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Quem tem  
medo do 
neuromarketing?
Entre os dias 6 e 8 de março, São Paulo receberá o Fórum Mundial de Neuromarketing. O evento 
trará ao Brasil profissionais líderes na aplicação da neurociência para a compreensão do 
comportamento do consumidor em relação às preferências por marcas e produtos. Dentre eles, 
destaque para a sócia e fundadora da companhia britânica Neurosense, Gemma Calvert, que 
fará a primeira apresentação do evento. Nesta entrevista, ela defende a observação da atividade 
cerebral de grupos de pessoas como a forma mais eficiente para se investigar a origem de 
hábitos e percepções coletivas e afirma que o tempo e o impacto das descobertas por meio dos 
novos métodos farão o neuromarketing superar as desconfianças que ainda o cercam. 

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br 

fotos: divulgação

Meio & Mensagem — Por que realizar o 
fórum mundial no Brasil?
Gemma Calvert — Por conta do grande 
interesse da indústria do neuromarketing 
nesta região do mundo e o fato de que o 
número de associados da Neuromarketing 
Science & Business Association (NMBSA) 
na América do Sul tem se expandido ra-
pidamente. Além disso, como o primeiro 
Fórum Mundial de Neuromarketing aconte-
ceu na Europa, faz todo sentido que a maior 
metrópole e centro econômico da Amé-
rica Latina seja a sede do evento deste ano.

M&M — É realmente possível estabelecer 
conexões entre atividade cerebral e as ra-
zões que levam uma pessoa a consumir de-
terminados tipos de produtos e marcas?
Gemma — Consumidores geralmente são 
muito bons em dizer aos pesquisadores o 
que gostam ou não gostam, mas são mui-
to menos capazes de explicar de onde vêm 
os valores ou benefícios por trás destas 
preferências. Em grande parte do tempo, 
compramos as mesmas marcas e prepa-
ramos as mesmas comidas, todas as se-
manas — consequentemente, temos um 
comportamento bem rotineiro. Como em 
qualquer outro aspecto de nossas vidas, 
uma vez que aprendemos um padrão tí-
pico de comportamento, logo isso se tor-
na algo automatizado. A razão conscien-
te pela qual começamos a nos comportar 
daquela maneira acaba sendo esquecida à 
medida que o processo é incorporado pe-
lo nosso processo cerebral subconscien-
te. É como quando andamos de bicicleta: 
nosso cérebro absorve a lição, mas se es-
quece das regras. Assim, a conexão que 
estabelecemos com as marcas das quais 
gostamos pode ser muito forte, mas pos-
sivelmente esqueceremos a origem des-
ses sentimentos. O neuromarketing ajuda 
a revelar o que está armazenado em rela-

ção a uma marca na mente dos consumi-
dores quando o cérebro consciente destes 
já não se lembra das razões originais para 
aquela sensação. 

M&M — Há alguma parte do cérebro hu-
mano que responda especificamente pa-
ra marcas e produtos?  
Gemma — Assim como não há um “botão 
de comprar” no cérebro, também não há 
uma área exclusiva que guarde apenas in-
formações sobre marcas e nada mais. O cé-
rebro não é organizado desta forma. Por ou-
tro lado, descobrimos que há uma série de 
áreas do cérebro que se tornam ativas quan-
do pesquisadores estão estudando reações 
às marcas. Esta rede inclui o córtex órbito-
-frontal (uma área associada às preferências), 
o hipocampo (responsável pelo armazena-
mento e recuperação de memória) e o córtex 
pré-frontal dorsolateral (região envolvida na 
tomada de decisões). Também observamos 
que algumas áreas do cérebro que respon-
dem às experiências religiosas também são 
ativadas quando os fãs de algumas supermar-
cas, como a Apple, deparam com os produ-
tos que tanto adoram. Em outro estudo de 
imagens cerebrais, que fizemos há alguns 
anos para um cliente nosso, a Hakuhodo 
(agência japonesa), observamos uma rede 
de áreas cerebrais envolvidas no sentimen-
to de fidelidade às marcas. Quando os parti-
cipantes deparavam com imagens das mar-
cas que adoravam, a mesma série de áreas 
que mencionei anteriormente era ativada 
— o que não acontecia quando eles viam 
imagens de marcas das quais não eram es-
pecificamente fãs. 
 
