
as últimas décadas ocorreram grandes 
avanços nas chamadas neurociências (as 
ciências que estudam o sistema nervoso 

dos seres vivos, em especial, o cérebro). Com isso, 
surgiu uma série de novos campos do conhecimento 
que buscam compreender os mecanismos cerebrais 
por trás do que pensamos e sentimos. Assistimos ao 
surgimento de diversos nomes capitaneados pelo 
prefixo "neuro": neuroeducação, neuroeconomia, 
neuroteologia e, naturalmente, neuromarketing. 
O que é, em essência, o neuromarketing? Há duas 

possíveis definições. A primeira, mais geral, é a 
utilização de conhecimentos neurocientíficos para 
compreender o comportamento do consumidor, suas 
motivações e desejos. A segunda, mais específica, é 
a aplicação de técnicas de pesquisa em neurociência 
para fins mercadológicos. Eu prefiro chamar a 
primeira de "neurociência aplicada ao consumo" e a 
segunda de neuromarketing. 
As técnicas de pesquisa em neurociência possuem 
algumas vantagens sobre as tradicionais metodologias 
utilizadas na pesquisa de mercado. A maior delas, 
certamente, é o fato de irem além das declarações 

do consumidor, olhando diretamente no cérebro para 
verificar que tipo de motivação, reação emocional ou 
pensamento está ocorrendo naquele exato momento. 
Estima-se que entre 95% e 99% dos processos 
mentais humanos ocorram abaixo da linha da 
consciência. Mesmo os números mais "otimistas" 
não passam de 85%. Isso significa que não 
chegamos a ter consciência da imensa maioria 
de nossas motivações. O neuromarketing busca 
identificar justamente essa parcela inconsciente da 
mente do consumidor. Seu potencial é tamanho que, 

em 2011, a Nielsen adquiriu controle 
total do NeuroFocus, um dos maiores 
laboratórios de neuromarketing do 
mundo (ela já era detentora de 30% do 
laboratório desde 2008). 
Não devemos, no entanto, fechar os 
olhos para suas limitações. Como 
qualquer técnica de pesquisa, o 
neuromarketing possui fraquezas. 
Um bom exemplo é o ambiente onde 
a pesquisa é conduzida: laboratórios 
nos quais o consumidor, envolto em 
fios e máquinas, fica cercado por 
sujeitos vestidos em jalecos brancos. 
É um cenário estéril e artificial, que 
certamente não produzirá reações 

cerebrais iguais às de uma situação de consumo real. 
É uma ilusão crer que o neuromarketing tornará 
obsoletas as demais metodologias de pesquisa de 
mercado. Trata-se de um conjunto de técnicas que 
está longe da perfeição, mas que é inovador e pode 
ser uma contribuição muito útil ao tradicional portfólio 
de soluções de pesquisa de mercado oferecido hoje 
às empresas. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 472, p. 39, maio 2012. 




