limitada por 

aspectos produtivos ou ideológicos, uma vez que a liberdade de expressão e intervenção do indivíduo 

se adapta aos interesses da organização. A Comunicação Organizacional permite a troca de pontos 

de vista internos e a sua orientação face a objectivos externos, com regras para evitar a desordem e 

os conflitos de grupos. 

 A comunicação humana reveste-se de múltiplas formas, através das quais o Homem 

transmite e recebe ideias, impressões e imagens de todo o tipo. “Comunicar é pôr em comum uma 

informação, é partilhar uma opinião, um sentimento, uma atitude, um comportamento” (Caetano e 

Rasquilha, 2007:22). A comunicação é parte integrante do Homem, na medida em que, este por 

natureza é um ser social, preparado para viver em sociedade. Conversar, transmitir conhecimentos, 

trocar experiências, evidenciar gostos e capacidades, relatar medos, anseios e paixões, descrever 

derrotas ou vitórias que surgem a cada instante do dia-a-dia levam a que cada um de nós estabeleça 

com os demais uma multiplicidade de relações, donde resulta a nossa inserção num conjunto 

relacional extremamente complexo (idem:23).   

 O que actualmente é hoje apresentado como práticas de comunicação existe desde há muito 

tempo, na medida em que o homem, em sentido lato, sempre comunicou, assumindo-se estas 

práticas como contemporâneas da humanidade, da mesma forma que a linguagem e o utensílio, dois 

legados essenciais do homem da Pré-História. Este facto levou Marques de Melo (Marques de Melo 

cit. in Sebastião, 2010:19) a afirmar que “em termos históricos efectivamente a comunicação afigura-

se como a única forma de sobrevivência social, como o próprio fundamento da existência humana, 

solidificada através da cooperação e da coexistência”.  

 No fundo “todos dependem de todos na tarefa da sobrevivência, o que torna o homem um ser 

eminentemente social” (idem). A vida em sociedade dota o homem de um código cultural, um 

conjunto de normas formais ou informais que lhe moldam o comportamento.  

 Como afirmam Caetano e Rasquilha (2007:24) “as relações de grupo condicionam e 

padronizam comportamentos e estendem a cada elemento do grupo os conhecimentos do conjunto, 

necessários para a satisfação das suas necessidades (da sobrevivência à auto-realização) ”. Ou seja, 

o homem é também um ser cultural, estando dotado de um código cultural do seu grupo, o 

conhecimento estende-se a cada indivíduo, ser cultural, que assim passa a dispor dos meios 
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indispensáveis à sua sobrevivência e adaptação num mundo em constante mudança (idem). É o 

conhecimento de todos esses códigos socioculturais, concretizados em utensílios, técnicas, valores, 

símbolos, que permite a vida em grupo, o que torna possível a comunicação, necessitando esta que 

estes mesmos códigos evoluam e se adeqúem ao desenvolvimento social, cultural e tecnológico do 

ser humano.  

 Para Cherry, comunicação significa “compartilhar elementos de comportamento ou modos de 

vida, pela existência de um conjunto de regras” (Cherry cit in Caetano e Rasquilha, 2007:24). Assim, 

e através desta acepção podemos assumir que a satisfação da infindável gama de necessidades que 

nós sentimos em todos os momentos da nossa vida só é possível como a colaboração de outros 

indivíduos neste conjunto de regras e sistemas que se criam e desenvolvem a partir dos processos e 

fluxos de comunicação, sejam essas necessidades colmatadas pela interacção com os demais, ou 

seja através da apresentação de soluções, produtos e serviços vários por parte de empresas e 

marcas. 

 A evolução sociocultural e tecnológica levou a que as práticas de comunicação se 

desenvolvessem mantendo-se como parte integrante da evolução humana, para McLuah “as 

sociedades humanas seriam directamente moderadas, no plano cultural, intelectual e social, pelas 

principais técnicas de comunicação” (McLuah cit in Caetano e Rasquilha, 2007:21), que foram 

sucessivamente, a escrita, a imprensa e depois os próprios meios de comunicação de massa. 

 Hoje em dia toda a gente comunica (Caetano e Rasquilha, 2007:22), a comunicação 

encontra-se presente em todos os momentos e em todos os actos quotidianos do ser humano, veja-

se que, “por muito que o individuo se esforce, é-lhe impossível não comunicar” (Pina e Cunha et al, 

2007:436), o mesmo se verifica nas empresas e nas marcas, que só sobrevivem se comunicarem, se 

criarem e mantiverem reputação e notoriedade junto dos diferentes públicos. Marcando uma posição 

no mercado e assumindo o seu posicionamento no mesmo. 

 A comunicação humana é “pôr ideias em comum, através da compreensão” (idem), visando a 

mesma o entendimento entre os homens. Para que exista entendimento é preciso que os homens se 

compreendam entre si, ou seja que comuniquem. No fundo comunicar pode implicar convencer 

alguém a desenvolver determinada acção, ou estimular um comportamento específico no receptor.  

 Cada vez mais, a fim de marcar uma posição nos mercados, as empresas e marcas têm, 

necessariamente, que definir a sua estratégia de comunicação para que esta seja coerente com as 

opções e decisões establecidas na estratégia de marketing e contribuir para o seu êxito, numa 

perspectiva integrada (Lendrevie et. al, 2010:62). 

 Assim sendo, se por um lado o desenvolvimento humano traz consigo a necessidade de 

inovar nas formas de comunicação de forma a adequar, e muitas vezes reinventar os códigos sociais 

e culturais, por outro lado este mesmo desenvolvimento traz também consigo toda uma panóplia de 

novas necessidades para dar resposta às novas realidades dos mercados actuais, as quais surgem 

em função não só do desenvolvimento sócio cultural presente nos novos códigos de comunicação, 

como também surgem em função do desenvolvimento tecnológico. Quando no final da década de 

1960, o sociólogo canadiano Marshall Mcluah cunhou o conceito de Aldeia Global, estávamos longe 
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de imaginar as repercussões que esta concepção do mundo assumiria no futuro próximo (Caetano e 

Rasquilha, 2007:19).  

 Se por um lado não se pode entender a história da humanidade desassociando-a do acto de 

comunicar, por outro devemos entender a comunicação como “o cimento do progresso humano, 

estando portanto inerente a todas as estruturas socioeconómicas do presente, bem como à 

construção dos códigos gerados no seio dos grupos sociais de pertença” (idem:20). 

 Entender a necessidade de comunicar inerente a todas as estruturas socioeconómicas 

pressupõe assumir que, na actualidade e, no caso dos processos de marketing levados a cabo pelas 

empresas que constituem estas estruturas socioeconómicas, “não chega fazer um bom produto – há 

que o dar a conhecer e valorizá-lo” (Lindon et al, 2009:43). Ou seja, actualmente a comunicação é 

parte do marketing e não pode ser desassociada deste, a comunicação constitui-se como parte de 

um sistema em que o resultado visa convencer o mercado em que as mais variadas empresas 

operam. 

 Comunicar pressupõe códigos, para a análise desses códigos fazemos uso das ciências da 

comunicação, termo cunhado por Berger e Chaffe (1987:17) “como a ciência que pretende 

compreender a produção, processamento e efeitos dos sistemas de símbolos e sinais pelo 

desenvolvimento de teorias estáveis, com generalizações adequadas que expliquem fenómenos 

associados á produção, processamento e efeitos”. È efectiva e estritamente necessário que se 

compreenda todos estes símbolos e sinais para que, cada vez se comunique melhor. Empresas e 

marcas devem reconhecer para se ser competitivo é necessário ser-se competente e as 

competências de comunicação são cada vez mais prioritárias. 

 O desenvolvimento tecnológico que edificou a sociedade da informação em que hoje vivemos 

levou a que estejamos cada vez mais expostos à informação e às imagens que circulam nos vários 

canais de comunicação, daí a necessidade de se comunicar de forma eficaz. Porém e como 

defendem Rasquilha e Caetano, “o modo e a velocidade com que a informação circula não nos 

permite avaliar a nossa capacidade de intervenção social ou empresarial, pelo que somos 

frequentemente aliciados por uma infinidade de mensagens, que veiculam opiniões, factos ou ideias, 

de origem por vezes indeterminada, com base nas quais tomamos amiúde decisões mal ponderadas” 

(Caetano e Rasquilha, 2007:20).  

 Num mundo em que a informação é um bem precioso, os fluxos, processos e práticas de 

comunicação, são na actualidade determinantes para o sucesso de uma organização, de uma marca 

ou mesmo de um consumidor, constituindo-se as decisões referidas, como algo que pode conduzir ao 

sucesso ou ao fracasso nos mercados actuais. Há que comunicar com qualidade, dotando a 

comunicação de valores, princípios, que se assumam como um reflexo daquilo que a empresa é, ou 

visa ser, na medida em que e, nesta sociedade de informação, qualquer organização, qualquer 

empresa, joga cada vez mais a sua viabilidade e a concretização dos seus objectivos, na 

competência relacional que é capaz de demonstrar, seja no seu interior, seja nas suas interacções 

com o exterior. 

 Entender a comunicação numa perspectiva integrada no marketing pressupõe que as 
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empresas adoptem novas políticas e perspectivas face aos diferentes públicos. Se por um lado os 

autores defendem que os indivíduos precisam de comunicar para sobreviver e se por outro o mesmo 

se aplica às empresas, torna-se preponderante que as mesmas adoptem uma politica que vá ao 

encontro destes pressupostos, na medida em que “no caso de uma empresa não controlar a sua 

própria comunicação, outras tomam a seu cargo essa função” (Lindon et. al, 2009:301). Esta 

comunicação emitida pelas empresas e marcas deve assegurar a unidade e a coerência das 

mensagens veiculadas, na medida em que se por um lado o marketing só se preocupa com a 

comunicação do produto, a comunicação integrada de marketing incide sobre os vários públicos, 

devendo a comunicação para estes constituir-se essencialmente por mensagens convergentes ou 

complementares e não contraditórias. Veja-se, “a comunicação corporate e as comunicações de 

produto devem apoiar-se mutuamente; a comunicação não veiculada pelos media deve prolongar a 

publicidade nos media” (idem:317). 

 Esta coerência que reforça o posicionamento, a notoriedade e a, consequente, interacção 

com os diferentes públicos depende inteiramente da definição, no seio das empresas e marcas, de 

uma política global de comunicação.  

 

 2.2 – Neuromarketing e Comunicação 

 

 O neuromarketing é uma das inovadoras técnicas de pesquisa de marketing que estuda a 

essência do comportamento do consumidor. É “a união do marketing com a neurociência, é 

considerado uma chave para a compreensão da lógica de consumo, que visa entender os desejos, 

impulsos e motivações dos consumidores através do estudo das reacções neurológicas a 

determinados estímulos externos” (Renvoisé e Morin, 2009:18). 

 O grande problema inerente às tradicionais pesquisas de marketing (e aqui entenda-se os 

profissionais que ainda recorrem às tradicionais técnicas de pesquisa como focus group, aplicação de 

inquéritos, técnicas de observação) prende-se com o facto de a neurociência demonstrar que, 95% 

das informações na nossa mente estão no inconsciente (Camargo, 2009). Ora se nós, seres 

humanos, temos uma tendência a mentir e ao auto-engano, conforme teoria presente em anexo 

(anexo 5) e quando respondemos a uma pesquisa o fazemos sem conseguirmos “aceder” às “nossas 

verdades”, atente-se aqui ao conceito de verdade de Changeux, “algo é considerado verdade quando 

há uma adequação entre o pensamento do individuo e o objecto deste pensamento” (Changeux, 

2002, cit. in Camargo, 2009:29), presentes no inconsciente do cérebro humano, não devemos 

acreditar que uma pesquisa, feita nos moldes tradicionais, nos pode trazer respostas credíveis 

(Camargo, 2009:29). 

As técnicas tradicionais de pesquisa de marketing e de análise de mercado dependem de 

respostas explícitas de pessoas e de grupos de entrevistados, esses métodos funcionam até certo 

ponto, mas não oferecem um quadro completo e não conseguem analisar a veracidade das respostas 

dadas pelos consumidores inquiridos. Os consumidores nem sempre se comportam da maneira que 

dizem, sendo essa uma fonte real de erro para os investigadores tradicionais e, consequentemente 
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para as marcas que se fundamentem nesses mesmos estudos.  

Atente-se a Zaltman, “a grande maioria das informações que estão no cérebro são 

processadas de forma inconsciente, longe daquilo que as pessoas são capazes de perceber e 

verbalizar” (Zaltman, 2003 cit. in Camargo, 2009:29), sendo demonstrado pela psicologia que o 

cérebro humano pode processar 126 informações por segundo, o que significa 7560 por minuto e 

quase meio milhão por hora e a grande maioria destas informações processa-se em níveis não 

conscientes. De 80% a 95%, ou mais das nossas actividades cognitivas, ocorrem abaixo dos níveis 

conscientes (idem), assim sendo, o grande problema da pesquisa de marketing é, efectivamente 

conseguir analisar o que acontece no inconsciente, para que a pessoa possa responder às questões 

que lhe são colocadas. Ou seja e assumindo o ponto de vista da neurologia, é preciso trazer do 

cérebro reptiliano ou primitivo e do sistema límbico, o verdadeiro motivo da acção. É nestas áreas do 

cérebro humano que residem as motivações reais para as atitudes. No cortéx, a parte consciente do 

cérebro, que usamos para responder às pesquisas, não encontramos os sentimentos ou motivações 

de sobrevivência e reprodução, que no fundo é o que nos move (idem:30). A mente inconsciente é 

que toma a decisão de compra de produtos, serviços ou ideias e não a mente consciente, o mesmo 

verifica-se porque, atente-te a Libet, “o cérebro humano decide a acção ou comportamento do 

indivíduo três décimos de segundo antes de decidirmos agir conscientemente” (Libet, 2000, cit. in 

Camargo, 2009:31). Assim, não é a mente consciente que decide desempenhar uma acção, a 

decisão é tomada inconscientemente. Afirma Camargo que, “no momento que o sujeito estiver 

consciente, a decisão de compra já foi tomada inconscientemente” (Camargo, 2009:31). Sabendo 

deste facto, como pode a resposta consciente ser efectiva se o real motivo de compra se encontra no 

inconsciente, nem tudo o que está no inconsciente está disponível no consciente.  

Para Smith, “o ser humano mente porque funciona. O homo sapiens que melhor consegue 

mentir leva vantagem sobre os seus pares na luta incansável para o sucesso reprodutivo” (Smith, 

2006, cit. in Camargo, 2009:33). Assim e provando-se cada vez mais que o consumidor não pode ser 

apenas analisado tendo por base métodos tradicionais, se as empresas pretendem acompanhar o 

desenvolvimento e pretendem ter sucesso nos mercados actuais, torna-se preponderante que as 

mesmas conheçam novas formas de pesquisa de marketing, as quais permitam uma análise concreta 

das necessidades, gostos, emoções e motivações dos consumidores. 

A neurociência, mais concretamente a subciência neuromarketing permite uma percepção 

mais profunda do processo do pensamento abrindo-se desta forma novas possibilidades para a 

análise dos consumidores. Porém embora o neuromarketing se assuma como uma das inovadoras 

técnicas de pesquisa de marketing e de vendas, a verdade é que a mesma está pura e inteiramente 

dependente dos avanços do marketing o qual deverá ser sempre considerado como ciência base.  

Torna-se extremamente importante que se associe sempre o neuromarketing aos 

pressupostos definidos pelo marketing, na medida em que o primeiro será sempre e em qualquer 

circunstância uma ferramenta do segundo, assumindo-se sempre como uma forma de atingir os 

objectivos estipulados nas estratégias de marketing das marcas e das empresas que possam adoptar 

as técnicas e práticas do neuromarketing. Para a compreensão deste trabalho é necessário que se 
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compreenda que o neuromarketing se assume como ferramenta da ciência de marketing mas, as 

empresas e as marcas que adoptam estas novas formas de pesquisa mantêm sempre e, em qualquer 

circunstância, uma política de gestão de marketing. Esta será naturalmente influenciada pelos 

resultados obtidos, porém é importante salientar que o neuromarketing não pode, nem deve ser 

entendido como uma forma de gestão, mas sim como uma técnica para melhorar e inovar as políticas 

de gestão e, consequentemente, de comunicação levadas a cabo pelas marcas e empresas a nível 

global. 