M&M — Maior atividade cerebral signifi-
ca necessariamente uma sensação boa? 
Gemma — Uma maior atividade cerebral 
em áreas que registram recompensas, por 
exemplo, significa uma experiência mais 

prazerosa. Uma descoberta intrigante é 
que em certas ocasiões o cérebro registra 
e responde emocionalmente a estímulos 
mesmo quando não estamos conscientes 
dessa ação. Isso quer dizer que, quando 
perguntados como nos sentimos a respei-
to de algo, podemos dar respostas impre-
cisas, uma vez que não temos total aces-
so consciente para nossas reações inter-
nas. Ou seja, podemos dizer uma coisa e 
fazermos outra. Isso confunde não ape-
nas os publicitários, mas nós mesmos. 
Por exemplo, a maioria de nós tem cons-
ciência de que comidas muito gorduro-
sas e calóricas fazem mal à saúde, mas 
ainda assim insistimos em consumi-las. 
Esta falta de conexão entre as respostas 
conscientes e subconscientes do cérebro 
provavelmente explicam por que pessoas 
podem, conscientemente, não gostar de 
algo e mesmo assim se comportar de tal 
maneira que sugira exatamente o oposto. 

M&M — Quais são as ferramentas atuais 
usadas pelo neuromarketing em pesqui-
sas sobre as preferências do consumidor? 
Gemma — Há um leque de opções que vão 
desde eyetrackers a softwares que podem 
revelar pistas emocionais sutis quanto ao 
grau de satisfação de um cliente a partir de 
suas feições, passando por soluções basea-
das em eletrodos que registram a ativida-
de elétrica cerebral desencadeada por estí-
mulos provocados por ações de marketing 
e scanners de ressonância magnética que 
literalmente conseguem observar o que 
acontece por dentro do cérebro. Há muitos 
paradigmas que já nos permitem registrar 
de forma online as reações subconscien-
tes de um grande número de responden-
tes, em questão de dias. 

M&M — As pesquisas online são o futuro 
do neuromarketing?

Gemma — Acredito que sim, porque es-
sa abordagem propicia ao mercado so-
luções em escala, rápidas e descompli-
cadas para serem implementadas e têm 
um custo-benefício mais efetivo do que 
soluções para as quais é preciso o uso de 
caros equipamentos de scanner cerebral. 

M&M — Por que parte do mercado ainda vê 
a aplicação da neurociência ao marketing 
com desconfiança? 
Gemma — É compreensível que a maio-
ria das novas invenções seja vista com 
ceticismo. A ampla aceitação do neu-
romarketing será determinada pelo seu 
impacto em situa ções reais — com tantos 
dedicados cientistas trabalhando para re-
finar sua aplicação, é apenas uma ques-
tão de tempo até que a disciplina se tor-
ne mainstream. As empresas precisam 
considerar se é possível tirar vantagem e 
lucrar com o neuromarketing agora, ou 
se vão esperar até que todos estejam no 
mesmo barco e correr o risco de perder a 
vantagem competitiva. Muitos de nossos 
clientes são grandes corporações multi-
nacionais. O que isso diz para você?

M&M — Quais são os limites éticos para a 
aplicação de estudos de neuromarketing? 
Gemma — O código de ética da NMSBA 
foi publicado no final de 2012 e o cum-
primento destas normas é um requisi-
to básico para todos os associados. Es-
tas normas incluem a transparência nos 
testes, a confidencialidade do conteú-
do e o respeito à privacidade individu-
al. Na prática, estudos de neuromarke-
ting não têm o intuito de descobrir co-
mo um único indivíduo responde a um 
produto ou serviço, mas, sim, como um 
grupo de consumidores reage. Conhe-
cer as preferências de uma única pes-
soa não é uma informação muito útil 

gemma calvert
Fundadora e diretora executiva 
da Neurosense, foi uma das 
pioneiras na aplicação da 
neurociência ao marketing. É 
Ph.D. em ressonância magnética 
funcional do cérebro pela 
Universidade de Oxford e 
membro do Conselho da Agenda 
Global para Neurociência e 
Comportamento no Fórum 
Econômico Mundial
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“Áreas do cérebro que 
respondem a experiências 
religiosas também são 
ativadas quando os fãs de 
supermarcas, como a 
Apple, deparam com os 
produtos que tanto adoram”

para o marketing de empresas com um 
grande número de consumidores. Além 
disso, assim como qualquer outra pes-
quisa de marketing, os métodos típicos 
dos estudos de neuromar keting reque-
rem um número mínimo de indivíduos 
participantes para assegurar resultados 
significativos estatisticamente. 

