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Meio & Mensagem Especial — Quais são as 
principais ferramentas do neuromarketing?
Roger Dooley — Há várias tecnologias 
diferentes. Uma delas é a sofisticada e 
cara FMRI (ressonância magnética fun-
cional, que permite obter imagens em 3D 
da atividade cerebral), ferramenta exce-
lente, mas que não é usada por não ser 
realista: a pessoa tem de ficar imóvel 
em um túnel estreito. Outra é o eletro-
encefalograma (que mede as ondas ce-
rebrais), uma espécie de capacete com 
 pequenos  contatos que permite que a 
pessoa movimente-se durante o expe-
rimento. Há, ainda, outras ferramentas 
que não usam os dados do cérebro. Al-
gumas empresas usam biometria — coi-
sas como frequência cardíaca, resposta 
galvânica da pele e métricas semelhan-
tes para determinar o estado emocional 
da pessoa. Outras  soluções são caracte-
rizadas como codificação facial e anali-
sam expressões  mínimas no rosto, aque-
las que ocorrem     muito rapidamente. Os 
cientistas acreditam que, até quando 
tentamos disfarçar nossos  sentimentos, 
 nossas  verdadeiras emoções transpare-
cem  mesmo que  rapidamente. O expe-
rimento original dessa técnica  consistia 
em especialistas vendo vídeos em câme-
ra lenta para analisar as expressões das 
pessoas que assistiam a  anúncios.  Agora, 
há soluções automatizadas. É  possível, 
por exemplo, usar webcams conectadas 
à internet para capturar essas emoções 
e interpretá-las.

M&M Especial — Depois colocam-se  todas 
as informações juntas?
Dooley — Sim, mas são frequentemen-
te usadas de forma independente tam-

bém. A maioria das empresas de codifi-
cação facial faz apenas isso e, algumas 
vezes, combinam com biometria, como 
o eyetracking. O eyetracking, aliás, é co-
mumente utilizado com múltiplas técni-
cas porque mostra para onde a pessoa 
está olhando enquanto experimenta uma 
emoção  específica. Há, ainda, sistemas 
que avaliam o quão rápido responde-
mos a perguntas ou tomamos decisões, 
porque acredita-se que exista uma breve 
janela de oportunidade durante a qual 
 tomamos decisões influenciados  pelas 
emoções, antes que a consciência entre 
em ação e pense sobre o assunto. Se vo-
cê conseguir capturar as impressões da 
pessoa no decorrer dessa janela, é prová-
vel que seja uma impressão mais verda-
deira sobre o que realmente está aconte-
cendo no  cérebro versus o que a consci-
ência “acha” daquilo. Essas tecnologias 
medem  quanto tempo é necessário pa-
ra fazer uma escolha, em milissegundos.

M&M Especial — Essas ferramentas es-
tão sendo usadas por empresas ou ficam 
 restritas à academia? 
Dooley — A maioria são empresas. A 
 disciplina neuromarketing em univer-
sidades tem sido um pouco problemá-
tica. Por muito tempo, não foi conside-
rada como ciência de verdade, mas tem 
se tornado mais aceita porque estão sur-
gindo dados, tanto de empresas quanto 
do meio acadêmico, que mostram que 
há valor nesses estudos. Grande parte 
do trabalho acadêmico tem se concen-
trado em neuroeconomia, que usa ferra-
mentas muito semelhantes para estudar 
como as pessoas tomam decisões sobre 
finanças. No momento, há pelo menos 

 duas  universidades americanas que têm 
laboratórios de neuromarketing (a Uni-
versidade Estadual do Iowa e a Univer-
sidade de Indiana, na Pensilvânia). Por 
enquanto, porém, boa parte do trabalho 
ainda é feita por empresas.