Adequar a gestão de marketing e comunicação às necessidades dos mercados actuais 

pressupõe, para os profissionais da área a utilização de medidas e formas de análise e avaliação 

dosa programas de comunicação levados a cabo. De acordo com, Cornelissen (2011:124) a 

comunicação pode ser medida através da investigação informal, a qual consiste em interacções 

informais com os stakeholders ou especialistas, para a definição de temas e para uma melhor 

compreensão dos problemas do programa, ou da actividade de comunicação. A maior desvantagem 

desta investigação informal é o facto de não constituir um esforço sistemático que integre o grupo de 

stakeholders, o que faz com que este não seja representativo. Outra das medidas é a investigação 

formal, que inclui a recolha de dados sistemática, que visa encontrar um problema ou um tema, e que 

pode incluir focus groups, inquéritos e análise de conteúdo. Um focus group é um grupo de discussão 

semi-estruturado facilitado por um investigador (facilitador) que assume o papel de motivador sobre 

um problema ou um tema. Uma sessão de focus group é normalmente gravada e analisada de 

acordo com o método qualitativo, o que pressupõem a interpretação das respostas por parte do 

investigador e não a sua contagem.  

Os inquéritos, por outro lado, são questionários estruturados que são enviados para uma 

parte representativa da população, neste caso de consumidores. Na sua natureza estes são 

quantitativos, estes pretendem registar em valores concretos o nível de atenção das atitudes ou dos 

comportamentos da população em relação a determinados assuntos. Os questionários constituem 

propostas descritivas e analíticas.  

A análise de conteúdo, enquanto outra forma de investigação formal é um método científico 

utilizado para descrever o conteúdo da comunicação de forma quantitativa ou numérica, normalmente 

esta análise tem em vista a contagem da frequência da cobertura de determinados assuntos. A 

investigação e a avaliação devem ser parte integrante do processo de planeamento dos programas 

de comunicação, ou das campanhas de marketing e comunicação. A sequência da investigação e 

avaliação da variável da comunicação e do marketing, defendida por Cornelissen (2011:125) são: 

Auditoria, a qual consiste na análise de dados existente em que a investigação é utilizada para 

identificar assuntos assim como para criar benchmarking. Esta fase concede os dados sobre os quais 

os profissionais vão construir os seus programas de comunicação e marketing; Objectivos, esta fase 

envolve a definição de objectivos que resultam da auditoria, e que estão em linha com a estratégia 

organizacional. Estes objectivos são especificados em termos mensuráveis. Os objectivos são 

usualmente definidos em função da tomada de consciência, atitudes e comportamentos dos 

stakeholders; Planeamento e execução, envolve as decisões sobre o desenho e execução da 
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campanha que podem exigir um pré-teste das mensagens e das tácticas de comunicação; Medida e 

avaliação, este é o primeiro método possível de medição continuada de uma campanha. Durante a 

campanha, os profissionais da comunicação podem questionar-se sobre se estarão a atingir os 

resultados desejados, ou de que forma é que a campanha necessita de ser ajustada. Resultados, a 

última fase envolve uma ponderação geral dos resultados pós-campanha, e identificação de algum 

potencial tema ou de pontos de aprendizagem que podem informar novamente a fase da auditoria e, 

um novo ciclo de actividade;  

A vantagem de olhar para a investigação e para a avaliação como parte de um ciclo de 

actividades inter-relacionadas é a de cada um destes ciclos de actividade poder ser mais efectivo do 

que o anterior, especialmente se os resultados da avaliação forem utilizados como forma de 

ajustamento de um programa ou campanha, ou para melhorar futuros esforços de comunicação. 

Avaliar cada fase do ciclo é também chave para a maximização dos efeitos do programa ou da 

campanha, tal como defende Cornelissen. 

Outra das medidas de avaliação das campanhas de comunicação, é o brand equity. Para 

Walser (2000:54), brand equity é “uma definição holística para avaliar uma marca, combinando a 

perspectiva financeira e a perspectiva de marketing, demonstrando de que forma estas duas 

perspectivas se relacionam e reflectem o interesse dos stakelholders” (tradução própria). 

As medidas que avaliam a comunicação e o marketing, permitindo a percepção do seu valor e 

daquilo que podem acrescentar através da operacionalização dos seus programas ou campanhas, 

permitem-nos considerar que métodos de investigação em comunicação e marketing constituem 

mais-valias para o processo de interacção das marcas com os seus consumidores. Desta forma, 

consideramos que o neuromarketing desempenha um papel determinante naquele que é o estudo 

das necessidades, gostos e desejos dos consumidores, bem como toda a notoriedade de uma marca. 

O neuromarketing utiliza técnicas ligadas à medicina (técnicas de neuromarketing e seu 

funcionamento presentes em anexo 3), mais especificamente o diagnóstico por imagem da 

neurologia, de forma a estudar a localização das áreas estimuladas no cérebro humano, e as 

respostas deste a uma comunicação de marketing. Através da ressonância magnética funcional, os 

sinais de radiofrequência, refira-se, método não invasivo, por isso feito em seres humanos, 

(Camargo, 2009:75), podem fornecer uma visão das alterações no fluxo sanguíneo e na oxigenação 

em determinadas áreas cerebrais. Este equipamento oferece, na óptica de Camargo (idem), duas 

grandes vantagens: a primeira é a de não utilizar material radioactivo e a segunda é a de fornecer 

imagens em diferentes dimensões, o que garante uma melhor visualização da anatomia cerebral. 

 Efectivamente a utilização destes equipamentos tem sido questionada, e posta em causa a 

validade deste tipo de pesquisas porque se alega que uma pessoa não é igual a outra, mesmo que 

estas sejam gémeas, há diferenças significativas no comportamento (ibidem). Porém, mesmo que o 

comportamento e actividade cerebral sejam diferentes, a anatomia e a fisiologia do cérebro humano, 

isto é, o processamento cerebral é idêntico em todas as pessoas, a não ser que tenham um problema 

de ordem anatómica ou fisiológica, o que causaria uma desordem psíquica e consequentemente 

comportamental. Assim, podemos afirmar que na reacção a um determinado estímulo, 
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nomeadamente um anúncio de Tv., rádio ou imprensa, ou mesmo a uma marca ou embalagem, o 

consumidor pode até agir cultural ou socialmente diferente, mas a área do prazer é a mesma em 

todos os seres humanos, sendo biologicamente semelhantes (Camargo, 2009:76). O que pode, 

efectivamente alterar-se uns em relação aos outros é a sua quantidade e a sua falta ou abundância, 

mas de forma global todos possuem as mesmas características. 

 O processo de pesquisa em neuromarketing funciona como se de um exame médico se 

tratasse, um voluntário escolhido é colocado numa máquina de ressonância magnética funcional, 

depois os investigadores apresentam determinados estímulos, nomeadamente imagens, vídeos, 

entre outros, verificando quais as áreas que são mais activadas, através do aumento de fluxo 

sanguíneo e oxigenação cerebral, e a sequência em que o isso acontece. 

 Com base nestas imagens, os neurocientistas analisam a possível e provável reacção do 

consumidor a anúncios, marcas, produtos, embalagens e o que mais puder ser analisado, ou o que 

for pedido para ser analisado, como efectivamente já se verifica, marcas que pretendem que se 

analise o efeito de determinado produto, podendo escolher em que parte do mix querem que se foque 

a análise, adequando-se os estudos e os estímulos apresentados durante esses mesmos estudos ao 

que a empresa pretende descobrir. 

 É importante referir que a pesquisa em neuromarketing se dá, de facto, fora do ambiente 

natural do consumidor, isto é, não se dá na casa do consumidor, enquanto este assiste ao anúncio na 

sua televisão ou lê o jornal, nem no ponto de venda, no momento da escolha das marcas e da 

compra dos produtos, o que certamente pode alterar a reacção deste sujeito e a sua percepção em 

relação aos estímulos, pois por estar num ambiente controlado e talvez até por ter noção da intenção 

da pesquisa, não terá a mesma reacção se estivesse no ambiente natural da actividade. Até mesmo a 

posição corporal tem alguma influência na pesquisa (idem). 

 Percebe-se, cada vez mais, que não é possível estudar o comportamento humano sem 

pesquisar o sistema nervoso que processa toda a informação que gera esses mesmos 

comportamentos. Atente-se a Camargo (ibidem), “a favor do neuromarketing está o facto de as 

entrevistas, nomeadamente focus group, não serem totalmente confiáveis, as pessoas expressam-se 

mal, os questionários não conseguem articular questões-chave da maneira adequada, as 

informações estão situadas no inconsciente e as respostas são conscientes”, e além de tudo isso, 

nada nem ninguém pode garantir que o entrevistado está a ser sincero nas respostas que dá, seja 

por motivos inerentes á pesquisa, seja por motivos de defesa ou mesmo para agradar ao 

investigador. De facto e tal como reforça Camargo, todas estas suspeitas podem ser minimizadas se 

um equipamento cientifico analisar as emoções dos consumidores investigados. Poderá parecer até 

incoerente, ou até talvez um paradoxo, um equipamento, perceber “emoções”, mas a evolução na 

tecnologia médico científica permite-nos tal actividade. 

 O facto de este equipamento “ler” emoções, está ligado à nossa capacidade de fazê-lo, pois 

por sermos humanos interpretamos os factos como nos é conveniente ou como as nossas crenças 

nos dirigem ou permitem, o que não acontece com os equipamentos que fotografam a realidade. Os 

seres humanos têm a capacidade de captar emoções e intenções mesmo que estas sejam realmente 
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profundas, porém é que o que captamos não nos é acessível conscientemente, está no fundo, nas 

camadas cerebrais internas e não no cortéx frontal. Como seres humanos, temos uma percepção 

aguçadíssima (Camargo, 2009:77), só não podemos identificá-la e interpretá-la e por isso não 

entendemos muitas das nossas acções e reacções, as quais podem estar ligadas a certos instintos, à 

sobrevivência e a propagação e manutenção dos genes. Deveras, o significado das coisas que estão 

presentes no nosso quotidiano, dos objectos ou situações ficam no inconsciente, e neste não nos é 

possível penetrar facilmente. 

  A análise dos estímulos e das reacções comportamentais na actividade cerebral permite 

compreender o porquê de os consumidores tomarem certas decisões, nomeadamente o porquê de 

optarem por certo produto ou ideia de uma marca, em detrimento de outra, sendo que analisa 

também qual a parte cerebral que lhes fornece a informação necessária para tomarem essa mesma 

decisão. 

 O neuromarketing assume-se como a solução para os analistas de mercado e marketeers 

conseguirem tornar mensurável, as preferências dos consumidores, na medida em que muitas vezes, 

as técnicas tradicionais que se baseavam e baseiam em contabilizar quantas as respostas afirmativas 

eram dadas á questão “Gosta deste produto?”, deparavam-se com a problemática inerente á 

fiabilidade dessas respostas. A capacidade de, através do neuromarketing, verificar efectivamente a 

veracidade das mesmas, permite aos marketeers criarem produtos e serviços designadamente mais 

eficientes, bem como campanhas de marketing focadas nas respostas fornecidas pela análise 

cerebral. O neuromarketing consegue fornecer aos marketeers a que estímulos o consumidor reage, 

quer sejam estes a cor da embalagem ou, o som que a mesma faz quando é apertada ou agitada 

(veja-se o caso dos flocos). 

 Atente-se a Lindstrom (2009:53), “actualmente somos mais estimulados visualmente do que 

alguma vez fomos” (tradução própria), a verdade é que os nossos sentidos ao serem estimulados, 

criam uma verdadeira percepção de prazer no cérebro. O autor teoriza que, se as marcas ao invés de 

investirem quantias exorbitantes para publicitarem com logos todos os locais por onde passamos 

(com o intuito de captar a nossa atenção, através da visão), investissem em campanhas que 

consigam estimular mais do que um só sentido, este facto permitiria captar mais a atenção dos 

consumidores. “Veja-se que se um consumidor sentir o cheiro de um donuts é provável que o consiga 

imaginar na sua cabeça, juntamente com o logo da Dunkin‟s Donuts ou da Krispy Kreme (tradução 

própria)” (idem:54). Verificando-se este facto, compreendemos que os nossos sentidos são 

incrivelmente importantes para nos ajudarem a compreender o mundo que nos rodeia, 

desempenhando um papel crítico no nosso comportamento. Na verdade, estudos demonstram que os 

sentidos ao serem despertados, podem efectivamente levar ao incremento das vendas, veja-se 

Lindstrom (ibidem) “o odor a baunilha é tão apelativo, que uma experiência levada a cabo numa loja 

mostrou que quando „odores femininos‟ como a baunilha eram pulverizados na secção de roupa 

feminina, as vendas de vestuário feminino, duplicavam efectivamente” (tradução própria). De todos os 

nossos sentidos, o olfacto é o mais primário, o mais profundamente enraizado. “Foi através do olfacto 

que os nossos antecessores desenvolveram o gosto por alimentos, procuraram companheiros, e 
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sentiam a presença de inimigos. Em todos os outros sentidos humanos, pensamos antes de 

responder. Com o odor o nosso cérebro responde antes de nós pensarmos” (tradução própria) 

(ibidem). 

 O som ocupa também um papel preponderante na análise do neuromarketing dos 

comportamentos de compra dos consumidores, e dos estímulos que os influenciam no decorrer 

destes processos, citando Lindstrom (idem:58), “os consumidores são seduzidos pelos sentidos. A 

audição é o sentido que mais activa o cérebro, o som desencadeia fortes associações e emoções e 

pode exercer uma poderosa influência no nosso comportamento” (tradução própria).  

 Atente-se novamente a Lindstrom (ibidem), o neuromarketing demonstra que “quando 

olhamos para algo, apenas a parte visual do cérebro é activada, quando escutamos algo, activam-se 

as regiões relacionadas com os cinco sentidos, visão, olfacto, tacto, paladar e audição é por essa 

razão que quando ouvimos uma música da nossa infância, surgem-nos várias recordações visuais” 

(tradução própria).  

 Com isto podemos compreender que o futuro do marketing passa por campanhas que 

consigam impactar directamente o consumidor e corresponder às suas exigências, veja-se Kotler 

(2006:24) “os clientes actuais querem a mais alta qualidade, mais serviço, grande acessibilidade, 

adaptação aos seus gostos, privilégios de fidelidade á marca, garantias – tudo ao mais baixo preço”. 

 Ou seja torna-se preponderante inovar para corresponder às expectativas dos clientes, os 

quais deixam de adoptar uma postura passiva, para passarem a adoptar uma postura activa, fazendo 

exigências e impondo-se perante o mercado, assumindo cada vez mais o “buyer power” como uma 

condição que lhes é inerente e que, por essa razão, deverá ser cada vez mais tida em conta pelas 

marcas, assumindo-se como uma condicionante das campanhas levadas a cabo. Esta inovação 

pressupõe a adesão a novas técnicas, atente-se novamente a Lindstrom (2009:59) “tenho a certeza 

de que o neuromarketing se tornará a principal ferramenta de pesquisa das empresas, ajudando a 

entender bem as necessidades do consumidor e antecipando o futuro como nenhuma outra técnica 

jamais o fez, possibilitando que elaboremos produtos e mensagens mais relevantes e de maior 

conexão emocional com as pessoas e evitando fracassos. A informação que o consumidor não 

consegue expressar verbalmente, mas que a neurociência revela, é que contribuirá para isso”.   

 Neste ponto, é importante clarificar que o que se convencionou chamar de neuromarketing é, 

efectivamente, neuro pesquisa em marketing, pois só abrange a área da pesquisa de comportamento 

do consumidor e não o marketing como um todo, ou seja embora tendo sempre presente as 

motivações de venda e de atingir determinados objectivos por parte de determinadas marcas, o 

neuromarketing não detecta as necessidades e desejos do consumidor, não cria produtos, serviços 

ou ideias que satisfaçam e vão ao encontro dessas mesmas necessidades e desejos do consumidor, 

não determina o preço ou o local de venda, bem como não faz parte de todo o processo de 

comunicação que leve á fidelização dos consumidores para que os mesmos repitam o seu 

comportamento infindavelmente. Como é perceptível, o marketing e a comunicação são processos 

concretos, enquanto o neuromarketing é uma parte desses processos, o qual actua na análise do 

consumidor para a descoberta de novos produtos, para entender a preferência destes por 
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determinadas marcas, bem como avaliar as campanhas de comunicação levadas a cabo. 

