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Captar as reações do cérebro antes mesmo de as 
pessoas verbalizarem os seus sentimentos e desejos, 
e interpretá-las de forma a aplicar esse conhecimento 
à pesquisa de mercado. Esse é o resultado da união 
entre a neurociência e o marketing, que fez surgir 
o neuromarketing, na década de 1990, nos Estados 
Unidos e na Europa. 

Essa técnica, ainda considerada recente no mundo 
corporativo, tem contribuído para melhorar os 
negócios de empresas gigantescas, como Google, 
Microsoft, Facebook, Unilever, McDonald's, entre 
outras. Por meio dela, essas grandes corporações 
definem, ou ajustam, de forma muito mais assertiva, 
as suas estratégias de marketing para o lançamento 
de campanhas, produtos, embalagens, marcas, 
ambientes etc. 

É a aplicação da neurociência no dia a dia das 
empresas e de outros segmentos da sociedade. Esse 
movimento já começa a se estruturar também no 
Brasil, por meio de iniciativas pioneiras como as 
do Laboratório de Neuromarketing da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) Projetos, em São Paulo, e do 
NeuroLab Brasil, ligado ao Instituto de Pesquisas 
Sociais e Políticas Econômicas - (Ipesp), de Recife 
(PE). A recente campanha de proteção a pedestres na 
cidade de São Paulo foi analisada, 
antes de ir ao ar, pelo Laboratório 
de Neuromarketing da FGV. 

Um dos maiores pesquisadores 
de neuromarketing do mundo, 
A. K. Pradeep, diz, em seu 
livro "O Cérebro Consumista", 
lançado recentemente no 
Brasil pela coleção Cultrix/ 
Meio & Mensagem: "Por mais 

sofisticadas e úteis que as pesquisas de mercado tenham se tornado nas 
modernas economias, são incapazes de reproduzir o que o cérebro faz, 
como opera e como forma imagens de coisas como produtos, serviços, 
lojas, anúncios e tudo o que está ligado ao marketing moderno". 

Os especialistas brasileiros ressaltam que o neuromarketing não 
é só mais uma dessas ondas que 
desaparecem tão rapidamente quanto 
chegam. " É um caminho sem volta. É 
o futuro da inteligência de mercado", 
garante Antonio Lavareda, membro 
do Conselho Científico do NeuroLab 
Brasil. Para o coordenador do 
Laboratório de Neuromarketing 
da F G V Projetos, Carlos Augusto 
Costa, nos próximos dois ou três anos 
o crescimento do neuromarketing no 
Brasil será inexorável. 

Em operação desde março do 
ano passado, o laboratório da F G V 
recebe de três a quatro consultas 
por semana de empresas interessadas 
em conhecer a técnica. O NeuroLab Brasil, inaugurado em novembro 
passado, também registra demanda crescente, afirma a diretora executiva 
do NeuroLab Brasil, Marcela Montenegro. "Ainda há certa resistência 
no mercado devido à desinformação", comenta. Mas ela assegura que 

existe grande encantamento quando os clientes se deparam 
com os resultados. 

Outro fator limitante para a disseminação do 
neuromarketing no Brasil, observa Marcela, ainda é o custo 
relativamente mais alto em relação à pesquisa convencional. 
Ela diz que, erroneamente, as pessoas se perguntam: "Se 
posso fazer pesquisa convencional por menos, será que vale 
a pena?". No entanto, a questão não se resume a custo. 
"Até porque o tipo de informação e com o grau de precisão 
e aprofundamento que o neuromarketing investiga não 

Antonio Lavareda: é o futuro da 
inteligência de mercado 
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é para testes de produtos, avaliação de peças de 
comunicação, sites, branding e no campo político-
eleitoral." 

Lavareda ressalta que é importante esclarecer que 
não são trabalhos excludentes, e sim complementares. 
"Não se trata de um acertar mais do que o outro, 
até porque o foco de análise sobre o mesmo objeto 
é diferente", frisa. O especialista explica que o 
neuromarketing investiga as questões emocionais e as 
respostas inconscientes, aspectos que as metodologias 
convencionais não alcançam. 