M&M Especial — Essas técnicas são  usadas 
apenas para entender as preferências dos 
consumidores?
Dooley — Grande parte das pesquisas 
está, agora, sendo feita em propaganda 
(online, impressa e na televisão). Mas, 
conforme as técnicas tornarem-se mais 
aceitas, haverá mais gente fazendo e, con-
sequentemente, encontrando maneiras 
novas e mais interessantes de aplicá-
-las. Uma das coisas sobre a qual eu fa-
lo bastante é a conversão web, ou seja, 
como melhorar o desempenho de um 
site transformando mais visitantes em 
 compradores. Para mim, é aí que o neu-
romarketing  realmente começa a interagir 
com outras áreas. A usabilidade é sempre 
um fator crítico na conversão.

M&M Especial — Há diferenças entre os 
consumidores on e off-line aos olhos do 
neuromarketing?
Dooley — Creio que não. As  pessoas 
 c o n t i n u a m  s e n d o  p e s s o a s.  S e u s 
 cérebros continuam sendo os mesmos. 
 Obviamente a natureza do marketing em 
cada caso é diferente, mas os princípios 
são os  mesmos. Você normalmente não 
vê  comerciais de 60 segundos na web, 
porque é um ambiente diferente, mas 
as pessoas não mudam de acordo com 
a tela em que estão olhando. E, nos úl-
timos tempos, temos visto o uso de te-
las  múltiplas ao mesmo tempo: as pes-

soas estão assistindo à TV enquanto tuí-
tam sobre o programa que estão vendo e 
talvez ainda fazendo algo em um tablet. 
Tudo está se misturando.

M&M Especial – O que explica que, em tes-
tes cegos, o consumidor prefira um pro-
duto, mas na hora de comprar opte pela 
 concorrência?
Dooley — Há muitos anos, a Pepsi per-
correu os EUA fazendo testes cegos e 
sempre havia mais pessoas que preferiam 
Pepsi. Isso levou a Coca-Cola a reformu-
lar sua bebida e foi quase um desastre de 
 marketing: só não foi um desastre com-
pleto porque a marca acabou conquis-
tando um  pouco mais de participação de 
mercado. Alguns anos atrás, um cientista 
chamado Read Montague refez os testes 
da Pepsi, usando ressonância magnéti-
ca: as pessoas passavam pelo processo 
de escaneamento do cérebro enquanto 
bebiam o refrigerante. O que ele desco-
briu foi que, em testes verdadeiramente 
cegos, nos quais os participantes não sa-
biam o que estavam bebendo, eles pre-
feriam Pepsi. Por outro lado, a partir do 
momento em que viam a marca, prefe-
riam Coca-Cola. E não apenas diziam 
que a preferiam — o que é esperado, por-
que as pessoas tendem a ser consisten-
tes com suas preferências —, mas o fato é 
que a área do prazer no cérebro acabava 
se iluminando mais quando provavam 
sua marca preferida. A marca Coca-Co-
la prevalecia sobre o que quer que eles 
estivessem bebendo. Isso mostra o quão 
importante é uma marca, porque acaba 
afetando a percepção das pessoas em re-
lação a um produto e à  experiência com 
esse produto 
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M&M Especial — Existem experimentos 
que mostram que as técnicas de neuro-
marketing funcionam?
Dooley — Esse tem sido um dos maio-
res desafios no decorrer dos anos. Ago-
ra  estamos começando a obter resulta-
dos que sugerem que realmente funcio-
na. Embora ainda não venham de labo-
ratórios acadêmicos, temos visto estu-
dos de caso de empresas que mostram 
que o trabalho que fazem é um sucesso. 
Um estudo recente comparou anúncios 
premiados no Effie — propagandas que 
 realmente aumentaram as vendas de uma 
empresa  — com produções que não fo-
ram premiadas. Descobriu-se que é pos-
sível  prever, com grau moderado de pre-
cisão, quais anúncios funcionariam e as 
devidas características. Assim, podiam 
criar uma nova propaganda e determi-
nar, com aproximadamente 80% de cer-
teza, se esta seria eficiente ou não. Desco-
briu-se, ainda, que havia 60% de  chance 
de prever o  sucesso de uma campanha 
ao fazer  o storyboard para o anúncio com 
a narração. Isso permite que empresas 
e agências economizem dinheiro, por-
que  hoje é preciso pagar pela produção 
de uma propaganda antes de descobrir 
que não funciona. Se for possível prever 
isso  antes, dá para melhorar ou trocar o 
anúncio por uma opção mais produtiva. 
Obviamente isso não é um estudo cien-
tífico, mas, conforme forem obtidos mais 
e mais dados como esses, a credibilida-
de do neuromar keting vai aumentando. 