 Neste contexto, podemos afirmar que o neuromarketing constitui, na nossa opinião, um valor 

acrescentado às técnicas tradicionais de comunicação e marketing, uma vez que traduz um novo 

processo de estudo e de análise das necessidades e sensações dos consumidores, permitindo uma 

melhor adequação das mensagens emitidas pelas campanhas e políticas de marketing de forma a 

poder corresponder às expectativas destes.  
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Capítulo 3 - Correntes explicativas da decisão do consumidor e a sua 
aplicação ao Neuromarketing 
 

 O processo de decisão de consumo assume um papel preponderante na análise científica e 

sociológica dos comportamentos dos consumidores. Por consumo, e tendo como referência Ribeiro 

(Ribeiro, 2010:17) “entende-se o acto de apropriação e utilização (geralmente de carácter aquisitivo, 

implicando uma troca) de bens materiais ou de serviços, por parte de um ou mais indivíduos, com 

vista à satisfação de variados tipos de necessidades”. 

 A compreensão do processo de decisão, teve três grandes abordagens, nomeadamente a 

teoria da acção racional aplicada ao consumo, assumindo-o como um escolha individual e utilitária do 

consumidor, na medida em que o próprio consciente das vantagens e desvantagens inerentes às 

opções de que dispõem, optará por aquela que o beneficie mais. A segunda abordagem assume o 

consumo como um produto social, tratando-o como um fenómeno accionado a partir de necessidades 

e coacções, que são geradas e satisfeitas num contexto de independência entre vários agentes 

sociais. A terceira abordagem, o pós-modernismo, encara o consumo como um instrumento de 

afirmação individual (Ribeiro, 2010:27 e seguintes). 

 A primeira abordagem, assume-se na nossa perspectiva como aquela que melhor retrata o 

processo de decisão assumido pelo neuromarketing, na medida em que e, pese embora o carácter 

social presente na segunda abordagem, nomeadamente todo o cariz “estruturalista” inerente à 

mecânica social “que leva a que os indivíduos submetam, consciente ou inconscientemente, as suas 

acções aos ditames sociais” (idem: 28), ou mesmo o cariz identitário do consumidor que esta teoria 

pode adoptar, nomeadamente porque o mesmo “mantém e comunica uma identidade através dos 

bens consumidos e que os bens são valorizados mais pelo seu significado simbólico, socialmente 

determinado, do que pela sua alegada função primária” (ibidem), a verdade é que, e assumindo a 

perspectiva do neuromarketing, a qual defende que o cérebro humano se guia pelos seis estímulos 

teorizados por Renvoisé e Morin (2009), conforme anexo (anexo 4), a teoria da abordagem racional 

do consumo é aquela que melhor se enquadra com esta perspectiva, embora tenhamos de concordar 

que o cérebro reage a estímulos e toma as decisões “racionais”, mas tem necessariamente de ter 

uma “base” de informação para essa mesma escolha, e esta “base” só é adquirida, efectivamente 

pelos factores de diferenciação social existentes no quotidiano, a origem familiar, o nível de 

rendimentos, a propriedade de bens materiais, a profissão, a actividade económica, o nível 

educacional, a religião, as características étnicas ou o grau de acesso aos detentores do Poder, como 

refere Barata (Barata, 1975:176 cit. in Ribeiro, 2010: 29).  

 Se por um lado a tomada de decisão, pela abordagem da Teoria da Acção Racional, “assume-

se, simplificando as complexidades das situações sociais reais, que os actores sabem seguramente 

quais serão as consequências das suas acções, e escolhem portanto aquelas que tiverem as 

consequências melhores, em concordância com os seus objectivos”, por outro lado a noção das 

consequências, nomeadamente da escolha de um produto em detrimento de outro, dependem de 

todo um empirismo inerente às condicionantes sociais presentes no quotidiano do individuo, assim o 
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processo de decisão não pode, da perspectiva do neuromarketing, contemplar apenas a Teoria da 

Acção Racional, ou apenas da perspectiva do consumo como um produto do social, mas sim um 

pouco de ambas, porque o cérebro apenas consegue discernir o que é mais viável se efectivamente 

tiver informação (e recorde-se de cariz empírico) para o fazer, a qual está inteiramente ligada com 

todos os condicionantes inerentes á formação e vivências do individuo, sejam os factores de 

diferenciação social existentes no seu quotidiano, seja toda a experiência de vida que o mesmo 

adquiriu em função destes. 

 Tal como refere Ribeiro, o processo de Acção Racional “é mais complexo do que a simples 

escolha dos meios para atingir um fim e nunca será puramente racional, já que os actores, mesmo 

racionais, podem sempre escolher entre diferentes fins, pelo que abdicarão de uns para realizar 

outros – ou seja, terão sempre custos de oportunidade. Poderão ter também constrangimentos 

institucionais – familiares, escolares, laborais – á sua actuação, que em última análise poderão até 

ser reduzidos a custos de oportunidade” (Granovetter, 1985:490 e seguintes; Friedman e Hechter, 

1988:203 cit.in Ribeiro, 2010:43 e seguinte).  

 Assim podemos assumir que nunca uma acção humana no seu processo de decisão pode ser 

totalmente racional porque o indivíduo tem toda uma panóplia de condicionantes que lhe estão 

inerentes e que necessariamente influenciam o processo de decisão. 

 Assim reforçamos que, de forma a decidir tendo por base os seis estímulos do cérebro 

humano, o indivíduo tanto passa por um processo de acção racional, como é influenciado pelas 

condicionantes sociais a que lhe estão inerentes, sendo a decisão tanto um processo racional como 

um produto do social, na óptica do neuromarketing.  

 Outras abordagens teoréticas foram levadas a cabo visando explicar e encontrar justificação 

e legitimidade para a prática das técnicas de neuromarketing, nomeadamente a inclusão do factor 

biológico nas teorias do comportamento humano. Atente-se a Camargo (2009:07) “para a 

sociobiologia, todo o comportamento tem uma relação com a sobrevivência, surgindo porque é de 

alguma forma um processo de adaptação, ou seja existe porque aumenta as hipóteses de um 

indivíduo propagar os seus genes para as novas gerações”.  

 Também a psicologia evolucionista tenta explicar, do ponto de vista da selecção natural, todo 

o tipo de comportamento, no fundo nós, seres humanos, somos como animais programados para a 

sobrevivência e para nos reproduzirmos ao espalhar os nossos genes, os quais se assumem como 

os nossos objectivos básicos ou primários, sendo que este mesmo facto rege o nosso 

comportamento (Camargo, 2009:07). Assim, tendo por base esta teoria podemos afirmar que “o 

cérebro reptiliano onde se processam estes instintos e o sistema límbico, onde se processam as 

emoções são quem comanda boa parte das nossas acções, porque nestas áreas cerebrais é que se 

encontram as tais programações vitais” (idem:07). Estas acções referidas por Camargo são, 

directamente, associadas aos momentos de decisão e aos momentos de compra por parte dos 

consumidores, o que esta teoria demonstra é que no processo de decisão, os instintos e as 

“programações vitais” inerentes á biologia humana têm uma influência directa neste. 

 Por outro lado a teoria antropocêntrica, refuta esta perspectiva, não admitindo que o homem, 
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supostamente no topo do processo evolutivo, possa agir por instinto, ou muito menos aceitar que 

possamos efectivamente agir por puro instinto com alguma frequência nos mais variados momentos 

do nosso quotidiano, nomeadamente na tomada de decisões (ibidem).  

 Assim e, atentando a Camargo, os comportamentos que observamos ainda hoje nos seres 

humanos, mesmo após os anos de evolução da espécie, podem, em parte ser associados a uma 

clara necessidade de favorecimento da sobrevivência, bem como da propagação dos genes. Atente-

se também que, apesar de todo o processo evolutivo visar, aos olhos desta perspectiva teórica, a 

manutenção da espécie humana, o comportamento humano não é única e exclusivamente explicado 

por este processo e pelas necessidades de sobrevivência, mas o mesmo deverá ser tido em conta, 

na análise e no entendimento das motivações, das acções e das atitudes do ser humano (Camargo, 

2009:07) 

 Esta linha teórica associada à sociobiologia, à psicologia evolutiva, bem como à genética 

comportamental tem sofrido críticas, as quais refutam que “estas linhas de pensamento são 

deterministas, pois todo o comportamento está vinculado à sobrevivência e à propagação eficiente 

dos genes” (idem). A verdade é que se por um lado não nos é possível negar o evolucionismo, e não 

podemos também ignorar a maior evidência nos seres humanos, o cérebro triúnico (cérebro 

reptiliano, sistema límbico e neocórtex), onde existe uma parte deste que encontramos nos seres 

humanos e nos répteis, outra que encontramos também nos humanos e em outros animais e a 

terceira camada cerebral que encontramos nos nossos cérebros, bem como nos macacos, por outro 

lado não podemos aceitar a sobrevivência e a procriação como únicos factores de determinação do 

comportamento, devendo-se também atentar para as influências presentes no processo de 

socialização e formação do individuo, nomeadamente os seus agentes, escola, família, grupos de 

interesse, entre outros factores os quais juntos, determinam as acções de um indivíduo. 

  Basicamente os indivíduos têm um reportório comportamental que resulta da interacção entre 

a filogenia (história evolutiva da espécie) e a ontogenia (história evolutiva do indivíduo). A filogenia 

actua sobre a evolução da espécie humana seleccionando tipos de comportamento favoráveis e 

adequados à sua sobrevivência (espécie) e a ontogenia actua pela interacção de cada indivíduo, em 

particular, com o ambiente em que o mesmo está inserido, desde o inicio do seu desenvolvimento e 

por sua vez selecciona tipos de comportamento eficazes para a adaptação daquele ser no ambiente 

mutável (Camargo, 2009: 08).  

 Mesmo o behaviorismo, o qual influenciou a ciência da psicologia durante o século passado, 

tem como pesquisa fundamental a ideia de que o ser humano tende a fazer coisas pelas quais é 

recompensado e não pelas quais é punido, o que denota a forte influência externa no 

comportamento. Esta influência pode ser directamente associada e reforçada pela explicação teórica 

da Economia, enquanto ciência da escolha humana. Atente-se a César das Neves (2004 cit. in 

Ribeiro, 2010: 36), o qual sustenta que sempre que alguém pondera vantagens e desvantagens de 

diversas alternativas, na procura da melhor, está a ter um comportamento tipicamente económico. 

Ora este comportamento como o próprio afirma, provém de duas ideias muito simples: a 

racionalidade e o equilíbrio.  
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 Esta posição teórica enquadra-se na linha de pensamento dos “economistas clássicos” 

(Ribeiro, 2010:36), sendo uma das heurísticas destes teóricos a assunção de uma “natureza humana, 

uniforme, individualista, insaciável na procura de bens e serviços”, defendendo que (Voss e Abraham, 

2000: 51; Friedman e Hechter, 1988: 201; Zafirovski, 2000: 448; Ackerman, 1997: 651 cit. in Ribeiro, 

2010: 36):  

 “a acção humana é orientada por objectivos e interesses próprios; 

 A acção humana não é sempre orientada para fins puramente egoístas, podendo haver um 

certo grau de altruísmo relativamente a alguns parceiros de interacção (por exemplo, os 

familiares), dependendo de certas condições, no que foi designado por „princípio de simpatia‟; 

 Os actores respondem sistematicamente a recompensas do seu ambiente, valorizando a 

aprovação dos outros; o contexto social é constituído pelas expectativas e acções dos 

diferentes actores, pelas normas sociais e institucionais, e pelos incentivos e restrições ao 

comportamento social que delas derivam; 

 Para que as acções individuais possam ser harmonizadas entre si, funciona o princípio de 

agregação, ou seja, a combinação das preferências individuais numa preferência social 

comum” 

 O que pretendendo demonstrar com a apresentação desta linha teórica é que o ser humano 

ainda que faça todas as suas escolhas racionais, os próprios “economistas clássicos” apresentam 

que o ser humano tem a sua acção orientada por objectivos e interesses “próprios, responde a 

recompensas [e aqui leia-se estímulos], a sua acção não é sempre egoísta podendo haver um certo 

grau de altruísmo relativamente a alguns parceiros de interacção [familiares]”, ou seja todos estes 

pressupostos teóricos vão ao encontro da perspectiva sociobiológica do comportamento humano e, 

consequentemente às perspectivas teóricas associadas ao neuromarketing. Se por um lado o ser 

humano funciona por estímulos, recorde-se a teoria dos seis estímulos de Renvoisé e Morin 

(2009:19), presente em anexo (anexo 4), por outro o ser humano ao apresentar acções com um grau 

de altruísmo relativamente a familiares, denota-se um claro favorecimento da sua sobrevivência, bem 

como da propagação dos genes da sua espécie, garantindo que os mesmos têm as condições 

necessárias para a manutenção desta, geração após geração. 

 O processo de comportamento do ser humano está inteiramente ligado com a evolução da 

espécie mas está também directamente ligado com as emoções do indivíduo. Não é possível ignorar 

que a evolução deixou marcas que carregamos até hoje. Se a anatomia tem relação com a 

ancestralidade do cérebro e de todo o sistema nervoso, certamente não se pode negar que a 

fisiologia também, estando aliado a estas os neurotransmissores. Ou seja e, atentando a Camargo 

(2009:08), “não é possível negar a influência da evolução no comportamento, que está directamente 

ligado ao sistema nervoso. É preciso também somar os entendimentos, teorizar holograficamente, 

sem que uma teoria elimine a outra. Não há apenas um factor, mas a incidência de vários”.  

 Em termos científicos, o comportamento é analisado de várias perspectivas, se para a 

Psicologia o comportamento se assume como o objecto de estudo em si, nomeadamente a conduta, 

o procedimento, ou o conjunto das reacções observáveis em indivíduos em determinadas 
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circunstâncias, para a Biologia, o comportamento significa todas as acções dos seres vivos.  

 De uma maneira geral, o comportamento é definido como “a resposta de um indivíduo a um 

estímulo ou a um conjunto de estímulos do meio ambiente” (Camargo, 2009:09), assim assume-se 

que todas as definições associam as acções humanas aos estímulos aos quais os indivíduos são 

expostos, e se por um lado a psicologia, a antropologia e a sociobiologia assumem que o 

comportamento é uma reacção face ao ambiente, já a biologia acredita que o comportamento é uma 

acção do sistema nervoso humano em relação às mudanças ambientais. Ou seja “para as três 

ciências anteriores há uma perceptível passividade do sujeito, que é provocado, induzido a agir. Já 

para a biologia, o corpo age de maneira independente” (Idem:09). Verifica-se neste ponto que as 

ciências sociais esquecem-se que o homem embora seja um ser social é e, acima de tudo, um 

produto da biologia, sendo que as teorias sociais são deterministas ambientais, negando a 

participação efectiva do ser humano nas escolhas, não aceitando que temos instintos e acções que 

se dão a partir do inconsciente. 

 Pese embora todas as teorias apresentadas, nomeadamente aquelas que apresentam o ser 

humano como um ser puramente social, estamos na posição de afirmar que o mesmo embora faça 

escolhas racionais, embora precise de informações para decidir seja no momento da compra, seja no 

momento de uma decisão da qual a sua sobrevivência esteja dependente, a verdade é que essas 

informações e esses estímulos, está provado cientificamente, são processados pelo sistema nervoso, 

sendo que o cérebro é parte do sistema nervoso central, a mente humana “só pode ser uma 

combinação de actividades neurais físicas e químicas” (Ibidem) e assim sendo analisar o 

comportamento humano depende de uma forma de investigação que consiga analisar as informações 

presentes no inconsciente humano (leia-se sistema nervoso central e periférico), o qual, por sua vez 

tem informações muito valiosas sobre como se processa intrinsecamente a motivação que gera um 

determinado comportamento.  

 Em anexo (anexo 5) é possível encontrar uma perspectiva teórica que reforça esta teoria, na 

medida em que apresenta características inerentes ao processamento do cérebro humano, 

nomeadamente comportamentos como o auto-engano e a necessidade de mentir seja a outros 

indivíduos, seja quando submetido a pesquisas, o que leva ainda mais ao descrédito das tradicionais 

técnicas de pesquisa de marketing. 

 Ao verificar-se toda esta perspectiva, não é possível analisar o comportamento do 

consumidor apenas tendo por base métodos por observação, entrevistas ou questionários, sejam 

estes quantitativos ou qualitativos. Se efectivamente queremos métodos mais assertivos, é preciso 

analisar outros aspectos que não só os que observam ou os que se percebem, como afirma Camargo 

(2009:10). 