"O neuromarketing capta as informações sem 
os bloqueios, antes de o cérebro acionar os seus 
mecanismos de defesa", explica Silvia Laurentino, 
médica neurocientista diretora Científica do 
NeuroLab Brasil. Segundo ela, identifica as 
expressões mais verdadeiras. "Exatamente o que a 
pessoa está sentindo antes mesmo da pergunta", diz. 

Costa lembra que, antigamente, havia poucos 
produtos, por isso, a escolha podia ser até mais 
racional. Hoje, porém, com o aumento da oferta e 
a diversidade de marcas, embalagens, opções de uso, 
etc., o consumidor não consegue expressar em palavras 
o que está sentindo. "O neuromarketing veio para 

pode ser levantado por intermédio de pesquisas tradicionais", enfatiza 
Lavareda. A questão preço é bastante relativa, na avaliação de Costa, 
da FGV. "As empresas podem sofrer um prejuízo inimaginável, por 

exemplo, se colocarem um produto 
no mercado baseadas em pesquisas 
que podem não ter o mesmo 
nível de informação obtida pelo 
neuromarketing, e depois terem de 
retirá-lo." 

Para Marcela, as grandes empresas 
no mundo encaram como um 
investimento. Segundo ela, há cerca 
de 130 empresas de neuromarketing 
nos Estados Unidos e Europa. "E 
estão chegando na China", enfatiza. 
A tendência, segundo ela, é que os 
preços se aproximem no Brasil, a 
partir do momento em que haja mais 

oferta de mão de obra especializada e maior volume de clientes. 

"As multinacionais já não fazem nada em termos de lançamento e 
testes de produtos sem estudos de neuromarketing", assegura Lavareda. 
Ele diz que a frequência de uso é crescente, refletindo o crescimento 
do grau de informação e conhecimento das empresas em relação ao 
neuromarketing e seus resultados. "O uso mais frequente, atualmente, 

Carlos Augusto Costa: crescimento 
no Brasil será inexorável 
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ajudar as empresas a entender melhor 
o subconsciente do consumidor por 
meio da neurociência", ressalta. 

Na verdade, não basta apenas 
entender o comportamento do 
cérebro. E preciso extrair os dados de 
forma científica e saber interpretá-
los. "Avaliar se o produto A é melhor, 
em determinadas variáveis, do que o 
produto B", ressalta o coordenador 
do laboratório da FGV. "E isso só 
foi possível com o aperfeiçoamento 
da parafernália de instrumentos 
para captar o estado emocional das 
pessoas no momento em que estão 
expostas a determinada situação ou 
produto", explica. 

Lavareda diz que os registros 
são captados com a utilização de 
equipamentos da mais alta precisão. 
"A análise dos dados é realizada 
por equipe multidisciplinar, sob 
a supervisão de neurocientista", 
destaca. Tudo isso, como ele diz, 
submetido a rigor científico e 
precisão estatística. 

Trabalhar com neuromarketing 
exige uma infraestrutura laboratorial, 
equipamentos e softwares específicos 
altamente sofisticados. No entanto, 
os especialistas são unânimes em 
dizer que o mais importante é ter o suporte de uma equipe especializada 
e multidisciplinar para aplicar a técnica e interpretar os resultados. 
"Exige elevado investimento, o que restringe o número de empresas 
com capacidade para atuar nesse campo", observa Lavareda. 

"Há critérios médicos e éticos envolvidos na sua aplicação", destaca 
a diretora Científica do NeuroLab Brasil para justificar a especialização. 
A equipe demanda neurologistas, profissionais de enfermagem, 
psicólogos, fisiologistas, estatísticos, pesquisadores etc., sempre 
coordenada por um neurocientista. Silvia lembra que há até mesmo 
fiscalização do meio médico, porque envolve procedimentos de 
profissionais da área. 

A neurocientista diz que todo esse cuidado se faz necessário para que 
haja credibilidade. "Desde o início das operações nos preocupamos com 
a possibilidade de esse tipo de trabalho cair no charlatanismo", revela. 
Segundo ela, credibilidade é matéria-prima nesse negócio. 

Marcela Montenegro: resistência 
devido à desinformação 

Silvia Laurentino: há critérios 
médicos e éticos envolvidos 
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Text Box
Fonte: PMKT21, São Paulo, n. 3, p. 28-31, 2012.