M&M — Para o grande público, o uso da neu-
rociência em benefício da medicina é visto 
com bons olhos. Mas usá-la para o marke-
ting é muitas vezes confundida com ma-
nipulação, uma vez que envolve a compra 
e venda de produtos. Como a NMSBA tem 
combatido esta imagem negativa?
Gemma — Vamos deixar claro que ques-
tões seriam estas. O neuromarketing abor-
da exatamente as mesmas questões que 
atual mente são objetos de estudo dos mé-
todos tradicionais de pesquisa de merca-
do. O que os consumidores querem? O 
que eles irão comprar? Como usarão o 
produto? Como perceberão e associarão 
as campanhas publicitárias? A principal 
diferença entre os métodos é que o neu-
romarketing atua em um nível diferente 
de consciência, mais próximo e conec-
tado com nossas atitudes e desejos mais 
profundos. Muitas das técnicas emprega-
das por profissionais de neuromarketing 
foram originadas no campo da psicologia 
cognitiva e da ressonância magnética, e 
se elas ajudarem a elevar o nível de obje-
tividade e o rigor científico das pesquisas 
de marketing, certamente será algo po-
sitivo. Afinal de contas, tais ferramentas 
evoluíram para ajudar na compreensão 
de nossos comportamentos como seres 
humanos, para revelar as bases biológicas 
de nossas ações. Se comprar e consumir 
são partes-chave de nosso cotidiano, por 
que esses comportamentos deveriam ser 
excluí dos das investigações e pesquisas? 

M&M — Não acho que devam.  
Gemma — No mundo de hoje, a troca 
interdisciplinar de ideias e métodos não 
apenas é encorajada, mas absolutamen-
te necessária para o progresso. O marke-
ting sempre foi visto como um mecanis-
mo maligno pelo qual as empresas podem 
manipular os consumidores a comprarem 
seus produtos. Mas esta é uma visão ultra-
passada. Sabemos que se os produtos ou 
serviços à venda não entregarem uma ex-
periência recompensadora, não importa o 
quanto uma companhia invista em marke-
ting e publicidade, os consumidores deixa-
rão de comprá-los. Acho que é o momen-
to de encararmos os fatos. Os fabricantes 
desenvolvem produtos esperando que os 
consumidores precisem deles e comprem. 
Publicitários ajudam as empresas a leva-
rem esses produtos para o mercado, au-
mentando a percepção desses por meio 
de anúncios e difundindo os benefícios 
de uma marca ou produtos para ajudar os 
consumidores a entenderem por que de-
veriam comprar. Continuamos a acreditar, 
na era da internet, com toda essa crescen-
te transparência e troca de conhecimen-
tos, que os consumidores são ingênuos, 
desinformados e expostos à exploração e 
manipulação das marcas e publicitários? 
Se fosse fácil assim, nenhuma companhia 
fracassaria, nenhuma marca desapareceria 
e nenhum consumidor reclamaria. Como 
esse visivelmente não é o caso, precisamos 
de uma abordagem muito mais madura e 
sofisticada para entender como o marke-
ting serve aos consumidores e que bene-
fícios ele propicia para o público. 

M&M — O neuromarketing pode beneficiar 
as pessoas, ajudando-as a entender melhor 
suas decisões de compra e a evitar o con-
sumismo desenfreado? 
Gemma — Técnicas neurocientíficas e psi-
cológicas não têm sido empregadas apenas 
no contexto de bens de consumo. Também 
trabalhamos junto a alguns governos em 
campanhas relativas à saúde pública, na 
busca de encontrar, por exemplo, as for-
mas mais eficientes para inspirar uma mu-
dança positiva de comportamento — seja 
para descobrir se rótulos de alerta em pa-
cotes de cigarros são efetivos para ajudar 
as pessoas a pararem de fumar, seja para 
desenvolver alimentos com baixas taxas 
de gordura que, para o cérebro, sejam tão 
saborosos quanto produtos gordurosos, 
quando na verdade têm metade das calo-
rias. A Neurosense também desenvolveu 
uma aplicação que permite aos consumi-
dores mergulhar em suas emoções e sen-
sações subconscientes enquanto fazem 

compras e possam, então, decidir se que-
rem ou não agir quanto às suas respostas 
subconscientes. Há muitas razões sociais 
e psicológicas pelas quais algumas pes-
soas são “shopaholics”, mas o campo do 
neuromarketing não é o mais apropriado 
para a concessão de ajuda individual. No 
entanto, acredito que, ao permitir ao pú-
blico geral acesso aos seus “eus” interiores 
e ao ajudar as pessoas a tomar melhores 
decisões quanto ao que adquirir ou não, 
podemos ajudar os consumidores a ter os 
produtos que realmente desejam em vez 
de gastar dinheiro em coisas que compram 
e depois se arrependem. Chamamos essa 
sensação de remorso do comprador, e is-
so pode despertar o ímpeto de continu-
ar comprando coisas, uma vez que a sa-
tisfação que eles obtêm das compras não 
foi saciada. Desta forma, indiretamente, o 
neuromarketing pode beneficiar cidadãos 
que sofrem de alguma desordem compul-
siva relativa às compras. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1548, p. 6-7, 25 fev. 2013.