 Ou seja, torna-se preponderante aderir a novos métodos que não sejam postos em causa 

pela sua incapacidade de conseguir obter informações realmente verídicas e que correspondam às 

reais necessidades, gostos e desejos dos consumidores. 
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3.1 - A Neuroeconomia 
  

 A neuroeconomia, é um método de pesquisa interdisciplinar que tem como objectivo construir 

um modelo biológico da tomada de decisão em ambientes de cariz económico, segundo Camargo 

(Camargo, 2009:63) “esta nova ciência apareceu em função da tentativa de entendimento da 

heterogeneidade do comportamento observado enquanto as teorias económicas previam um 

comportamento único e racional”, ou seja a neuroeconomia, assume-se como uma subciência, criada 

no seio das neurociências, tal como o neuromarketing, cujo intuito é compreender os processos 

levados a cabo pelo cérebro humano durante a tomada de decisão de compra de um produto.  

 A decisão em si é resultado de uma série de etapas mentais, onde intervêm vários factores 

biológicos, sejam estes de cariz interno, ou mesmo de cariz externo, como os ambientais (idem:63), 

nomeadamente a noção adquirida e assimilada de toda uma conjuntura económica desfavorável à 

compra e ao investimento por impulso, o qual o ser humano deve ter a capacidade de controlar de 

forma a gerir de forma correcta os seus rendimentos. Acrescido a estes factores, o processo de 

decisão é também influenciado por factores de ordem emocional e sentimental, “isto significa que 

uma pessoa não consegue tomar decisões lógicas e inteligentes sem que o sistema límbico, local do 

cérebro onde se processam as emoções, actue de forma a influenciar a decisão” (ibidem). O 

comportamento humano de comprar, de escolher, de vender, de investir é um desafio considerável 

para o cérebro, na medida em que coloca em actividade uma série de mecanismos à sua disposição 

e não apenas a racionalidade. 

 Segundo Camargo (Camargo, 2009:64) as decisões humanas são um permanente conflito, 

uma tensão eterna entre os aspectos emocionais, do sistema límbico, que procuram a satisfação 

imediata do sujeito, e a capacidade de planear e de prever, inerente à racionalidade e ao juízo, os 

quais se processam no córtex pré-frontal que, ao contrário, privilegia os objectivos a longo prazo.  

 Porém e dado que todos os seres humanos agem e raciocinam de forma diferente, de acordo 

com o seu background e motivações, os neurocientistas procuram compreender assim as opções de 

consumo de determinado sujeito, em que as escolhas de curto prazo sejam mais emocionais e as 

decisões em longo prazo mais racionais, de forma a criarem, não só um perfil de consumidor para os 

catalogar, como também toda uma série de campanhas publicitárias que se enquadrem com o tipo de 

decisão que visam sugestionar no cérebro do consumidor, racional ou emocional, consoante o tipo de 

produto.  

 A economia nunca teve em conta o aspecto biológico da tomada de decisão, a qual é 

segundo Camargo (2009:64), “a base do comportamento humano”. Não há uma análise do 

comportamento sem que se leve em consideração os aspectos biológicos, pois o ser humano é 

efectivamente um ser biológico. 

  Assim a neuroeconomia com todas as técnicas de investigação de que dispõe, utiliza técnicas 

para mensurar e para identificar os processos neurais associados às decisões económicas. Entenda-

se as decisões económicas como a avaliação de recompensas e de escolhas entre alternativas, 

nomeadamente custos de oportunidade. “Uma escolha pressupõe um custo de oportunidade porque 
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escolher uma coisa num mundo de escassez significa prescindir de outra coisa qualquer. O custo de 

oportunidade é o valor do bem ou serviço de que se prescinde” (Samuelson e Nordhaus, 2005:32). 

  É esta concepção da economia que a neurociência usa como base e que permite aos 

cientistas fazerem pesquisas não só com seres humanos, mas também com animais, para entender o 

processamento cerebral associados às escolhas. Agir de forma económica para o ser humano é algo 

que está ligado à sua evolução biológica. Todas as escolhas e decisões que um determinado sujeito 

toma, têm um objectivo económico e que, por sua vez, está ligado e se processa no seu sistema 

nervoso. 

 Veja-se que o mesmo não quer dizer que não haja decisões económicas criteriosas, é óbvio 

que há, caso contrário não precisaríamos do cortéx cerebral, bastava o sistema límbico e 

funcionaríamos sempre por instintos. O que é importante frisar e aqui atente-se a Camargo (2009:66) 

é que “nem todas as decisões económicas são racionais, pensadas e conscientes e mesmo as que o 

são, têm uma componente emocional e instintiva”.  

 A decisão tomada pelo processo inconsciente antecipa-se às decisões conscientes 

criteriosas, as usualmente designadas por racionais. O sujeito tem muito pouco ou nenhum acesso 

aos processos automáticos que o seu inconsciente desenvolve, sendo que o sistema nervoso toma 

muitas “decisões” sem que nós próprios nos apercebamos do mesmo, ou mesmo que o possamos 

controlar. Desta feita, estes processos que se dão de forma automática, não podem ser 

representados pelo modelo racional de maximização de benefícios e minimização de custos. O 

comportamento económico do ser humano e que, irá condicionar as suas preferências face a uma 

marca, produto ou serviço, é o resultado da interacção entre os sistemas instintivo, consciente e 

emocional, sendo que “estes sistemas tanto competem entre si, como podem colaborar para uma 

tomada de decisão” (idem:67).  

 A possibilidade de prever, de uma forma mais apurada, o comportamento da população é 

uma das vantagens da neuroeconomia nas análises macroeconómicas, as quais se podem assumir 

como uma possibilidade para os governos adequarem as suas decisões e medidas às necessidades 

da população, percebidas através da neuroeconomia. A capacidade de analisar as decisões 

económicas de um ponto de vista mais biológico pode, segundo Camargo (idem:68), trazer muitas 

oportunidades de entendimento do consumidor e do seu comportamento, sendo o “ganho” destas 

pesquisas reflectido na procura de “verdades” presentes no inconsciente deste, podendo desta forma 

criar-se perfis correctos de consumo e adequar medidas e estratégias económicas que vão ao 

encontro dos mesmos. 

É, efectivamente, notório e evidente que a economia tem de ter em conta os processos 

biológicos para análise do comportamento do consumidor individual ou mesmo em grupo, pois é esta 

actividade humana e não mecânica, em que as decisões, as motivações, as intenções estão 

directamente relacionadas com a natureza biológica do ser humano. Camargo reforça esta 

perspectiva ao afirmar que “o ser humano é um ser vivo, um ser biológico antes de tudo” (idem:69). 

Ou seja o ser humano, ainda que receba influências socioculturais que influenciam as suas atitudes, 
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toda essa recepção de influências é processada no sistema nervoso do indivíduo e por isso a 

neuroeconomia é o caminho correcto para entender o comportamento económico das pessoas. 

 

PARTE II – A perspectiva dos especialistas 

Capítulo 4 – Uma abordagem teórico-prática  
 

Nos seguintes pontos (4.1 e 4.2) deste capítulo iremos reflectir sobre as vantagens do 

neuromarketing no panorama nacional e a sua receptividade, bem como sobre as questões de índole 

ética inerentes á prática destes estudos de pesquisa de mercado. 

.  

4.1 – As vantagens do neuromarketing no panorama nacional e a sua 
receptividade. 

 

Analisar o panorama nacional de empresas que utilizam o neuromarketing pressupõe ter uma 

visão dos especialistas sobre a matéria, na medida em que são estes que têm uma visão “do interior” 

do mesmo, tendo uma perspectiva privilegiada em relação a determinados teóricos. Para Rui Ribeiro, 

o neuromarketing “em termos de marketing permite um conjunto de reports, nomeadamente a 

visibilidade de produto, medir impacto da publicidade – televisão, filmes, online, outdoor, etc; testar as 

variações de design de produto e embalagem; pesquisas de mercado político e jogos, entre outros”. 

Verificam-se, nesta perspectiva, as vantagens da utilização deste tipo de técnicas que temos vindo a 

apresentar ao longo do trabalho através das abordagens teóricas referidas.  

Por outro lado abordar o neuromarketing enquadrando-o na realidade portuguesa pressupõe 

ter uma noção clara do mercado e da sua receptividade a este. Numa época em que as marcas 

precisam de se distinguir das demais, de forma a terem um cada vez maior sucesso na análise dos 

seus consumidores, no mercado português verifica-se também uma clara receptividade face á 

adopção de técnicas inovadoras, como o neuromarketing.  

Veja-se que, e tendo como fundamento a opinião de Pedro Almeida, “a sensação que temos 

é que existe uma grande apetência por parte de muitas empresas para uma inovação nos métodos 

de estudos utilizados, e especialmente um desejo de complexificação técnica”. Por outro lado surgem 

no mercado português duas outras questões inerentes a esta temática, se por um lado esta prática é 

reconhecida como uma mais-valia, por outro verifica-se, dada a conjuntura de crise económica que o 

país atravessa, uma clara impossibilidade, ou receio de disponibilizar recursos para inovar. Atente-se 

a Pedro Almeida, “o que verificamos é que nas empresas com as quais colaborávamos não pode 

haver uma preocupação com este tipo de estudos mais complexo, mais caro e com validade facial 

menos evidente, uma vez que o seu core business estabelecido são os estudos baseados em auto-

relato, mais simples e directos. Apostar nesta área exige um investimento que estas empresas não 

tinham possibilidade de fazer, uma vez que estão neste momento preocupadas com a sua 

sobrevivência”.  Se por um lado há um reconhecimento do mercado das vantagens do neuromarketing 
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por outro verifica-se que empresas que “lutam pela sobrevivência”, e aqui leia-se PME’s, isto porque, 

o tecido empresarial português é “maioritariamente composto por pequenas e médias empresas” 

(Sebastião, 2009: 181), as quais têm receio de investir em técnicas inovadoras, na medida em que 

estas, ainda não estão devidamente divulgadas, “o potencial de mercado é elevado, embora os 

custos para o mercado português sejam ainda uma barreira na actual conjuntura económica. Existe 

uma grande receptividade de todo o mercado, apesar da falta de informação que tentamos colmatar 

com acções junto das universidades e empresas”, Rui Ribeiro.  

Assume-se então, que efectivamente o mercado português está aberto à adesão de 

inovadoras técnicas de pesquisa de marketing, porém a falta de informação das vantagens da sua 

utilização e aplicação, aliado a uma conjuntura de crise e de impossibilidade de disponibilizar fundos 

para inovar constituem limites á adesão do neuromarketing no tecido empresarial português. 

 Estes limites podem, na opinião dos especialistas ser superados, para Rui Ribeiro, “é 

necessário que os actuais e futuros gestores de marketing saibam em primeiro lugar as 

possibilidades que o neuromarketing encerra e sejam conhecedores das técnicas existentes. Isto 

porque efectuar estudos através de EEG é muito diferente de os fazer através de Ressonância 

Magnética e ainda existe muita confusão sobre as capacidades do neuromarketing e as técnicas 

disponíveis”. Note-se que, mais uma vez a presença de falta de informação é uma característica do 

mercado português. A dificuldade de compreender as vantagens da adopção deste tipo de técnicas 

prende-se com a falta de divulgação do funcionamento destas, o que leva a que as empresas se 

retraiam face á adopção do neuromarketing. Os gestores numa época de crise, têm medo de inovar, 

têm medo de arriscar perante o desconhecido, 

 Por outro lado atente-se a Pedro Almeida, “a experiência que tenho diz-me que as empresas 

fazem estudos de mercado por uma de duas razões: ou estão por e simplesmente preocupadas com 

a manutenção de um departamento de Marketing e os estudos são feitos quase como que „para 

cumprir calendário‟ ou estão realmente preocupadas com a optimização do seu produto e materiais 

publicitários”, defende, ainda, o mesmo que (e fazendo referência á aplicação das tradicionais 

técnicas de pesquisa de marketing), “não é fácil ignorar o valor facial que os estudos clássicos trazem 

e alterar o modus operandi na adjudicação deste tipo de estudos sem dedicar algum esforço na 

tentativa de compreender porque é que será mais vantajoso optar por estes métodos”. Assim, limites 

de ordem de cultura organizacional devem também ser contemplados no estudo do neuromarketing 

em Portugal.  

 Veja-se que, “os valores culturais desempenham um importante papel na existência das 

organizações e no seu modo de funcionamento, assim como, nos padrões de comportamento dos 

indivíduos” (Finuras, 2003:19). A cultura organizacional assume-se como o retrato do tecido 

empresarial, este facto leva a que “temos assistido no mercado português à procura de parceiros 

estratégicos com know how e capacidade financeira e económica, por forma a alargar o seu campo 

de actuação e modernizar os métodos de trabalho e equipamentos” (Camara, Guerra e Rodrigues, 

2003).   
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Tal como refere Sanchez, “a cultura é um dos factores chave, que podem ser utilizados para 

explicar os resultados da organização” (2004:31), também Sanchez (2002:32) nos diz que “a cultura 

organizacional na sua forma mais simples, é a soma total de como uma organização procede para 

alcançar o seu propósito ou missão”, e ambas as afirmações vêm reforçar a importância determinante 

concedida à questão da cultura organizacional no âmbito da aplicação do neuromarketing na 

organização, no caso português. 

A cultura organizacional está directa e inteiramente ligada com a Comunicação 

Organizacional, a qual está também e naturalmente dependente da definição de uma estratégia de 

marketing clara e objectiva (conforme apresentado no Capítulo 2 deste trabalho). Assim, a cultura 

organizacional tem de ser tida em conta enquanto factor determinante para a aceitação de novas 

práticas, as quais vão culminar neste caso em novas formas de comunicar, nomeadamente através 

de uma nova estratégia de Comunicação integrada de marketing a qual vá ao encontro das novas 

necessidades verificadas nos hábitos de consumo dos consumidores actuais.  

Os próprios profissionais entrevistados sentem que essa mesma cultura é determinante para 

a adopção de novas medidas e, para uma consequente, reestruturação da forma de trabalhar (no 

seio da organização) face aos novos resultados obtidos a partir da adopção das novas técnicas de 

pesquisa, os quais pressupõem alterações que muitos não pretendem implementar, na medida em 

que realizam estudos visando apenas “a manutenção de um departamento de marketing”. Por outro 

lado e, fazendo referência às empresas cuja cultura organizacional visa a optimização do produto e 

consequente adesão a novas realidades “poderá haver algum espaço para as empresas que estão 

realmente interessadas em optimizarem os seus produtos recorrerem à ANR. Penso que o trabalho 

neste momento está do nosso lado, e depende da nossa estratégia de comunicação, abordagem das 

empresas e validação científica dos nossos métodos”, Pedro Almeida. 

 Assume-se desta feita que a mudança de atitude das empresas em Portugal, face ao 

neuromarketing pressupõe um investimento por parte das empresas de estudos de mercado que 

aplicam estas técnicas ou visam vir a aplicar, na medida em que os limites á adesão ao 

neuromarketing podem ser colmatados com uma estratégia de comunicação, de abordagem das 

empresas e de validação dos métodos aplicados, através da demonstração de resultados, para que 

haja uma maior clarificação e informação relativamente ao funcionamento deste tipo de estudos. Em 

jeito de análise do futuro do mercado português nesta temática, atente-se novamente a Pedro 

Almeida o qual reforça que “a sensação que temos é que existe uma grande apetência por parte de 

muitas empresas para uma inovação nos métodos de estudos utilizados, e especialmente um desejo 

de complexificação técnica, mas que a promoção do nosso produto vai exigir um grande esforço da 

nossa parte”.  

 Atente-se a Rui Ribeiro, “o neuromarketing já é uma realidade em países como EUA; 

Inglaterra, Alemanha onde as grandes marcas efectuam estudos de forma regular. É uma ferramenta 

poderosa que está em constante aperfeiçoamento derivado das descobertas que vão sendo feitas”. 

Por seu lado, Lindstrom (2010) afirma que, 23 das 100 maiores empresas mundiais já adoptaram as 

técnicas de neuromarketing. Assim sendo a realidade internacional constitui também um reforço das 
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vantagens deste tipo de técnicas, por alguma razão os países referidos, sendo potências económicas 

mundiais, bem como as empresas referidas, assumindo-se estas como exemplos a seguir, aderiram 

“de forma regular” á prática do neuromarketing. Por outro lado e, dado a presença de multinacionais, 

muitas delas oriundas dos países acima mencionados, em Portugal, a aplicação deste tipo de 

estudos é uma realidade. Atente-se também aos clientes da QSP (atrás mencionados), os quais se 

assumem como verdadeiros Big players do mercado e que, consequentemente acompanham as 

tendências internacionais, por essa razão Rui Ribeiro, fazendo referência á aplicação dos estudos de 

neuromarketing, afirma que “não diferencio marcas nacionais ou internacionais para este caso”. Pese 

embora o facto de os mesmos exigirem que os resultados das pesquisas não sejam divulgados, Rui 

Ribeiro reforça que, “a QSP representa as soluções da MindLab International para Portugal, Espanha, 

Brasil e Palop´s à 3 anos. Em Portugal e no Brasil já foram efectuados os primeiros researchs com 

dados muito satisfatórios e que representaram as respostas às research questions colocadas pelos 

clientes. Nem sempre nesses estudos, o objectivo é aumentar vendas directamente. Mas sabemos da 

total satisfação desses clientes”.  

