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Néstor Braidot, CEO da Braidot Brain Decision Centre, tem 

interesse há anos em saber como ocorrem as conexões que definem a 

decisão de compras. De acordo com ele, tudo começa com algo que 

estimula a realização de uma conexão neural. "Muitas percepções não são 

percebidas conscientemente. O processo de decisão de compras poucas 

vezes é consciente e quase nunca racional", diz. Segundo ele, a pessoa 

já tomou a decisão antes e passa a justificá-la com uma análise racional. 

'O que' e o 'por que' 

Para Marcelo Perazzo, enquanto os métodos tradicionais respondem 

ao "por que" do comportamento humano, baseado na resposta 

consciente, o neuromarketing vem em busca "do que" acontece no 

sistema nervoso central e periférico. "Por meio dessas duas abordagens 

é muito mais qualitativa a análise do comportamento do consumidor. Os 

comportamentos automáticos não são apenas de origem do raciocínio 

ou aprendizagem do passado, mas principalmente de origem genética. 

Desta forma, é imprescindível entender o sistema límbico e a dinâmica 

do tálamo sensorial pela via primária (consciente) ou secundária 

(automático). A pesquisa tradicional está muito longe de obter esses 

resultados. Não considerar os resultados da neurociência superiores 

a pesquisas quantitativas e qualitativas seria a mesma afirmação de um 

médico sobre uma doença sem realização 

de exames no paciente", afirma. 

Segundo ele, a validação das pesquisas 

de neurociências é realizada por meio de 

normas rígidas e aprovada por comitê 

de ética. "Diferentemente das pesquisas 

tradicionais, que não possuem nenhum 

controle de qualidade ou de metodologia 

por uma instituição reguladora", provoca. 

E continua: "As pesquisas neurocientíficas 

estão em validação, muito à frente das 

pesquisas tradicionais, ainda dependentes 

única e exclusivamente de validação 

estatística. Qualquer coisa pode ser 

validada estatisticamente. Este é o 

perigo. Hoje, 80% dos produtos lançados 

fracassam e boa parte deles com base em pesquisa de mercado". 

Luiz Sá Lucas, diretor técnico do IBOPE Inteligência e mestre de 

cerimônias do Fórum Mundial de Neuromarketing, discorda. "Não 

é verdade que não haja controle de qualidade ou de metodologia: a 

própria ABEP tem Manual de Padrões de Qualidade e uma Comissão 

de Autorregulamentação com seu respectivo conselho. A Sociedade 

Europeia de Pesquisa de Mercado, a Esomar, tem diversos guias e 

diretrizes para diferentes tipos de pesquisa: mystery shopping, pesquisas 

com crianças etc", diz. 

Ele acrescenta que as pesquisas tradicionais não 

dependem apenas de validação estatística. "Basta ver 

as pesquisas qualitativas e etnográficas, por exemplo. 

Também não é verdade que qualquer coisa pode ser 

validada estatisticamente." Admirador profundo 

do neuromarketing, Sá Lucas acha que esta é e 

será cada vez mais uma importante ferramenta da 

pesquisa de mercado. "É mais um instrumento 

importantíssimo para a coleta de dados, o que não 

exclui a interpretação do analista. Há espaço para 

todas as ferramentas e todas elas são necessárias", 

acrescenta. 

Como tudo o que é novo, o assunto gera pontos 

de vista antagônicos, muita paixão e discussão. 

"A neurociência cognitiva consegue, de fato, medir as 

reações a estímulos, algo muito interessante e inovador 

para o marketing. Mas como toda nova ferramenta 

oriunda das ciências 

comportamentais e 

sociais apropriada 

pelo universo da 

pesquisa - assim como 

foi a etnografia anos 

atrás -, tem sido mal 

entendida por uns e 

superestimada por 

outros, vista como uma 

'bola de cristal' que tem 

todas as respostas sobre 

o comportamento 

do consumidor. É 

um instrumento de 

mensuração muito 

produtivo, mas é necessário entender que seu uso 

necessita ser operado por profissionais capacitados, 

experts na área, e os resultados devem ser analisados 

dentro de uma perspectiva abrangente", defende 

Valéria Brandini, sócia-diretora do Núcleo Xamã, 

Ciência do Consumo Aplicada ao Mercado. 

Justamente por entregar "o que" e não o "por 

que", a antropóloga acredita que a reação e estímulos 

devem ser analisados dentro de uma perspectiva 

comportamental e sociocultural contextualizada, 

de acordo com o repertório e experiências de 

cada indivíduo pesquisado. Em sua opinião, a 
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neurociência cognitiva, como uma ciência do 

comportamento que mede estímulos e emoções 

pelo uso de instrumentos tecnológicos, permite 

aos neurologistas apreenderem categorias de 

emoções de acordo com a exposição a marcas 

e produtos mediando aceitação, rejeição e 

reações. 