M&M Especial — O que é avaliado num 
 estudo de neuromarketing? E como esses 
dados ajudam a melhorar o marketing?
Dooley — Cada empresa tem as próprias 
métricas e os segredos. Uma das medidas 
mais usadas é o engajamento — o usuá-
rio está prestando atenção; está engajado 
emocionalmente; a emoção é positiva ou 
negativa. Mas o interessante é que anún-
cios de sucesso, como os vencedores do 
Effie, tendem a ter notas relativamente 
baixas em atenção. Imagina-se que boas 
propagandas sejam aquelas que prendem 
a atenção do consumidor. Esses anún-
cios recebem a atenção necessária, pas-
sam sua mensagem, mas não são o tipo 
de propaganda que mais atraem a aten-
ção. Cada empresa adota o que melhor 
 funciona para si mesma. Gostaria de ver 
mais testes no mundo online, onde se tem 
uma capacidade muito grande de experi-
mentação. Empresas como a Amazon fa-
zem testes constantemente: preços, ima-
gens, posicionamento dos itens na página 
e muitos outros. A combinação desse tipo 
fácil e rápido de teste com as milhares de 
respostas pode ser obtida em questão de 
minutos; são a próxima fronteira para os 
estudos de neuromarketing. 

M&M Especial — Quais as vantagens 
do neuromarketing sobre o marketing 
 tradicional?
Dooley — Primeiramente, ele não subs-
titui completamente as outras formas de 
pesquisas em marketing. Não dá para di-
zer que nunca mais serão feitas pesqui-
sas ou focus groups, mas apenas estu-
dos da atividade cerebral. Este é, na ver-
dade, um suplemento que mostra algo 
diferente. O grande problema das fer-
ramentas tradicionais é que é preciso 
confiar nos próprios consumidores para 
 relatar o que querem; o que farão no fu-
turo; por que  fazem determinada esco-
lha — e essas perguntas são muito difí-

ceis para ele responder. Se você pergun-
tar por que o  consumidor compra de-
terminada  marca de cerveja, ele vai di-
zer que é  porque  gosta do sabor. Só que 
isso não é verdade. Ele compra porque 
a reputação daquela  marca foi constru-
ída de determinada forma e o consu-
midor sente, pelo menos parcialmente, 
uma ligação  emocional com a marca. O 
que o neuromarketing consegue fazer é 
avaliar o que está abaixo da superfície e 
 algumas   daquelas reações subconscien-
tes. Os  neurocientistas acreditam que em 
torno de 95% dos processos mentais são 
inconscientes. Como resultado, se olhar-
mos apenas para os 5% restantes, quando 
estivermos fazendo pesquisas, estaremos 
perdendo boa parte daquela informação.

M&M Especial — Quando alguém está 
acostumado a uma marca, tende a rejei-
tar a concorrência?
Dooley — Sim. Familiaridade é algo mui-
to importante para uma marca. Um estu-
do expôs consumidores a marcas inven-
tadas, sendo que algumas foram mos-
tradas mais que outras. Aquelas com as 
quais os participantes estavam mais fa-
miliarizados acabaram sendo preferidas, 
embora eles não tivessem tido nenhuma 
experiência real com o produto. Há tam-
bém um princípio psicológico, a consis-
tência. Se eu me defino como bebedor 
da cerveja Sam Adams, minha tendên-
cia é manter essa consistência e, quan-
do essa cerveja me for oferecida como 
opção, vou preferi-la. Mas isso também 
depende, pois  cada um é diferente. Tem 
gente que gosta de experimentar e bus-
ca novos produtos e novas marcas, mas 
em geral as  pessoas tendem a optar pelo 
que já conhecem, principalmente para 
produtos não  muito relevantes. 