 Posto isto, estamos em condições de afirmar que o neuromarketing é já uma realidade em 

Portugal, mas se por um lado a apresentação das suas potencialidades e a consequente adesão de 

grande parte das empresas que constituem o tecido empresarial português e que necessitam de 

estudos de mercado para operarem, seguindo estas o exemplo dos big players deste mesmo 

mercado que, já aderiram á aplicação da neurociência para análise dos consumidores, depende, da 

forma como os profissionais da área as conseguirem divulgar junto dos empresários e dos gestores 

de marketing, por outro, os limites inerentes á cultura organizacional aliados á conjuntura económica 

que se faz sentir e que retrai o investimento em inovação constituem obstáculos á aplicação dos 

estudos de neuromarketing, no nosso país.  

  

4.2 – Ética e Neuromarketing 

 
 Um aspecto a ser considerado e discutido são as questões éticas inerentes á prática do 

neuromarketing. Assumindo-se este aspecto concreto, como um dos principais pontos a abordar 

neste estudo, nomeadamente o uso que se faz das neurociências em várias áreas. Veja-se que, as 

novas descobertas da neurociência podem, segundo Camargo (2009: 87), “por um lado ser utilizadas 

para o bem, assim como para o mal”, o mesmo depende naturalmente da “integridade e da 

capacidade de discernimento de cada indivíduo” (idem). 

 Se por um lado, após a análise do comportamento humano, e atentando novamente a 

Camargo “alguns vão usar estes novos conhecimentos para tentar aumentar a venda de produtos a 

qualquer custo, outros irão melhorar os seus produtos e serviços em função das necessidades do 

consumidor, para melhorar as suas vidas, por outro outros irão usá-la para criar sentimentos de 

consumo consciente, moderado, trabalhando com a ansiedade dos consumidores” (ibidem). Percebe-

se assim que a prática do neuromarketing tem levado a muitas reacções adversas, no sentido de que 

as neurociências e as novas tecnologias devem estar ao serviço da saúde humana e não dos 
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interesses comerciais das empresas. Surgem também outras críticas fundamentadas pelo facto de se 

achar uma extrema invasão de privacidade fazer exames neurológicos com fins comerciais, isto é, 

com o objectivo de compreender o funcionamento cerebral e com isso vir a poder manipular e 

convencer os consumidores a fazerem exactamente o que as empresas e as marcas desejam, para 

aumentar as suas vendas. Porém é legítimo afirmar que, o cérebro é tão complexo que não podemos 

afirmar que por haver um aumento de fluxo sanguíneo em determinada área, significa que o sujeito 

se irá comportar da maneira exacta ou prevista, mas sim que o mesmo reagiu a um estímulo, 

podendo-se desta feita tirar conclusões relativamente a determinado produto ou campanha. Mude-se 

os produtos, consequentemente os estímulos serão outros e as reacções assim o serão também. Não 

é legítimo argumentar que o neuromarketing permitirá criar grelhas de comportamento, catalogando e 

criando perfis de consumidor, como se estes se tratassem de autênticas máquinas. É claro que, e tal 

como aponta Camargo (2009: 89) “estas novas técnicas não nos dizem exactamente o que devemos 

fazer, mas simplesmente o que o indivíduo sentiu ou como ele percebeu o estímulo”.  

 O que é uma realidade é que o neuromarketing pode ajudar as empresas a compreender 

melhor o comportamento de compra, mas não pode ajudá-las a determiná-lo. O neuromarketing 

através da aplicação das suas técnicas de pesquisa, pode detectar padrões de comportamento, mas 

não pura e simplesmente determiná-lo a fim de posteriormente o poder prever com exactidão, na 

medida em que qualquer pessoa reage a estímulos diferentes em locais diferentes e em momentos 

diferentes do seu quotidiano.  

Pedro Almeida quando inquirido sobre as questões éticas inerentes á prática do 

neuromarketing, assume uma posição defensiva relativamente ao papel dos investigadores, 

assumindo que as críticas deveriam ser direccionadas à má gestão das informações obtidas, por 

parte das empresas que compram os estudos realizados pela neurociência, veja-se, “as verdadeiras 

implicações éticas que penso que devem ser consideradas, e que não são focadas são as que se 

prendem com a política de relacionamento das empresas que desenvolvem este tipo de estudos e as 

marcas que os compram”, o mesmo reforça que, “os dados recolhidos (…) são surpreendentemente 

complexos e difíceis de interpretar. As empresas muitas vezes deixam-se enganar pela validade 

facial que muitos destes métodos têm (…), mas a verdade é que estamos muito longe de saber o que 

a maior parte destas medidas de activação traduzem”. 

 Por outro lado surgem outras complicações no seio da própria comunidade cientifica, na 

medida em que a mesma se encontra bastante dividida, nomeadamente as empresas entre si, as 

empresas e os investigadores, estes e as autoridades de supervisão, sendo que e, atentando 

novamente à perspectiva de Pedro Almeida “as faces públicas do próprio campo transmitem 

mensagens contraditórias (por exemplo o Martin Lindstrom que é uma das faces mais visíveis do 

Neuromarketing, uma vez que é o autor da obra de divulgação do campo mais vendida no mundo) é 

bastante incoerente no seu discurso: a par da explicitação da preocupação com questões éticas, que 

não se percebem bem, dá entrevistas onde dá claramente a entender que os neuromarketeers 

conseguem entender realmente o que significam determinadas activações cerebrais em respostas a 

produtos”. Verificando-se esta situação, é natural que surjam opiniões diversas relativamente ao 
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papel do neuromarketing e as questões éticas que lhe estão inerentes. Se por um lado tanto 

Camargo (2009) como Pedro Almeida defendem que existe uma dificuldade de criar padrões de 

consumo, sendo assim refutadas as críticas de que o neuromarketing consegue determinar o 

comportamento dos consumidores de forma exacta, tratando-os consequentemente, como máquinas, 

por outro surgem os rostos mais públicos da neurociência que a apresentam de uma forma 

incoerente e, para aqueles que não têm acesso a todas as informações, a mesma torna-se confusa, 

formando-se naturalmente críticas. Estas mesmas críticas de ordem ética, são muitas delas pouco ou 

nada fundamentadas teoricamente, atente-se novamente ao profissional Pedro Almeida “a validade 

destes métodos choca com o facto de a maior parte das pessoas por e simplesmente não ter acesso 

ao tipo de processos que as leva a formar opiniões”, ou seja a falta de informação sobre esta 

temática constitui um dos limites á sua aplicação, na medida em que o desconhecimento sobre o 

funcionamento dos processos de neuromarketing faz com que se formem opiniões sem qualquer tipo 

de fundamento. 

Desta feita, o desconhecimento leva a que se criem opiniões e essas mesmas opiniões levam 

a que consequentemente se gerem críticas, as quais serão uma condicionante à aplicação deste tipo 

de pesquisas de mercado. 

 Tendo por base Camargo (Idem:91), acreditamos que o neuromarketing tem realmente 

vantagens, sendo estas uma forma de refutar as críticas que lhe são apresentadas. Nomeadamente, 

a possibilidade de se poder diminuir o desperdício empresarial, na medida em que se criarão 

produtos que estão mais ligados aquilo que as pessoas realmente pretendem. Por outro lado, 

compreendendo o comportamento de consumo através desta perspectiva teórica, será possível 

entender a tendência compulsiva por que muitos consumidores passam nos dias de hoje. 

Relativamente ao consumo das crianças, as possibilidades do neuromarketing podem ser várias, 

proibindo-se abusos e exageros da publicidade sobre este determinado target. Se conseguirmos 

compreender o consumo infantil, o qual se assume como difícil de avaliar qualitativamente, na medida 

em que e recorde-se a teoria do auto-engano (presente em anexo 5), se nem um adulto consegue 

compreender o que se passa no seu inconsciente, muito menos uma criança será capaz de o fazer, 

poderemos proteger as crianças dos efeitos nocivos da publicidade, os quais resultam, como está 

provado, em situações de obesidade entre outros deficits comportamentais. 

 Doenças inerentes aos ritmos a que hoje se vive, nomeadamente a depressão, levam ao 

aumento do consumo individual. São situações extremas que desequilibram o ser humano, que por 

sua vez acaba por se refugiar muitas vezes nas compras, já que esta prática equilibra, 

indirectamente, as quantidades de neurotransmissores, saciando o indivíduo momentaneamente, 

mas nunca sendo uma solução para este tipo de adições (Camargo, 2009:92). Compreender estes 

processos poderá ajudar os consumidores a consumirem de forma mais consciente, na medida em 

que só assim as mesmas saberão identificar este tipo de situações que as “forçam” a consumir de 

forma compulsiva.  

 Quando inquirido sobre a possibilidade de o recurso à neurociência se assumir como uma 

vantagem das empresas sobre os consumidores, Pedro Almeida refutou esta possibilidade, 



 
Instituto Superior Ciências Sociais e Políticas  Universidade Técnica de Lisboa 

Neuromarketing aplicado à Comunicação 

 

36 
André Valente Oliveira                                                                                         2010/2011 

 

argumentando que não acredita que “haja uma verdadeira noção por parte dos consumidores 

relativamente ao tipo de métodos que as empresas de estudos de mercado e marketing utilizam na 

promoção/optimização de produtos”, mas por outro lado o mesmo afirma que “não nos podemos 

esquecer que o grande objectivo das marcas é vender e portanto aumentar a eficácia dos seus 

métodos de promoção de produto. A criação da imagem social de que algumas empresas estão a 

utilizar técnicas de Brainwashing no sentido de aumentar essas vendas pode criar algum tipo de 

paranóia relativamente aos intentos das marcas”, preocupações essas que “no caso de países onde 

a expressão da utilização de técnicas mais avançadas de promoção de produto tem mais visibilidade 

e peso, existem algumas associações de consumidores e autoridades que se preocupam com a 

regulamentação dos limites das técnicas”, como o próprio referiu também.  

 As empresas de neuromarketing estrangeiras também se preocupam bastante com as 

questões da imagem social (muitas têm mesmo comités de ética externos), no entanto, Pedro 

Almeida acredita que “estas preocupações são, na verdade, uma forma de acalmar a paranóia que 

pode surgir relativamente ao neuromarketing”, ou seja não acreditando que pela adopção destas 

técnicas, haja vantagens concretas das marcas relativamente aos consumidores, (leia-se de ordem 

ética, nomeadamente que os consumidores fiquem a perder por serem examinados através do 

neuromarketing), isto porque “todas as empresas de estudos de mercado procuram estudar e 

compreender  “a mente” dos consumidores. Penso que a diferença é que a nossa empresa se 

suporta de forma explícita na Psicologia e Ciências Comportamentais para o fazer”. O próprio 

assumiu ainda que, “acreditar que a as empresas de neuromarketing têm o poder de „manipular a 

mente‟ dos consumidores é depositar muita fé num campo que é muito novo e ainda está em 

desenvolvimento”.  

 Apesar de este tipo de críticas não ser novo, já desde a década de 50, que existe a 

preocupação com as técnicas de vendas utilizadas pelas grandes empresas e com a possibilidade 

destas influenciarem os consumidores de forma inconsciente.  

 Todo este tipo de entraves colocados á prática do neuromarketing, para Camargo (2009:93) 

“pode vir a prejudicar o desenvolvimento da ciência e talvez coibir descobertas que poderiam ser de 

grande valor para o mundo ético”. No fundo, se efectivamente conseguirmos analisar onde incidem as 

incitações nocivas e viciantes veiculadas pelas campanhas publicitárias, teremos a capacidade para 

nos defendermos das mesmas, caso contrário, se as críticas de ordem ética à prática do 

neuromarketing, continuarem a ser feitas, sem fundamentos teóricos, para Camargo (Idem:93) 

“ficaremos onde estamos, no nível mais baixo da análise do comportamento humano de consumo de 

bens e serviços, no nível das suposições”.  

Os limites de ordem ética colocados à prática do neuromarketing constituem efectivamente 

uma realidade, tanto no nosso país, como nos demais, sendo que este tipo de limites emerge das 

críticas não fundamentadas, críticas essas que levam a que ao invés de se evoluir cientificamente, se 

continue numa situação de estagnação, prejudicial para a inovação cientifica, nomeadamente para o 

marketing, para as empresas e marcas, mas principalmente para o consumidor, já que, tal como foi 

neste estudo demonstrado, tem inúmeras vantagens se, se executarem pesquisas através das 
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técnicas do neuromarketing, na medida em que o mesmo não irá ter um papel de explorado e 

consequentemente, manipulado, mas antes poderá ser analisado e protegido das mais variadas 

atrocidades provocadas pelo marketing que resultam em deficientes comportamentos de consumo e, 

consequentemente em doenças e adições como a obesidade, o alcoolismo e o consumo 

desenfreado. 

 De modo inovar através da aplicação destas técnicas é ser capaz de levar o marketing às 

últimas sensibilidades, para permitir à empresa promover as alterações necessárias, que adeqúem a 

sua estratégia às mudanças verificadas nas necessidades, desejos e gostos do cliente.  

 Empresas inovadoras são, não as que surgiram com alguma novidade maravilhosa, na 

medida em que o que é novidade hoje, torna-se vulgar no curto/médio prazo, mas sim as que 

souberam ajustar-se, ao longo do tempo, à capacidade de mudar que caracteriza o cliente e que o 

leva a ser cada vez mais exigente e, desta feita a ter de ser melhor avaliado, compreendido e 

correspondido. Estas empresas que têm a capacidade de se adaptar às novas realidades são, 

empresas que adoptam técnicas e métodos de vanguarda, tais como as práticas de neuromarketing, 

sendo também empresas modelo que, por não terem receio de investir na inovação se irão sempre 

destacar das demais constituindo-se como um exemplo a seguir estando, naturalmente um passo à 

frente da concorrência, destacando-se, consequentemente, nos mercados em que operam. 
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Conclusões 
 
 O presente trabalho académico desenvolvido na área científica das Ciências da 

Comunicação, permitiu a compreensão do comportamento dos consumidores e das inovadoras 

formas de análise desse mesmo comportamento, através do recurso à neurociência enquanto 

fundamento. 

 Contextualizando o neuromarketing nas ciências da comunicação, entendemos que este se 

apresenta como uma das principais ferramentas de investigação em marketing, assumindo-se como 

uma ciência de pesquisa de mercado, com os seus limites e potencialidades. Considerando o 

neuromarketing uma oportunidade de trabalho inovador e original, escolhemos o tema tendo em 

conta a sua dimensão de valor acrescentado, na medida em que permite uma posterior definição de 

estratégias de comunicação, adequando-se as mesmas às reais necessidades, gostos e desejos dos 

consumidores. 

 Neste âmbito, ao longo deste ensaio, aplicámos desenvolvimentos teóricos que nos 

pareceram relevantes para a compreensão do neuromarketing e dos processos de decisão do 

consumidor, bem como na integração deste para a tomada de decisões, para a elaboração da 

estratégia dos programas e actividades de comunicação e marketing.  

 Para além da inclusão dos conceitos teóricos, fundamentais para a análise de uma área 

científica pouco abordada, e como objecto de estudo e investigação, entrevistámos Rui Ribeiro, 

managing partner da QSP e referência nacional do neuromarketing em Portugal, e Pedro R. Almeida, 

Director da ANR (Applied Neurobehavioural Research), neuropsicólogo e investigador da 

Universidade do Porto. 

 Com este trabalho procurámos dar resposta às questões apresentadas na introdução, 

fundamentando a nossa reflexão teórica na bibliografia escolhida, bem como nas entrevistas 

realizadas aos dois especialistas da área em análise.  

 Assim, concluímos, em primeiro lugar, que o homem embora seja um ser social é e, acima de 

tudo, um produto da biologia, sendo que as teorias sociais do seu comportamento são deterministas 

ambientais, negando a participação efectiva do ser humano nas escolhas, não aceitando que temos 

instintos e acções que se dão a partir do inconsciente, onde estão guardadas as informações que 

precisamos para a tomada dessas mesmas decisões, as quais influenciam o mesmo no seu 

comportamento enquanto consumidor. Sendo o homem, igualmente, um ser comunicador, será 

importante considerar que “por muito que o individuo se esforce, é-lhe impossível não comunicar” 

(Pina e Cunha et al, 2007:436), o que nos levou a enquadrar esta reflexão crítica no âmbito das 

ciências da comunicação, considerando o neuromarketing uma ferramenta dos processos de 

comunicação de marketing, destacando-se enquanto tendência para a compreensão e análise dos 

mercados e dos consumidores actuais. 