Tanto em seu doutorado quanto em 

uma pesquisa para uma marca brasileira de 

cosméticos, Valéria utilizou a neurociência 

cognitiva em associação com outras 

metodologias, como antropologia biológica 

e a semiótica, para compreender o que os 

estímulos significavam de acordo com os 

valores, cultura e repertório de experiências 

dos grupos de mulheres pesquisados. "Os 

resultados das pesquisas multidisciplinares 

em que a neurociência cognitiva é aplicada 

são excelentes e trazem grande margem 

de segurança para o desenvolvimento de 

estratégias e geração de insights para os 

clientes", atesta. 

E daqui para a frente? 

Para o futuro, Gemma Calvert aponta 

a necessidade de avançar os estudos do 

neuromarketing no universo online - de 

onde as novas gerações não sairão mais -, 

com o desenvolvimento de dispositivos para 

tablets e celulares e maior presença no ponto 

de venda. Também indica o chamado Green 

Neuromarketing, que pretende colaborar na 

criação de campanhas sociais mais eficientes. 

É o caso de um estudo feito no Reino Unido 

para combate ao tabagismo, envolvendo rótulo 

de embalagens de cigarros. 

Totalmente entrosado com o universo 

digital, o blogger Roger Dooley destaca 

a acelerada mudança no comportamento 

das pessoas, hoje já divididas em diversas 

telas concomitantemente. Ele informa que 

25% do comércio eletrônico é realizado 

de um aparelho móvel. "Os negócios estão 

mudando, mas o que não mudou foi o cérebro 

em si", lembra. 

Quando o assunto neuromarketing adentra a área de Criação das agências de 

propaganda, nem sempre encontra receptividade. Há quem torça o nariz para 

uma possível interferência no processo criativo. 

"No Brasil, a propaganda sempre foi muito intuitiva e fruto de observação 

informal do comportamento do consumidor. Se considerarmos que a intuição e 

o comportamento são objetos de estudo da neurociência, podemos dizer que 

o bom e velho publicitário brasileiro há muitos e muitos anos já utilizava essa 

ciência sem saber", afirma Sergio Franco, diretor de Criação da agência W7 

McCann, que duvida que o assunto venha a ser 

dominado pelos publicitários em futuro breve. 

Para ele, o instinto e a formação de um publicitário 

são baseados na experiência profissional de 

quem lida com o consumidor mais de 16 horas 

por dia, quase sete dias por semana. "Quer base 

mais científica do que isso?", questiona. Franco 

não acha saudável entender o neuromarketing 

como uma técnica salvadora e corretora de rotas. 

"Considerar alguns princípios desses estudos pode 

ser esclarecedor para o que vínhamos fazendo 

há anos intuitivamente. E isso ajuda a conhecer 

melhor nossa profissão. Mas daí a considerar o 

neuromarketing como estratégia independente 

e salvadora, acho radical e preconceituoso", 

acrescenta. 

Um dos poucos publicitários presentes ao Fórum 

Mundial de Neuromarketing ocorrido em março, Walter Thomé Jr., creative 

director da Sol Propaganda, de Maringá (PR), destaca a postura de cautela 

dos próprios profissionais de neuromarketing. "Ninguém quer detonar as 

formas tradicionais de pesquisa. Eles vêm se 

apresentando como elementos complementares 

às modalidades já existentes. Para algumas formas 

de medição, ainda são necessárias aparelhagens 

caras e sofisticadas. Para outras, não" , afirma. 

O publicitário admite que em alguns momentos 

se sente na Idade da Pedra em relação a certos 

recursos já utilizados. " H á muito a caminhar 

ainda. O neuromarketing apresenta aspectos que 

a pesquisa qualitativa não oferece, que podem 

ser complementares e de grande utilidade para 

o mercado. Creio que vá melhorar ainda mais", 

completa. 

Ricardo Lordes, presidente e diretor de Criação da 

agência Pátria, já propôs o uso do neuromarketing 

a alguns clientes. Não crê que essa ferramenta irá 

tolher sua liberdade criativa, encarando-a mais 

como um orientador. "Pode ser extremamente 

útil, se usado na hora e na forma corretas, como qualquer ferramenta. Não 

creio, por exemplo, que seja possível usar o método no storyboard, porq ue 

não é esse o produto que o consumidor verá na vida real. Entretanto, pode ser 

subsídio importantíssimo para refinar a edição do filme ou para escolher entre 

as edições diferentes. Esse processo sempre gera dúvidas e é muito abstrato, 

baseado em percepções muito pessoais", analisa. 
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Text Box
Fonte: Revista PMKT21, São Paulo, n. 6, p. 30-33, 2013.




