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Conta Machado de Assis na "Teoria do medalhão", o seguinte diálogo em que o pai aconselha 
ao filho, Janjão, chegado à maioridade: "como é de boa economia guardar um pão para a 
velhice, assim também é boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os 
outros falhem, ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição". Completa: 
"Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão".  
 
Ser medalhão, suprema ambição juvenil do velho conselheiro, seria o regime "do aprumo e do 
compasso", prática de moderação, compostura, gravidade, grandeza, ilustração, modéstia e 
generosidade, que tomaria talvez 24 anos para se inteirar e aperfeiçoar, "como a costureira 
esperta e afreguesada, que, segundo um poeta clássico, quanto mais pano tem, mais poupa o 
corte, menos monte alardeia de retalhos".  
 
O Bruxo descreve e redescreve os atributos, sutilezas e procedimentos da ocupação, chegando 
ao "cabo", como põe na fala ao Janjão: "Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A 
publicidade é uma dona loureira e senhoril, que tu deves requestar à força de pequenos 
mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas, que antes exprimem a constância do afeto do 
que o atrevimento e a ambição". No último quartel do século XIX, publicidade parece nada 
diferente dos esforços dos pioneiros da FGV, 100 anos após, falando de mercadologia para em 
vão traduzir marketing, ora entronizado no panteão da língua.  
 
E daí vem o neuromarketing. Neurociência tem mais de sete milhões de registros no Google. 
Diz o meu médico, consultado sobre certo superado mal de um meu muito querido ser, que 
quanto mais registros no buscador, menos se sabe dele. Trata-se do conjunto de atuais 
saberes sobre o funcionamento dos cérebros, de modo a explicar como se dão os processos de 
informação, comunicação e conhecimento nos sistemas nervosos dos seres vivos. 
Neuromarketing combina um e outro. Tal como Vistage, ao fundir "vision" com "advantage". 
Tudo muito pragmático e comportamental.  
 
Os seus achados de hoje são os três cérebros: o cérebro da razão, o novo, o neocórtex, que 
pensa; o límbico, que sente, cuida das emoções e dos sentimentos, a meio caminho dos 
demais; e o velho, também dito reptílico, que decide, situado na base do crânio, responsável 
pela sobrevivência, pela luta, pelas direções, instintos, sexo e alimentação, dentre outras 
funções básicas.Patrick Renvoise e Christophe Morin seriam pioneiros no trabalho com essas 
idéias, escrevendo "Neuromarketing strategy - understanding the buy buttons in your 
customer’s brain". Dizem haver três cérebros, porém um só tomador de decisão: o velho, o 
reptílico. Propõem seis estímulos para impactá-lo e persuadi-lo.  
 
Dirijam-se a ele como se fosse o centro de tudo, pois é autocentrado e considerações sobre 
outras entidades ou instâncias nada lhe importam. Façam exclusões, contrastem, 
antes/depois, devagar/rápido, bom/mau, com/sem, bem/mal, que permitem decisões rápidas 
e seguras ao velho cérebro, que de outro modo se entedia, se confunde, perde a paciência, 
atrasa decisões, desgosta de tudo que não respeite sua sobrevivência e bem-estar. Numerem, 
concretizem com números, números funcionam, embora o velho não decida só com base em 
números; busca sempre pelo familiar e amistoso, sem esforço e dúvida, não gosta de talvez, 
nem de tanto um quanto outro. Esmerem-se no primeiro e no último argumentos, ele esquece 
quase tudo que está a meio caminho. Ele é visual e reage antes dos seus parceiros; se vê uma 
ameaça, alerta o portador causando-lhe medo, ternura ou choro, por exemplo e conforme o 
inimigo. Emoções causam nele reações que influenciam o processamento e a memorização das 
informações que recebe. O velho cérebro é cético, precisa de evidências concretas, simples e 
diretas para tomar decisões. A combinação, dizem eles, de auto-referência, contraste, 
tangibilidade, começo e fim, visualidade e emoções aumentam as chances de uma decisão 
positiva. Confiram no anúncio recente da Hyundai Santa Fé, estão todos lá: segurança, preço, 
prazo (está bem, na crise vale tudo...), potente e silencioso, vencedora em cinco chancelas, 
testemunhos, adversários e, por fim, o preço é razoável... Patrick Renvoise estará na 
Conferência dos Membros Brasileiros da Vistage, bem no começo do próximo dezembro, 
quando explorará essas idéias e fará exercícios de diagnóstico de queixas, diferenciação de 



apelos, demonstração de benefícios e comunicação com o reptílico, seus quatro passos para 
impactar o tomador de decisões.  
 
Esperamos que nos inspire e console para trabalhar multiplicado nos tempos bicudos que nos 
esperam, como finaliza o pai do Janjão: "Meia-noite? Entras nos teus 22 anos, meu peralta. 
Vamos dormir, que é tarde. Rumina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as proporções, 
a conversa desta noite vale o Príncipe de Maquiavel. Vamos dormir".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