 Em segundo lugar concluímos que, se por um lado existe todo um potencial no mercado para 

que o mesmo adira ao neuromarketing, na medida em que os resultados obtidos por empresas 

nacionais que já recorrem a este tipo de estudos foram satisfatórios, por outro lado a conjuntura 
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económica que se faz sentir, e a consequente impossibilidade de as empresas disponibilizarem 

verbas para inovarem nas pesquisas de mercado; a falta de informação que as marcas e as 

empresas têm face á prática do neuromarketing, aliadas a uma cultura organizacional nacional ainda 

céptica em relação à introdução destas novas técnicas, origina no mercado organizacional a 

necessidade de maior conhecimento e investigação sobre o tema ainda pouco estudado.  

 O neuromarketing é uma técnica de pesquisa de mercado que começa a ganhar algum 

terreno no nosso país, nomeadamente em grandes organizações, no entanto será necessário que 

sejam produzidos mais estudos que possam vir a sustentar a sua futura utilização em maior escala. 

Para o efeito acreditamos que se torna preponderante que os gestores de marketing e comunicação 

das organizações portuguesas, sejam melhor informados sobre esta temática, para que a aplicação 

de estudos de neuromarketing, se possa vir a assumir como uma realidade. Uma das medidas 

possíveis será a aposta na formação ou na criação de acções sensibilizadoras para esta questão, 

quer por parte de associações de marketing, quer por parte das Universidades portuguesas. 

 É importante considerar, ainda, que esta é uma técnica de investigação em marketing e 

comunicação que traz e, que garante, uma nova abordagem às políticas de estudo do consumidor, 

constituindo um valor acrescentado às já existentes, uma vez que permite a percepção das 

necessidades mais concretas e biológicas do indivíduo, contribuindo assim para uma maior e melhor 

satisfação dos seus desejos e necessidades, o que reduzirá a margem de erro na introdução de 

novos produtos no mercado, e que evitará apostas incorrectas na delineação do plano de 

comunicação e de marketing, quer nas acções definidas, quer nas mensagens produzidas. 

 Ainda, concluímos que os resultados obtidos através das tradicionais formas de pesquisa de 

mercado não podem ser totalmente validados, na medida em que a mentira e o auto-engano 

(conforme anexo 5) enquanto condições inerentes ao ser humano se assumem como uma realidade, 

e um obstáculo, a esse tipo de pesquisas e a única forma de o mesmo ser ultrapassado é através da 

obtenção de informações que não sejam passíveis de ser alteradas pelo investigado no momento em 

que é inquirido, ou seja, através da análise do cérebro humano, nomeadamente com as técnicas 

desenvolvidas pela neurociência. 

 As nossas conclusões relativamente às questões éticas inerentes á prática do 

neuromarketing, permitem-nos afirmar que muitas das críticas verificadas não tinham fundamento, 

sendo muitas delas baseadas em opiniões formadas pelo simples facto de não ser disponibilizada 

para o mercado (empresas, marcas e consumidores) informação suficiente sobre esta temática, ou 

ser disponibilizada informação contraditória a partir da própria comunidade científica.  

 Por fim, concluímos também que a falta de informação e as consequentes críticas levam a 

que a evolução nesta área seja posta em causa, encontrando-se a mesma numa situação de 

estagnação. Acreditamos que, se se conseguir ultrapassar as críticas, a prática do neuromarketing 

poderá torna-se mais usual, tendo esse facto benefícios tanto para as empresas e marcas, que 

podem efectivamente passar a produzir campanhas e produtos de acordo com os gostos e desejos 

dos consumidores, como para os próprios consumidores que ao serem analisados de uma forma 

mais rigorosa e precisa, será possível determinar que tipo de produtos e campanhas levam a 
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problemas como a obesidade, o consumo desenfreado, entre outros, podendo desta forma ser 

protegidos desse tipo de acções nocivas. 

 Respondendo á pergunta de partida, estamos em condições de afirmar que apesar dos 

limites inerentes à cultura organizacional, aos receios, a questões de ordem ética e à conjuntura 

económica presentes no mercado português, o mesmo tem condições para assumir e adoptar a 

prática do neuromarketing, na medida em que esta técnica se constituí como uma mais-valia para as 

organizações, marcas e consumidor que nele estão presentes. 

 Na nossa opinião, a prática do neuromarketing poderá vir a ser uma das técnicas chave do 

futuro da pesquisa de mercado, ultrapassando as questões éticas, as dúvidas e o receio de investir 

nestes processos mais inovadores. Desta forma, consideramos que as marcas, as organizações e os 

consumidores sairão beneficiados e mais esclarecidos acerca dos processos.  

 No sentido em que falamos de futuro, parece-nos oportuno abordar alguns pressupostos que 

constituem as nossas intenções a longo prazo: a criação de métricas capazes de avaliar o benefício 

acrescentado pela mais-valia desta técnica; a criação e institucionalização desta prática em 50% das 

organizações portuguesas, e o desenvolvimento de estudos académicos sobre a temática em 

ambiente organizacional, produzindo case studys com fins educativos. 

 O neuromarketing é hoje uma oportunidade de futuro, que amanhã será uma realidade de 

sucesso ao serviço de marcas, organizações e consumidores do nosso país. 

  



 
Instituto Superior Ciências Sociais e Políticas  Universidade Técnica de Lisboa 

Neuromarketing aplicado à Comunicação 

 

41 
André Valente Oliveira                                                                                         2010/2011 

 

Bibliografia 
 

 

 BROCHAND,Bernard; LENDREVIE,Jacques; RODRIGUES,Joaquim Vicente; 

DIONISIO,Pedro (1999). PUBLICITOR. Publicações D. Quixote, Lisboa 

 CAETANO, J. ; RASQUILHA, L. (2007). Gestão e planeamento de comunicação. Lisboa: 

Quimera 

 CAMARGO, Pedro (2009). Neuromarketing - Descodificando a Mente do Consumidor. 

IPAM - Instituto Português de Administração de Marketing 

 CHAFFEE, S., & BERGER, C. (1987). Handbook of communication science 

 CORNELISSEN, Joep (2004) Corporate Communications: Theory and Practice. London: 

Sage Publications Ltd, 2004 

 COUTINHO, Clara P (2005). Percursos da Investigação em Tecnologia Educativa em 

Portugal: uma Abordagem Temática e Metodológica a Publicações Científicas, Série 

Monografias em Educação. Braga: CIED – IEP. Universidade do Minho 

 CRESWELL, J. W (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, 

Thousand Oaks, CA: SAGE 

 CUNHA, Miguel Pina e [et al.] (2007). Manual de comportamento Organizacional e Gestão, 

Lisboa: RH Editora 

 FELDMAN, R.S (2002). Self-presentation and verbal deception: Do self-presenters lie 

more? USA: Journal of Applied Social Psychology 

 FLICK, U (2002). Métodos Qualitativos na Investigação Científica, Lisboa, Monitor 

 GIANNETTI, Eduardo (1997). Auto-engano. Cia. das Letras 

 ILLOUZ, Eva (2009). Journal of Consumer Culture - Emotions, Imagination and 

Consumption - A new research agenda. Hebrew University of Jerusalem, Israel 

(http://joc.sagepub.com/content/9/3/377.abstract, consult. 24 Novembro 2010) 

 KOTLER, Philip (2006). Marketing para o século XXI. 3ª edição, Editorial Presença, Lisboa 

 LEHER, Jonah (2009). Como decidimos, Editora Lua de Papel 

 LEWIS, David; GREENE, James (1982). Thinking Better. Rawson Wade, New York 

 LINDON, Denis; LENDREVIE, Jacques; LÉVY, Julien; DIONÍSIO, Pedro; RODRIGUES, 

Joaquim Vicente (2009). MERCATOR XXI Teoria e prática do marketing. 12ª edição, 

Publicações D. Quixote, Lisboa  

 LINDSTROM, Martin (2005). Brand sense – how to build powerfull brands through. Free 

Press 

 LINDSTROM, Martin (2008). Buyology: truth and lies about why we buy. New York: 

Doubleday, cop. 

 McCLURE, Samuel M. (2004). Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally 

Familiar Drinks. Baylor College of Medicine, Houston.     ( 

http://joc.sagepub.com/content/9/3/377.abstract


 
Instituto Superior Ciências Sociais e Políticas  Universidade Técnica de Lisboa 

Neuromarketing aplicado à Comunicação 

 

42 
André Valente Oliveira                                                                                         2010/2011 

 

http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(04)00612-9, consult. 20 Novembro 2010) 

 MOREIRA, Carlos Diogo (2007). Teorias e práticas de Investigação. Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas, Lisboa 

 MORIN, Christophe; RENVOISÉ Patrick (2009). Neuromarketing O centro nevrálgico da 

venda 

 PUNCH, K (1998). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches, 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications 

 QSP Consultora de marketing - www.qspmarketing.pt 

 SAMUELSON Paul A., NORDHAUS William D. (2005). Economia, 18ª Edição, McGraw-Hill, 

Madrid. 

 SANCHEZ, Paul (2002). Organization Culture (IABC Handbook of Organizational Culture) 

 SEBASTIÃO, Sónia Pedro (2009). Comunicação Estratégica – As Relações Públicas, 

ISCSP  

 SEVERINO, António Joaquim (1976). Metodologia Do Trabalho Cientifico:  Diretrizes Para 

O Trabalho Didatico-Cientifico Na Universidade, Cortez & Moraes. 

 SHERMER, Michael (2008). “5 redenen om hersenscans met een sceptische blik te 

bekijken”, public. Psyche & Brein nr1/2008 

(http://www.eos.be/abonnementen/abonnementendetail1.aspx?xmid=572, consult. 24 

Novembro 2010) 

 

Webgrafia: 

 

 The Frontal Cortex - http://www.wired.com/wiredscience/frontal-cortex/ consultado em 

Novembro de 2011 

  

http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(04)00612-9
http://www.qspmarketing.pt/
http://www.eos.be/abonnementen/abonnementendetail1.aspx?xmid=572
http://www.wired.com/wiredscience/frontal-cortex/


 
Instituto Superior Ciências Sociais e Políticas  Universidade Técnica de Lisboa 

Neuromarketing aplicado à Comunicação 

 

43 
André Valente Oliveira                                                                                         2010/2011 

 

Anexos 
 

Anexo 1 - Entrevista a Rui Ribeiro, Managing Partner da QSP 

 

 De que forma o Neuromarketing é uma vantagem para as empresas no panorama 

nacional e qual a receptividade deste à aplicação destas técnicas inovadoras? 

 “O Neuromarketing oferece informação adicional relativamente aos estudos tradicionais. 

Através de técnicas como o EEG – Electroencefalografia ou EyeTracking entre outras Biométricas é 

possível medir a actividade cerebral sem qualquer interrupção no normal funcionamento do cérebro; 

obter informação sem filtro de como as mensagens estão a ser recebidas pelo cérebro; como os 

consumidores estão a reagir instintivamente aos produtos e marcas sem qualquer subjectividade; 

com menor margem de erro – o que significa com uma amostra menor que os tradicionais estudos de 

mercado; pode ser aplicado em ambiente real onde os consumidores realizam as suas experiências 

de compra ou de contacto com o produto / marca; permite medir níveis de atenção, memória e 

emoção, com a técnica EEG não é evasivo, é móvel e é mais barato que a ressonância magnética. 

Em termos de marketing permite um conjunto de reports, nomeadamente a visibilidade de produto; 

medir impacto da publicidade – televisão, filmes, online, outdoor, etc; testar as variações de design de 

produto e embalagem; pesquisas de mercado político e jogos, entre outros. 

Existe uma grande receptividade de todo o mercado, apesar da falta de informação que tentamos 

colmatar com acções junto das universidades e empresas.” 

 

 Quais as potencialidades do Neuromarketing no mercado português e quais as 

expectativas da QSP em relação à aceitação deste por parte das empresas portuguesas? 

 “O potencial de mercado é elevado, embora os custos para o mercado português sejam ainda 

uma barreira na actual conjuntura económica. No entanto a nossa expectativa é muito positiva” 

 

 O recurso aos estudos de Neuromarketing trouxe, aos vossos clientes que os 

requisitaram, um incremento nas vendas? 

 “A QSP representa as soluções da MindLab International para Portugal, Espanha, Brasil e 

Palop´s à 3 anos. Em Portugal e no Brasil já foram efectuados os primeiros researchs com dados 

muito satisfatórios e que representaram as resposta que às research questions colocadas pelos 

clientes. 

Nem sempre nesses estudos, o objectivo é aumentar vendas directamente. Mas sabemos da total 

satisfação desses clientes.” 

 

 Pode fornecer dados relativos a esse mesmo sucesso? 

 “Não, porque os clientes assim o exigem. Não querem divulgar dados.” 
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 O que é necessário para que a adesão ao Neuromarketing seja uma realidade na 

grande maioria das empresas e marcas nacionais? 

 “É necessário que os actuais e futuros gestores de marketing saibam em primeiro lugar as 

possibilidades que o Neuromareketing encerra e sejam conhecedores das técnicas existentes. Isto 

porque efectuar estudos através de EEG é muito diferente de os fazer através de Ressonância 

Magnética e ainda existe muita confusão sobre as capacidades do Neuromarketing e as técnicas 

disponíveis.” 

  

 A adopção do Neuromarketing é, na sua opinião o futuro para um marketing de 

sucesso das empresas e marcas nacionais? 

 “O Neuromarketing já é uma realidade em Paises como EUA; Inglaterra, Alemanha onde as 

grandes marcas efectuam estudos de forma regular. É uma ferramenta poderosa que está em 

constante aperfeiçoamento derivado das descobertas que vão sendo feitas. 

 O presente e o futuro do marketing certamente passará pelo Neuromarketing como pode 

constatar nos milhares de papers onde o Neuromarketing é citado ou estudado. 

 Não diferencio marcas nacionais ou internacionais para este caso. 

Trata-se de facto de uma forma muito fiável de conhecer melhor o consumidor e aproximar o produtor 

deste. Apesar de no Neuromarketing medirmos as emoções, atenção e memoria entre outros a partir 

do cérebro, e por essa via dispensar o diálogo entre inquirido e inquiridor, entendemos que mesmo 

assim nada substitui o contacto humano e que falar com o consumidor pode sempre trazer às 

pesquisas importantes insides sobre diversos pontos de interacção entre as marcas e o consumidor.” 
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Anexo 2 – Entrevista a Pedro R. Almeida Director da ANR 

 

 De que forma apostar em técnicas de Neurociência e adequá-las para estudos de 

conceitos publicitários  poderá ser uma vantagem para as empresas no panorama nacional e 

qual será, na sua opinião e/ou baseado em estudos que tenham executado previamente nesta 

fase de lançamento da empresa, a receptividade deste mesmo mercado à aplicação destas 

técnicas inovadoras? 

 “O conhecimento que temos do mercado advém da minha experiência de alguns nós como 

consultores de empresas de estudos de mercado e do trabalho do Bruno Ribeiro junto da 

comunidade do Merketing e Publicidade. Tanto eu como o Bruno temos formação básica numa área 

que surgiu na FPCEUP e que, infelizmente, se extinguiu, na minha opinião devido à componente 

altamente técnica que incorporava e que terá afastado a maior parte dos alunos de Psicologia. Esta 

área de estudos, denominada Psicologia Social da Política e da Economia, visava fundamentalmente 

formar Psicólogos Sociais especializados no estudo compreensão das dinâmicas de comportamento 

colectivo e construção de modelos estatísticos de previsão comportamental. Uma parte dos alunos 

desta área foram colocados a estagiar (e muitos, como no meu caso e do Bruno, tornaram-se 

colaboradores) em empresas e departamentos de estudos de mercado clássicos. A noção que 

tivemos, logo na altura, foi uma receptividade enorme ao facto de trazermos os métodos e modelos 

das Ciências Comportamentais para os estudos (no meu caso, para a construção de modelos de 

predição de comportamento eleitoral e mudança comportamental).  

