




Um dos princípios psicológicos usados pelo marketing é a
idéia de "imprimir" uma informação no cérebro do consumi-
dor. Quando uma pessoa é exposta a um certo item de consu-
mo (por exemplo, um carro) ocorre uma relação eletroquími-
ca no cérebro que registra o código daquele tópico ou objeto.
Quando a ela volta a ser exposta a estímulos relacionados com
carros, seu cérebro processa essas informações mais rapida-
mente devido a essa "impressão" eletroquímica. É um cash de
memória, como na CPU dos computadores.

Outro conceito é o da assimilação, que é o processo pelo qual
novas informações são incorporadas às estruturas neurais de
uma pessoa. As agências de publicidade sabem como é im-
portante repetir uma mensagem, para que a impressão neu-
roquímica e a assimilação ocorram. O processo de impressão
geralmente ocorre de modo inconsciente, mesmo que o com-
portamento posterior da pessoa possa ser alterado por essa im-
pressão.

Baseado nesses conceitos, o neuromarketing será usado a
serviço do marketing. O que se espera é que essa nova ciência
seja capaz de dizer ao anunciante que tipo de estímulo causa
reações no consumidor diante de um produto. Seja a cor da
embalagem, o som que a caixa faz ao ser agitada ou a idéia de
ter algo que outras pessoas não terão.

A idéia de usar ciência neurológica na publicidade não é
nova. Desde que o marketing e a publicidade existem como
atividades comerciais, estudiosos de mídia sempre bus-
caram traçar relações entre reações fisiológicas e o modo
como o cérebro processa informações. Um dos primeiros
métodos primitivos foi o "flushometer", ou "descargôme-
tro", um fenômeno que ocorria nos chamados "anos dou-
rados" da televisão - as companhias de água das cidades
dos EUA registravam uma forte queda na pressão da água
durante os intervalos comerciais dos programas no horário
nobre. Essa queda foi associada às pausas para ir ao ba-
nheiro, um dos primeiros exemplos comprovados de que
as pessoas não assistiam aos comerciais - era um zapping
antes do controle remoto.

A ciência evoluiu muito nos últimos anos, tanto as tecno-
logias para medir respostas biométricas a estímulos como
a compreensão da indústria publicitária sobre a interpreta-
ção das reações neurológicas.

O campo do neuromarketing tem evoluído rapidamente
nos últimos anos e as promessas da ciência atraem grandes
agências de publicidade e empresas de medição de audiên-
cia, como a Nielsen, que recentemente comprou a Neuro-
Focus, uma empresa que pesquisa aplicações de neurociên-



cias na publicidade.
Há dez anos, durante uma conferência da Advertising Re-

search Foundation, a chefe de pesquisas do Starcom Media-
Vest Group demonstrou uma das primeiras aplicações de uma
tecnologia de neurociência em pesquisa de mídia. Kate Sirkin
usou um sistema de medir ondas cerebrais desenvolvido pela
NASA para ver como as pessoas reagiam aos programas e co-
merciais de TV. A pesquisadora mostrou o padrão de ondas
cerebrais de um espectador durante a exibição de um episódio
de Seinfeld, indicando os picos e vales da atividade cerebral.
As ondas atingiam picos quando os personagens da série men-
cionavam "Hitler", mas Sirkin disse que não havia clareza na
hora de interpretar esses picos.

Hoje, os cientistas já têm uma visão mais precisa sobre essas
flutuações na atividade cerebral. Segundo A.K. Pradeep, CEO
da NeuroFocus, cada vez que uma pessoa pensa, ri ou chora, o
cérebro está sempre produzindo sinais elétricos. A tecnologia
da NeuroFocus produz entre 64 e 128 linhas de ondas cerebrais
que se relacionam com atividades específicas do cérebro e po-
dem ser analisadas milissegundo a milissegundo.

Pradeep explica que essas descobertas surgiram a partir de
pesquisas feitas com pacientes portadores de várias desordens
mentais. O conhecimento sobre o mecanismo de atenção do

cérebro, por exemplo, surgiu a partir de pesquisas com a de-
sordem de déficit de atenção (ADD) e a desordem de déficit
de atenção por hiperatividade (ADHD). Estudos neurológicos
sobre manias, fobias, epilepsia e doenças como o Alzheimer
também fornecem pistas sobre as atividades cerebrais.

Com esse arsenal de medições fisiológicas da atividade cere-
bral, os planejadores de mídia poderão avaliar melhor como e
quando uma pessoa terá o impulso de comprar um produto ou
marca, dependendo da mensagem à qual ela é exposta. Com-
binando esse conhecimento neurológico com outras técnicas
biométricas (como a monitoração do movimento dos olhos,
padrões de rubor facial, ritmos cardíacos, etc), os pesquisado-
res poderão dizer com precisão qual é o foco de atenção do
consumidor.

Há três anos, Gerald Zaltman deu uma palestra em uma con-
ferência da Advertising Research Foundation. Zaltman é pro-
fessor da Harvard Business School e é autor do livro How Cus-
tomers Think (Como os Clientes Pensam). Ele realizou uma
investigação sobre as aplicações da neurociência no mundo da
mídia e do marketing.