M&M Especial — Como os insights obtidos 
em testes de neuromarketing são aplica-
dos na prática?

optam por não estudar crianças e adoles-
centes. Outro ponto é o fato de que não se 
pode criar campanhas que manipulem as 
pessoas de forma tão eficiente que as faça 
comprar algo que elas não queiram. Se isso 
fosse possível, esses anúncios teriam sido 
descobertos antes do neuromarketing. Es-
te nos dá meios de fazer peças um pouco 
mais eficientes, porém a propaganda não 
se torna tão poderosa a ponto de derru-
bar as defesas do consumidor. O benefí-
cio do neuromarketing não é que os me-
lhores anúncios vão melhorar, mas talvez 
as propagandas muito ruins — aquelas 
que não vão mesmo mudar a preferên-
cia do consumidor — sejam eliminadas. 

M&M Especial — Quais são os desafios do 
neuromarketing hoje? 
Dooley — O maior — que está sendo 
 superado gradativamente — é a credibili-
dade. Há alguns anos, o neuromarketing 
era tratado por muitos como pseudoci-
ência. Mas a credibilidade está aumen-
tando. A Coca-Cola e a Unilever anun-
ciaram, nas últimas semanas, que farão 
estudos de neuromarketing em todas as 
medições quantitativas de seus anún-
cios. Quando você vê marcas grandes 
como  essas usando a tecnologia e, ain-
da,  divulgando que vão usá-la, é um si-
nal de que a credibilidade do processo 
está  aumentando. Ainda existem consu-
midores que acham que pode ser uma 
técnica de manipulação, mas conforme 
as  pessoas ficarem informadas, isso ten-
de a desaparecer. E essas técnicas que 
não usam medidas da atividade  cerebral 
são  menos assustadoras. Quando se vê 
alguém com um capacete de eletroence-
falograma, com fios por todos os lados, 
parece algo saído de um filme de ficção 
científica e que envolve o controle da 
mente. Por tudo isso, a credibilidade ain-
da é o grande limitador para que se torne 
mais uma entre as tantas ferramentas de  
marketing reconhecidas. 

“Não se pode criar campaNhas 
que maNipulem as pessoas de 
forma tão eficieNte que as 
faça comprar algo que elas 
Não queiram. se isso fosse 
possível, esses aNúNcios teriam 
sido descobertos aNtes do 
NeuromarketiNg”

Dooley — Há basicamente duas formas. 
As empresas que têm os anúncios testa-
dos usando técnicas de neuromarketing 
podem ajustá-los se a consultoria com 
a qual estão trabalhando recomendar. 
Por exemplo, se, de três propagandas, 
os testes indicam que apenas duas são 
boas, eles têm de decidir se vão investir 
apenas nas que tiveram bons resultados 
ou se vão fazer mudanças para adaptá-
-la. Eu, como autor, uso esses resulta-
dos e os transformo em regras gerais 
de comportamento do consumidor, de 
forma que até empresas pequenas pos-
sam tomar decisões mais bem informa-
das sobre seus anúncios. Talvez não se-
ja tão bom quanto ter um estudo indi-
vidualizado, mas pelo menos  aponta a 
direção certa. 

M&M Especial — Na sua opinião, há um 
limite ético para as pesquisas em neuro-
marketing?
Dooley — Qualquer tipo de processo 
de venda ou publicidade precisa ter um 
 componente ético, porque é muito fácil 
que um anúncio leve o consumidor a uma 
conclusão errada. Assim, qualquer em-
presa ou marca que tenha a intenção de 
se manter no mercado por bastante tem-
po deve tentar construir sua reputação de 
forma ética, o que significa criar propa-
ganda ética e que não engane ou mani-
pule o consumidor. O neuro marketing é 
apenas um componente de uma política 
ética de propaganda. Algumas empresas 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissional de marketing São Paulo, p. 26-27, 25 mar. 2013.