[APARTE - Na verdade a ANR não é uma empresa cujo objecto se prenda ou limite à utilização de 

métodos das Neurociências. Nós trazemos essencialmente para o mercado as técnicas e modelos 

das Neurociências Cognitivas (na verdade mais perto da psicologia do que das neurociências 

propriamente ditas) e da Psicologia Social aplicada ao consumo. A verdade é que a Psicologia 

científica (para a demarcar um bocadinho da outra psicologia, mais pragmática, e sem preocupações 

de validação empírica dos seus modelos) tem vindo a incorporar cada vez mais os conhecimentos e 

métodos provindos das Neurociências. Esse campo, designado de Neurociência Cognitiva (hoje em 

dia Neurociência Cognitiva, Afectiva e Social) é tanto das Neurociências como da Psicologia.] 

 No entanto, o que verificamos é que nas empresas com as quais colaborávamos não pode 

haver uma preocupação com este tipo de estudos mais complexo, mais caro e com validade facial 

(ver abaixo) menos evidente, uma vez que o seu core business estabelecido são os estudos 

baseados em auto-relato, mais simples e directos. Apostar nesta área exige um investimento que 

estas empresas não tinham possibilidade de fazer, uma vez que estão neste momento preocupadas 

com a sua sobrevivência . Apesar de termos levado algumas das preocupações técnicas para as 

empresas com as quais colaboramos, decidimos que se íamos realmente apostar neste conceito, 

então isso teria de ser feito numa empresa nossa, com investimento nosso. 
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 Assim, para responder de forma mais pragmática à questão, a sensação que temos é que 

existe uma grande apetência por parte de muitas empresas para uma inovação nos métodos de 

estudos utilizados, e especialmente um desejo de complexificação técnica, mas que a promoção do 

nosso produto vai exigir um grande esforço da nossa parte.” 

  

 A sua equipa conta com a presença de um psicólogo, assumo que tenham noção das 

consequências éticas da prática de estudos de mudanças de atitudinais/comportamentais dos 

consumidores, na sua opinião quais as potencialidades da adopção deste tipo de estudos no 

mercado português por certas empresas/marcas e que implicações de ordem ética poderia 

essa adopção ter para os consumidores? 

  

 “Na verdade os três elementos da gestão da empresa têm formação em Psicologia. Não me 

parece que essa formação nos dê uma habilitação especial para considerar as implicações éticas 

relacionadas com a prática de estudos com o objectivo de promover mudanças 

atitudinais/comportamentais. Penso que a colocação de reservas deontológicas relativas à realização 

deste tipo de estudos recorrendo a técnicas provindas das Neurociências e Ciências 

Comportamentais é uma falsa questão. Na verdade os estudos de mercado clássicos e teste de 

produtos via métodos tradicionais (como focus groups) têm justamente o mesmo objectivo. Penso 

que os estudos de mercado e desenvolvimento de produto que recorrem a este tipo de técnicas não 

podem ser considerados menos legítimos só porque fornecem informação mais válida do que os 

métodos tradicionais. Nós temos um conjunto de críticas bem definidas relativamente às limitações 

dos métodos clássicos e procuramos de alguma forma responder a estas críticas através da Ciências 

Comportamentais. 

 Na verdade, as verdadeiras implicações éticas que penso que devem ser consideradas, e que 

não são focadas (apesar de na “comunidade do Neuromarketing” serem alvo de discussão), são as 

que se prendem com a politica de relacionamento das empresas que desenvolvem este tipo de 

estudos e as marcas que os compram. A verdade é que os dados recolhidos, por exemplo, a partir e 

medidas de activação fisiológica são surpreendentemente complexos e difíceis de interpretar. As 

empresas muitas vezes deixam-se enganar pela validade facial que muitos destes métodos têm (se o 

cérebro surge a “piscar” isto deve querer dizer alguma coisa), mas a verdade é que estamos muito 

longe de saber o que a maior parte destas medidas de activação traduzem. É relativamente fácil 

construir uma história que se ajuste a uma série de dados empíricos que recolhemos. O problema é a 

correspondência entre essa história e a verdade. Muitas vezes as empresas, por motivos comerciais, 

ou porque por e simplesmente não conhecem os limites dos seus métodos, transmitem a ideia que de 

facto conseguem analisar de forma fiel o que os consumidores alvo estão a pensar quando apreciam 

um determinado produto. Isto não é verdade, e além disso, nem sequer é interessante. 

Mas é necessário compreender que este também é o caso para os métodos de estudo classicamente 

utilizados. O valor facial de perguntar às pessoas a sua opinião acerca do que queremos saber é 

obviamente elevado. No entanto a validade destes métodos choca com o facto de a maior parte das 



 
Instituto Superior Ciências Sociais e Políticas  Universidade Técnica de Lisboa 

Neuromarketing aplicado à Comunicação 

 

47 
André Valente Oliveira                                                                                         2010/2011 

 

pessoas por e simplesmente não ter acesso ao tipo de processos que as leva a formar opiniões e, 

quando têm (como no caso das pessoas que têm formação em Ciências Comportamentais), este tipo 

de mecanismos parecer tão contra-intuitivo e contrário aquilo que desejaríamos que fosse o nosso 

funcionamento psicológico, que por e simplesmente o tendemos a ignorar na análise do porque é que 

fazemos o que fazemos.” 

  

 O recurso à Neurociência poderá ser uma vantagem para as empresas em relação aos 

consumidores? Se sim, que comportamentos acha que os consumidores podem vir a adoptar 

para fazer face a essa mesma vantagem? 

  

 “Não me parece que haja uma verdadeira noção por parte dos consumidores relativamente 

ao tipo de métodos que as empresas de estudos de mercado e marketing utilizam na 

promoção/optimização de produtos. Na verdade a engenharia comportamental por trás da maior parte 

das marcas de sucesso do mercado já é considerável. Penso, no entanto, que a criação da imagem 

social de que algumas empresas estão a utilizar técnicas de Brainwashing no sentido de aumentar 

essas vendas pode criar algum tipo de paranóia relativamente aos intentos das marcas. Não nos 

podemos esquecer que o grande objectivo das marcas é vender e portanto aumentar a eficácia dos 

seus métodos de promoção de produto. Esta história não é nova. Já desde a década de 50, com a 

publicação de obras como “The Hidden Persuaders” de Packard que existe a preocupação com as 

técnicas de vendas utilizadas pelas grandes empresas e com a possibilidade destas influenciarem os 

consumidores de forma inconsciente.  

 Nos países onde a expressão da utilização de técnicas mais avançadas de promoção de 

produto tem mais visibilidade e peso, existem algumas associações de consumidores e autoridades 

que se preocupam com a regulamentação dos limites das técnicas. As empresas de Neuromarketing 

estrangeiras também se preocupam bastante com as questões da imagem social (muitas têm mesmo 

comités de ética externos). No entanto, penso que estas preocupações são, na verdade, uma forma 

de acalmar a paranóia que pode surgir relativamente ao Neuromarketing. Mas na verdade a própria 

área encontra-se bastante dividida (as empresas entre si, as empresas e os investigadores, estes e 

as autoridades de supervisão) e as faces públicas do próprio campo transmitem mensagens 

contraditórias (por exemplo o Martin Lindstrom que é uma das faces mais visíveis do Neuromarketing, 

uma vez que é o autor da obra de divulgação do campo mais vendida no mundo – bastante fraquinha, 

do meu ponto de vista) é bastante incoerente no seu discurso: a par da explicitação da preocupação 

com questões éticas, que não se percebem bem, dá entrevistas onde dá claramente a entender que 

os Neuromarketeers conseguem entender realmente o que significam determinadas activações 

cerebrais em respostas a produtos (http://www.martinlindstrom.com/). Do meu ponto de vista, este 

tipo de comportamentos, para além de contribuir para uma imagem social indesejada, transmite uma 

ideia errada aos clientes acerca das reais possibilidades técnicas que temos ao nosso alcance.” 

 

http://www.martinlindstrom.com/
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 Dia 15 de Março foi comemorado o dia internacional dos direitos do consumidor, 

acredita que os direitos do consumidor podem estar a ser violados aquando do estudo da sua 

mente através das práticas da Neurociência quando aplicada em estudos de mercado? 

  

 “Conforme respondemos acima não pensamos que as implicações éticas seja mais graves do 

que as relacionadas com a realização de estudos de mercado em geral. Todas as empresas de 

estudos de mercado procuram estudar e compreender  “a mente” dos consumidores. Penso que a 

diferença é que a nossa empresa se suporta de forma explicita na Psicologia e Ciências 

Comportamentais para o fazer. Para além disto, acreditar que a as empresas de Neuromarketing têm 

o poder de “manipular a mente” dos consumidores é depositar muita fé num campo que é muito novo 

e ainda está em desenvolvimento.” 

  

 São uma empresa recém-criada, receberam o reconhecimento e o apoio da Associação 

Industrial do Minho pelo vosso empreendedorismo nesta temática que ainda não tem sido 

pouco explorada no nosso mercado. A adopção destas inovadoras téncnicas de análise de 

comportamento e mudanças atitudinais/comportamentais é, na sua opinião o futuro para um 

marketing de sucesso das empresas e marcas nacionais ou as questões éticas que lhe estão 

inerentes poderão levar muitas empresas a não optarem por este tipo de estudos? 

 

 “A experiência que tenho diz-me que as empresas fazem estudos de mercado por uma de 

duas razões: ou estão por e simplesmente preocupadas com a manutenção de um departamento de 

Marketing e os estudos são feitos quase como que “para cumprir calendário” ou estão realmente 

preocupadas com a optimização do seu produto e materiais publicitários. Relativamente às empresas 

que encomendam estudos com motivações semelhantes à primeira, diria que a nossa empresa não 

tem qualquer hipótese de concorrer com as empresas clássicas, uma vez que o nosso produto é mais 

caro e a sua interpretação exige mais esforço. 

 O investimento na contratação de estudos a uma empresas como a nossa requer algum 

esforço por parte das empresas. Como disse atrás, não é fácil ignorar o valor facial que os estudos 

clássicos trazem e alterar o modus operandi na adjudicação deste tipo de estudos sem dedicar algum 

esforço na tentativa de compreender porque é que será mais vantajoso optar por estes métodos. A 

não ser que a área designada de Neuromarketing de repente se torne tão “sexy” que se torne uma 

moda e um símbolo de status as empresas encomendarem este tipo de estudos, então a maior parte 

das empresas irão continuar a comprar estudos clássicos. 

 No entanto penso que com o tempo, a popularização e desmistificação do campo das 

Ciências Comportamentais e com o trabalho por parte de empresas como a nossa, poderá haver 

algum espaço para as empresas que estão realmente interessadas em optimizarem os seus produtos 

recorrerem à ANR. Penso que o trabalho neste momento está do nosso lado, e depende da nossa 

estratégia de comunicação, abordagem das empresas e validação científica dos nossos métodos.” 
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Anexo 3 – Técnicas de Neuromarketing 

 

 Até há relativamente pouco tempo atrás, só se verificavam especulações sobre o papel do 

cérebro no comportamento humano, na medida em que a ciência ainda não dispunha de 

instrumentos fidedignos para verificar o funcionamento deste órgão tão complexo. Por esta mesma 

razão várias conclusões não reais foram pronunciadas. Como exemplo concreto desta situação 

“acreditava-se que o sujeito adulto não poderia ter as células neurais repostas, somente a criança e 

até uma determinada idade, e isto provou-se não ser verdadeiro. Com o surgimento das técnicas de 

obtenção de imagens cerebrais, começámos a entender o papel do centro do sistema nervoso no 

comportamento dos animais e dos seres humanos. Isto não quer dizer que podemos anunciar que o 

comportamento está completamente entendido, primeiro porque este não depende somente do 

cérebro, mas também dos neurotransmissores, dos genes, do ambiente externo e muitas outras 

variáveis, segundo porque ainda não compreendemos completamente o próprio órgão” (Camargo, 

2009: 104). 

Os instrumentos utilizados pelos neurocientistas nas suas investigações visam registar 

imagens do funcionamento do cérebro humano. Na aplicação destes métodos, as imagens cerebrais 

são registadas nos momentos em que os sujeitos investigados estão a desempenhar uma tarefa 

experimental, sendo posteriormente comparadas com as imagens obtidas enquanto os mesmos 

desempenhavam uma tarefa controlada. O objectivo é identificar as regiões do cérebro activadas pela 

tarefa experimental (Camargo, 2009: 102). Existem diferentes e variados métodos para se captar as 

imagens do cérebro e três destes são os mais usados em função da resolução que apresentam, 

nomeadamente o Electro-encefalograma (EEG), a Tomografia por emissão de positrões (PET) e, a 

Ressonância magnética funcional (fMRI). Dos métodos referidos, o EEG é o mais antigo e usa 

eléctrodos presos à cabeça para medir a actividade eléctrica sincronizada a estímulos ou respostas 

comportamentais. O PET também é relativamente antigo e mede o fluxo de sangue no cérebro, no 

fundo assume-se como uma forma de mensurar a actividade neural, ou seja, quanto mais actividade 

neural se verificar numa região do cérebro, maior será o fluxo de sangue nesta região específica, 

sendo o mesmo fluxo identificado pelos investigadores e, consequentemente relacionado com o 

estímulo ao qual o investigado foi sujeito. O fMRi, sendo o mais novo e popular dos métodos 

neuronais, caracteriza-se por ser um método que detecta a actividade cerebral através da alteração 

da oxigenação do sangue e permite também, mensurar a actividade neural em certos locais do 

cérebro, assumindo-se como diferente dos demais.  

 Todos os métodos apresentados visam indicar o local de maior actividade cerebral num 

determinado momento. Cada um dos métodos, segundo Camargo (2009:103), apresenta vantagens e 

desvantagens. O electro-encefalograma tem uma boa resolução temporal: resposta quase 

instantânea (depois de 1 milésimo de segundo). Sendo o único método usado em humanos que 

monitoriza directamente a actividade neural, o EEG tem melhorado com o uso de mais eléctrodos. 

Para as pesquisas em neuroeconomia e neuromarketing, a vantagem do electro-encefalograma é ser 

portátil e relativamente pouco incómodo para uso no ser humano, o que significa que num futuro 
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próximo e com a natural evolução tecnológica nesta área da ciência, esta técnica de pesquisa poderá 

vir a ser utilizada em locais não controlados, isto é, locais diferentes dos laboratórios onde 

usualmente é aplicada, o que irá ajudar a analisar o comportamento humano em determinadas 

situações de consumo, tornando-se os estímulos mais próximos da realidade vivida pelo consumidor 

quando faz as suas escolhas. Em termos de desvantagens verifica-se no EEG, uma fraca resolução 

espacial e mede a actividade apenas na parte exterior do cérebro.  

 Outros métodos como a PET e a fMRI apresentam uma melhor resolução espacial, mas uma 

fraca resolução temporal, porém esta tecnologia tem vindo a ser melhorada. Estas formas de 

captação de imagens cerebrais medem apenas a actividade de “circuitos”, formados por milhares de 

neurónios, mas não têm a capacidade de medir estímulos de neurónios individuais. É possível 

perceber o estímulo de neurónios individualmente usando apenas minúsculos eléctrodos inseridos no 

cérebro, mas a principal e fundamental limitação deste método de pesquisa neurológica é, segundo 

Camargo (Camargo, 2009:103) que “inserir fios no cérebro humano ou animal destrói neurónios, 

sendo apenas utilizando em animais”. 

 

 

 fMRI ( Functional Magnetic Ressonance Imaging) 

 

Desde que começou a ser utilizado a cerca de uma década atrás, a recolha de imagens 

cerebrais por Ressonância Magnética Funcional ou tem sido uma das principais causas de 

divergência ética no mundo científico e até mesmo fora dele (Camargo, 2009: 103) 

 Revestida e de uma precisão espácio-temporal bem maior do que outros métodos, a fMRI 

despertou grande interesse por possibilitar a observação do cérebro enquanto este está a ser 

estimulado, este facto levou a uma série de diversos estudos, seja com indivíduos esquizofrénicos, 

altruístas, seja o estudo do cérebro de consumidores que compram Coca-Cola, mesmo preferindo o 

gosto da Pepsi. Os psicólogos que são a favor do método elogiam a fMRI por tornar a psicologia algo 

mais quantificável, assim como os neurocientistas cognitivos que defendem esse tipo de recolhas de 

imagem como uma significativa inovação para a análise e compreensão do cérebro humano. 

Porém, nem todos os protagonistas do meio científico são a favor do método, aqueles que 

argumentam contra, seja no campo técnico ou filosófico, citam o facto da precisão da fMRI (uma vez 

que mede a actividade neuronal, indirectamente, ao detectar aumentos no fluxo sanguíneo 

associados à actividade) quanto à legitimidade de relacionar complexas funções mentais com 

determinadas regiões do cérebro. 