Um dos pontos mais interessantes levantados por Zaltman
é que o cérebro humano é muito maleável, o que significa que
o mapa dos processos cerebrais de um indivíduo não pode ser



usado para estabelecer regras gerais. Em vez disso, diz ele, os
pesquisadores precisam usar as informações para entender
como as pessoas se tornam "co-autoras" das mensagens pu-
blicitárias. Isto é, as pessoas não absorvem passivamente as in-
formações, mas reagem a elas, acrescentam outros elementos
mentais e complementam o conteúdo por conta própria. De-
pendendo da ocasião e do contexto em que ocorre a exposição
à mensagem, o cérebro pode processar o conteúdo de modo
muito diferente.

Quando se trata de entender como o cérebro humano real-
mente funciona, as coisas ficam muito complicadas. A pesqui-
sa de Zaltman mostra que a memória é flexível, e que uma pes-
soa exposta a uma mesma informação pode reagir de várias
formas diferentes, dependendo da ocasião. Isso torna muito
improvável a criação de uma "fórmula mágica" para o neuro-
marketing (algo que as agências e anunciantes adorariam), em
que as reações dos consumidores poderiam ser previstas de
modo simples e exato.

Por outro lado, o neuromarketing promete facilitar e tornar
mais eficientes as pesquisas de publicidade. A.K. Pradeep, da
NeuroFocus, diz que uma pesquisa que é feita hoje com 2 mil
entrevistados poderá ser feita com 200 pessoas, com grande re-
dução no investimento e no tempo para obter os resultados.

Os pesquisadores do neuromarketing já começaram a apli-
car essas técnicas na prática. A NeuroFocus foi contrata-
da recentemente pela rede esportiva ESPN para analisar
como inserir melhor as mensagens de patrocínio antes
dos jogos. Normalmente, as emissoras exibem os logos
dos patrocinadores na tela, com vários efeitos de imagem
que passam um excesso de informações ao espectador.

A NeuroFocus testou diversas versões dos patrocínios
pré-jogos na ESPN, alguns com 8 referências ao patroci-
nador, outros com 10, para avaliar seus efeitos na ativi-
dade cerebral dos espectadores, segundo a segundo.

Algumas das conclusões parecem simples e intuitivas.
Por exemplo, a pesquisa mostra que, quando o patroci-
nador é mencionado tanto em áudio como visualmen-
te, as duas referências são sincronizadas pelo cérebro e
causam um impacto maior. Os gráficos animados (como
o logotipo do anunciante) devem se mover a uma velo-
cidade entre 2 e 4 megahertz, que é o padrão ótimo de
processamento para o cérebro humano.

Em um estudo realizado pela equipe de Read Monta-
gue, diretor do Laboratório de Neuroimagem Humana
e do Centro de Neurociência Teórica do Baylor College



of Medicine, 67 pessoas tiveram sua atividade cerebral
examinada enquanto faziam o "desafio Pepsi": um teste
cego com degustação de Coca-Cola e Pepsi, No estudo,
publicado em 2004, metade dos voluntários escolheu a
Pepsi, e a Pepsi parecia produzir uma reação mais forte
na região do cérebro chamada córtex pré-frontal ventro-
medial, supostamente responsável pelas sensações de
recompensa.

Mas, quando os voluntários eram informados que es-
tavam bebendo Coca-Cola, 75% disseram que achavam o
gosto da Coca melhor. A atividade cerebral também ha-
via mudado - agora estavam em ação o córtex pré-frontal
lateral, uma área do cérebro que os cientistas acreditam
ser responsável pelas capacidades cognitivas mais ele-
vadas, e o hipocampo, uma área relacionada com a me-
mória. Isso indicava que os consumidores estavam pen-
sando sobre a Coca-Cola e relacionando a bebida com
suas memórias e outras impressões afetivas pessoais. O
estudo indicou que a Pepsi deveria ter metade do market
share, mas, na realidade, as pessoas compram Coca-Cola
por motivos menos relacionados com o paladar e mais
com suas experiências e memórias associadas à marca
Coca-Cola.

É possível que no futuro os anunciantes não precisem mais
entrevistar os consumidores para tentar decifrar seus desejos e
intenções. Talvez possam monitorar o pensamento do público
de modo direto: nos próprios neurônios. Isso é uma boa notícia
para as empresas, que poderão planejar suas campanhas de
marketing de modo mais eficiente.

A questão crucial é saber quando a influência se torna ma-
nipulação. Se as empresas podem aprender mais sobre como
pensamos do que nós mesmos, elas poderão ganhar um poder
muito grande sobre nossas percepções e até sobre nosso com-
portamento - e nem mesmo perceberemos isso.

O neuromarketing pode ser um triunfo da ciência na pu-
blicidade, mas pode ter um efeito muito negativo sobre a in-
dividualidade e a vida privada. Como se trata de uma nova
ciência, um novo conjunto de técnicas, ainda há um longo
caminho a percorrer, tanto na evolução científica como nos
aspectos éticos e profissionais de sua aplicação. É de se es-
perar que esse desenvolvimento seja acompanhado de per-
to por organizações independentes e associações da própria
indústria, para garantir que uma ciência que tem o poder de
penetrar tão fundo na mente do consumidor não seja usada
de forma injusta ou irresponsável. • •
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