Relativamente a aspectos positivos e negativos sondados no meio científico verificam-se, em 

termos positivos a possibilidade de um scanning através de um corte transversal de uma parte do 

cérebro em menos de 2 segundos, permitindo abranger a maior parte deste num ou dois minutos, 

permitindo também resoluções muito mais detalhadas. Por outro lado e relativamente aos aspectos 

negativos desta técnica, os principais cépticos apontam a incapacidade de estudar com tanta 

precisão determinadas áreas, na medida em que, e tal como afirma Shermer (2008), as imagens a 
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cores captadas por esta técnica de fMRI são efectivamente exageradas, senão mesmo manipuladas. 

Churchland (2008), afirma que o cérebro humano não tem módulos nitidamente separados, enviando 

estas informações separadas para um núcleo central, havendo sim determinadas áreas com funções 

específicas, afirmando que possam existir “redes de comunicação”, mas que não são exclusivamente 

dedicadas ou específicas para se associarem apenas à realização de uma determinada tarefa do 

quotidiano. Esta teórica leva a crer que é impossível determinar, com a exactidão atribuída ao 

neuromarketing, que uma pessoa é completamente influenciada pela cor amarela ou laranja na 

embalagem de um produto. São também argumentos teóricos a possibilidade de determinados 

neurónios funcionarem melhor que outros, os quais consomem mais sangue, representando de forma 

errada o funcionamento de determinadas áreas do cérebro associadas ao desempenho de 

determinadas funções do quotidiano. 

 

 

EEG (Electroencefalograma) 

 

O Electroencefalograma trata-se de um sofisticado dispositivo que mede a actividade eléctrica do 

cérebro em tempo real através de uma série de sensores anexado ao couro cabeludo. É do tamanho 

de um livro com a capacidade para gravar até 30 horas de dados, indica os níveis de interesse, 

atenção positiva ou negativa e o estado emocional dos consumidores. A saída dos eléctrodos pode 

ser ligada a imagens da câmara de vídeo de óculos para obter uma panorâmica sobre o que 

acontece quando particulares níveis de actividade cerebral, ocorrem.  

O Electroencefalograma é um amplificador que aumenta a amplitude do sinal eléctrico gerado 

pelo cérebro milhares de vezes e, através de um dispositivo chamado galvanómetro, as oscilações 

para mais ou para menos dessa mesma corrente eléctrica são registadas sob a forma de ondas. Os 

electroencefalógrafos mais modernos permitem o registo simultâneo de até 40 canais (eléctrodos). 

Fisiologicamente sabe-se que as características das ondas eléctricas cerebrais variam conforme o 

funcionamento (situação funcional) do órgão. As maiores variações observam-se aquando da 

estimulação dos indivíduos através da apresentação de determinados impulsos, o 

electroencefalograma tem sido uma das técnicas mais utilizadas no Neuromarketing, sendo mesmo 

uma das “imagens de marca” do mesmo. 

 

 

Zaltman Metaphor Elicitation Method 

 

 Como uma ferramenta de pesquisa de marketing, patenteada nos Estados Unidos, o ZMET 

(Método de elicitação Metafórica de Zaltman), combina vários fundamentos da neurobiolgia, da 

psicanálise e da linguística, para tentar descobrir as preferências do consumidor (Camargo, 2009: 

77). Para Zaltman, as metáforas são essenciais para os nossos pensamentos, para que possamos 
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entender o que nos é dito e também são essenciais na maneira de processarmos as informações 

obtidas. A teoria adjacente ao uso do método de Gerald Zaltman é que a elicitação metafórica pode 

ajudar a compreender as forças que impulsionam as escolhas do consumidor. As escolhas são quase 

sempre inconscientes e assim difíceis de serem extraídos mediante os métodos de pesquisa de 

mercado tradicionais, como o focus group e entrevistas. Por essa razão, o uso da metáfora, que é tão 

comum na comunicação do dia-a-dia das pessoas, para representar o que pensam e sentem, é 

importante neste método de pesquisa. Zaltman (2003, cit. in Camargo, 2009: 78) afirma que, “nós 

usamos seis metáforas para cada minuto de fala, a metáfora mais comum usada pelos participantes 

nas entrevistas do método ZMET, é a “transformação”. A ideia de que um produto pode transformar a 

pessoa. 

 Zaltman teve várias empresas como clientes onde pôde aplicar o seu método científico, 

nomedamente Coca-cola, Procter and Gamble, Kodak, General Mills, Bank of America, Nestlé. Como 

apresenta Camargo (2009: 78), a aplicação do método de Zaltman é ainda muito discutível, no 

sentido em que analisa a mente dos consumidores e identifica padrões de comportamento que até 

mesmo os próprios consumidores não sabem que possuem. 

 

Tomografia por emissão de positrões (PET) 

 

A tomografia por emissão de positrões é um exame imagiológico utilizado pela 

neurociência que utiliza radionuclídeos que emitem um positrão aquando da sua desintegração no 

momento em que o mesmo é exposto a um estímulo fornecido pelos investigadores, o qual é 

detectado para formar as imagens do exame. 

Utiliza-se glicose ligada a um elemento radioactivo (normalmente Fluor radioativo) e injecta-se 

no paciente. As regiões que metabolizam essa glicose em excesso, tais como tumores ou regiões do 

cérebro em intensa actividade (as que reagem ao estímulo), aparecerão em vermelho na imagem 

criada pelo computador. O computador produz, então uma imagem tridimensional da área, revelando 

quão activamente as diferentes regiões do miocárdio estão a utilizar o nutriente marcado. A 

tomografia por emissão de positrões produz imagens mais nítidas que os demais estudos 

neurocientíficos   

A PET é um método de obter imagens que informam acerca do estado funcional dos órgãos e 

não tanto do seu estado morfológico como as técnicas da radiologia propriamente dita. 
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Anexo 4 – Caracterização do cérebro humano 
 

 As inovadoras descobertas dos investigadores que versam sobre o estudo do cérebro e dos 

comportamentos deste, aplicam-se bem às técnicas de venda e de marketing, permitindo aos 

marketeers desenvolver um novo tipo de abordagem revolucionária que possibilita chegar ao centro 

do processo de tomada de decisão dos seus clientes.  

 O cérebro humano distingue-se pela sua parte esquerda e pela sua parte direita, o hemisfério 

esquerdo é o centro do pensamento linear, ligado à linguagem, à lógica e ás matemáticas, o 

hemisfério direito é o centro do pensamento conceptual, ligado às artes, à música, à criatividade e à 

inspiração. O consequente desenvolvimento da neurociência inerente ao desenvolvimento 

tecnológico demonstra, através de pesquisas recentes que, para além dos hemisférios esquerdo e 

direito, o cérebro humano se subdivide em três partes distintas, funcionando cada uma delas como 

um órgão autónomo, com uma estrutura celular e funções diferentes. Embora comuniquem entre si, 

cada uma destas três partes do cérebro tem uma função específica: 

 

 “O cérebro racional (neocórtex) pensa. Processa os dados racionais e partilha as suas 

deduções com os outros dois cérebros; 

 Ó cérebro intuitivo sente. Processa as emoções e os sentimentos profundos e partilha 

igualmente as suas descobertas com os outros dois cérebros; 

 O cérebro primitivo decide. Considera a informação proveniente dos outros dois 

cérebros, mas controla o processo de tomada de decisão. (Renvoisé e Morin, 2009:22)” 

 

Assim os autores afirmam que “o cérebro primitivo é um órgão primordial, é o cérebro do „tudo 

ou nada‟, o nosso cérebro da sobrevivência” (idem:23), tomando o cérebro primitivo um papel 

preponderante na tomada de decisão, sendo este o centro da escolha entre um produto de uma 

marca ou de outra, ocupando assim o papel central no estudo do neuromarketing. 

1. Além de processar as informações provenientes do cérebro racional e do cérebro 

intuitivo, o cérebro primitivo responde a seis estímulos muito específicos: 

Egocêntrico, apenas nutre interesse ou simpatia por aquilo que tem directamente a 

ver com o seu bem-estar e a sua sobrevivência, não tomando em consideração mais 

nenhuma informação, por exemplo: se um indivíduo testemunhar um acidente, o 

cérebro primitivo em nada se “preocupará” com o sucedido, efectivamente e dado o 

seu egocentrismo ficará tranquilo por esse mesmo individuo não ter sofrido qualquer 

tipo de lesões no acidente. De facto, a testemunha deste infortúnio poderá sempre 

reagir (emocionalmente), ou ficar preocupado com as consequências deste mesmo 

acidente (racionalmente), mas estas reacções ocorrem ao nível do cérebro intuitivo 

e/ou do cérebro racional. 

2. Contraste, o cérebro primitivo é sensível a contrastes, a dicotomias e antíteses que 

influenciam o processo de decisão, como sejam antes/depois, arriscado/seguro, 

com/sem, lento/rápido, na medida em que estas informações contrastantes, 
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permitem-lhe tomar decisões rapidamente e sem riscos. Sem “oposições” claras, o 

cérebro primitivo entra num processo de decisão confuso o qual poderá culminar no 

adiamento da decisão, ou mesmo, na não-tomada de decisão. 

3. Tangível, o cérebro primitivo é receptível a informações tangíveis, procurando 

sempre o que lhe é familiar e/ou amistoso, o rapidamente reconhecível e o concreto e 

imutável, sendo capaz de considerar sem esforço nem dúvidas um conceito de 

vendas como “uma solução flexível”, “ conforto garantido” ou “uma arquitectura 

evolutiva”. Procura também as ideias concretas, simples e fáceis de apreender, tais 

como “mais dinheiro”, “inquebrável” ou “feito em 24 horas”. 

4. Início e Fim, o cérebro primitivo “recorda-se” do início e do fim de um acontecimento, 

mas esquece depressa tudo o que se passou entretanto. Esta capacidade reduzida 

de registar e relembrar a sequência dos acontecimentos tem um enorme impacto na 

forma como um marketeers deve construir e apresentar as mensagens aos seus 

clientes e aos consumidores. Há que situar o conteúdo mais importante no início, 

sendo imperativo repeti-lo no fim, sendo que tudo o que for dito pelo meio será, na 

sua generalidade, imediatamente esquecido. 

5. Visual, o cérebro primitivo é visual. Se vir algo semelhante a uma serpente, o cérebro 

primitivo avisa-o imediatamente do perigo, para que seja possível reagir ainda antes 

de o cérebro racional reconhecer fisicamente que se trata de uma serpente. O nervo 

óptico está fisicamente ligado ao cérebro primitivo, transmitindo-lhe 25 vezes mais 

informação do que o nervo auditivo. 

6. Emocional, o cérebro primitivo reage fortemente às emoções. A neurociência 

demonstrou claramente que uma emoção provoca uma reacção química no cérebro, 

a qual influencia directamente a forma como o ser humano processa e memoriza as 

informações. Pode simplesmente lembrar-se de acontecimentos e informações que 

não vão muito além do curto prazo, a menos que experimente aquilo a que Leher 

apelida de forte cocktail emocional (Leher, 2009:70), ou seja o resultado das emoções 

quimicamente processadas pelo cérebro. 

Estes são efectivamente os estímulos a que o cérebro primitivo responde directamente, um 

bom domínio destes seis influenciadores directos do processo de decisão, pode dotar o marketeers 

da capacidade de vender melhor e ser mais eficaz no marketing e em todas as formas de 

comunicação que utiliza diariamente. 
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Anexo 5 – Limites da pesquisa tradicional  
 

Após a análise das teorias do comportamento do consumidor acreditamos que para 

fundamentar a prática do neuromarketing, se torna preponderante analisar um ponto que leva ao 

descrédito das metodologias tradicionais da pesquisa de marketing, nomeadamente a tendência 

natural e evolutiva do ser humano para a mentira e o auto-engano.  

Mentir é uma habilidade do ser humano, sendo a mesma utilizada com frequência nas mais 

variadas situações do quotidiano, nas mais variadas culturas e, nas mais variadas sociedades. O 

auto-engano assume-se como o resultado de um processo mental que faz com que um indivíduo, 

num determinado momento, aceite como verdadeira uma informação tida como falsa por ele mesmo 

noutro momento (Gianneti, 1997). Um exemplo clássico deste processo é o hábito de se adiantar o 

próprio relógio para não chegar atrasado aos compromissos. O auto-engano leva a que seja possível 

a um indivíduo mentir com maior facilidade a outros sujeitos, na medida em que ao iludir-se com a 

sua própria mentira, a mesma será, consequentemente mais real quando transmitida. O acto de 

enganar, ao contrário do que se possa imaginar, é fundamental para a condição humana, “numa 

competição por parceiros, uma capacidade de auto-engano bem desenvolvida é vantagem. O mesmo 

é verdade na política e em muitos outros contextos” (Gray, 2002:43 cit. in Camargo, 2009:33). Ora se 

de facto enganar-nos permite manipular egoisticamente as pessoas que interagem no nosso meio 

social, parecendo inocentes perante a nossa própria consciência, então “o auto-engano fixou-se na 

mente humana como uma ferramenta para manipulação social” (Livingstone Smith, 2006 cit. in 

Camargo, 2009:34).  

Assim sendo, se o ser humano, ao acreditar na sua própria mentira, acredita que está a 

comunicar com sinceridade, chegando mesmo ao ponto de já não se aperceber desse facto, a 

questão que se coloca é, como é que os mesmos terão o discernimento para responder de forma 

honesta e sincera numa pesquisa. Não é de todo legítimo afirmar que em todas as pesquisas possa 

existir auto-engano e que todas as pesquisas feitas até este momento estariam incorrectas apenas 

porque não utilizaram a neurociência a seu favor mas, estamos em condições de afirmar que em 

muitas das pesquisas feitas em marketing, os resultados obtidos através das mesmas não reflectem 

as verdadeiras necessidades e desejos dos consumidores, pura e simplesmente porque não foi 

possível alcançar as informações presentes no inconsciente destes. 

Na perspectiva da neurociência, o volume cerebral é uma pista de que nós, seres humanos, 

temos uma tendência para ludibriar as outras pessoas e assim manipular situações sociais que nos 

sejam favoráveis na arte da sobrevivência. Muito deste aumento cerebral deve-se ao 

desenvolvimento do neocortéx, desta feita e, sendo o tamanho do cérebro humano superior ao de 

outras espécies animais, temos consequentemente, uma maior capacidade e predisposição para 

mentir e enganar socialmente. Segundo Camargo (2009:34) “mentir para o ser humano, além de 

aliviar pressões que sofremos no dia-a-dia, desculpando-nos das nossas falhas, também nos ajuda a 

mentir aos demais com mais veracidade. No fundo mentir, é uma forma de equilíbrio psicológico, na 

tentativa de manter a homeostase mental e não um desequilíbrio como é muitas vezes teorizado”.  
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Feldman (2002) num estudo descobriu que em média, as pessoas contam três mentiras a 

cada dez minutos de conversa, isto sem contar que certamente não foram totalmente sinceros com o 

pesquisador ou com eles mesmos. Desta feita, torna-se quase impossível acreditar numa pesquisa 

de mercado qualitativa que vise entender o comportamento do consumidor, no fundo os métodos 

tradicionais descobrem quantos compram e onde compram, mas não necessariamente “os porquês” 

da motivação e da atitude de compra ou acção.  

A teoria do auto-engano reforça a nossa posição antagónica face às tradicionais formas de 

pesquisa de marketing. Na verdade, a mentira e o auto-engano enquanto condições inerentes ao ser 

humano assumem-se como um obstáculo a esse tipo de pesquisas e a única forma de o mesmo ser 

ultrapassado é conseguir obter informações que não sejam passíveis de ser alteradas pelo 

investigado no momento em que é inquirido, ou seja através da análise do cérebro humano, 

nomeadamente com as técnicas desenvolvidas pela neurociência. 

 A mentira e o auto-engano são, desta forma, componentes inerentes ao processo de 

investigação em marketing e comunicação, estando assim demonstrado que o mesmo pode ser 

comprometido. O neuromarketing surge como uma técnica de estudo do inquirido, capaz de provar e 

de demonstrar a veracidade das respostas, permitindo assim que se atinja o sucesso das 

investigações e, consequentemente que se adeqúem políticas e estratégias face aos resultados 

obtidos.  

  Boas estratégias de comunicação e marketing pressupõem uma fase inicial de pesquisa em 

que se obtenham resultados válidos e verídicos, o neuromarketing permite atingir esta validade e esta 

veracidade contribuindo desta forma para melhores soluções, adequando-se estas às necessidades 

dos diferentes públicos estudados levando a uma consequente e natural evolução das empresas, 

marcas e produtos. 


