
O botão de consumo do seu cérebro  

Marcondes  

 
Lembra Pavlov, mas tem algo de Mengele  
 
Máquinas desenvolvidas e destinadas a detectar câncer no cérebro estão sendo usadas para 
adivinhar nossa intenção de compra. Os mesmos princípios e basicamente a mesma tecnologia 
utilizada em avançados hospitais para acompanhar o funcionamento das nossas sinapses e o 
movimento geral da nossa energia cerebral estão ajudando homens de marketing a conhecer 
melhor, literalmente, o que vai pela cabeça das consumidores modernos.  
 
Em recente matéria publicada pela revista Forbes, nos Estados Unidos, ficamos sabendo que os 
tradicionais focus groups, em que se reúnem donas de casas e consumidores em geral para, 
estimulados, emitirem seus pareceres sobre marcas, produtos e serviços, estão com os dias 
contados. Capacetes futuristas, que criam na mente de quem usa ambientes virtuais em que são 
exibidas situações e comerciais de TV bastante reais é que são agora a bola da vez nas pesquisas 
sobre intenção de compra e brand awareness.  
 
Com o auxílio desse aparato que deixaria Flash Gordon com inveja e uma mãozinha de 
neurocientistas com sangue mercadológico nas veias (entre eles, pasmem, um brasileiro chamado 
João Neves, radicado na Inglaterra), esses eletroencefalogramas da Era do VideoGame detectam 
respostas nos dois lóbulos do cérebro humano, boa parte delas já codificada e associada a 
avaliações subjetivas do consumidor diante da compra. Ao contrário das respostas obtidas numa 
sala de discussão em grupo, as ondas cerebrais, considera a revista, não mentem. Assim, 
impulsos eletromagnéticos detectados na região frontal do córtex significam intenção instintiva, 
ligada ao apetite e a salivação, indicando que a consumidora ou consumidor ficaram com água na 
boca diante daquele sanduíche do McDonald’s. Uma descarga elétrica no lado esquerdo do cérebro 
quer dizer que o usuário do capacete ficou estimulado e sensibilizado pela imagem de um 
determinado produto ou os atributos daquela marca. E assim, num mapeamento que só se 
sofisticada na medida em que novos experimentos são feitos nos laboratórios em Greenwich, 
Inglaterra, ou na Universidade de Swinburne, em Melbourne, na Austrália (entre outros centros 
tecnológicos espalhados também nos Estados Unidos, como a George Washington University), 
mais e mais aquilo que antes era apenas intangível eletricidade cerebral está se transformando 
em dados para planejamento estratégico das marcas.  
 
Ai que medo!  
 
General Motors, Ford, AOL Time Warner, Kellogg, Procter & Gamble, Daimler Chrysler são 
algumas das companhias que, de uma forma ou outra, estão por trás (ou à frente) desse tipo de 
experimento sobre o comportamento humano no cenário do consumo. A expectativa é a de que, 
de posse desses dados, possam ser criadas mensagens pré-fabricadas para estimular este ou 
aquele impulso cerebral, que atendam aos objetivos do budget anual da empresa.  
 
Ai que medo, de novo! Lembra Pavlov, mas tem algo de Mengele nessa história toda que me 
incomoda um pouco. A ciência não deveria ter barreiras para avançar em busca do conhecimento 
e novas descobertas acerca do comportamento do consumidor não deveriam, em tese, ser pecado 
algum. Mas será que não estamos avançando nenhum sinal aqui?  
 
O leitor tire lá suas próprias conclusões, mas por outro lado não há como negar que há também 
algo de assustadoramente fascinante nisso tudo. Vejam este exemplo (e não deixem de ler a 
matéria da Forbes).  
 
Um neurocientista norte-americano chamado P.Read Montague, da Baylor College Of Medicine em 
Houston, no Texas, submeteu 40 voluntários a um teste de preferência entre Coca e Pepsi 
(nenhuma das duas companhias financiou a pesquisa, é bom ressaltar). Após sucessivas doses 



dos dois refrigerantes, num teste cego, em que os pesquisados tinham escrutinadas suas reações 
cerebrais e sanguíneas, áreas do córtex relacionadas a recompensa e tomada de decisão foram 
estimuladas, com ambas as marcas. Mas Montague detectou que esse estímulo ocorre de forma 
mais intensa e rápida quando o consumidor toma Pepsi. Isso se repetiu nos 40 analisados. No 
mínimo, algo para os gerentes de produto da Coca analisarem com carinho. Os da Pepsi, nem se 
diga.  
 
Descobrir o que nós, consumidores, desejamos, sentimos e achamos sobre produtos e marcas 
sempre foi um dos maiores objetivos do marketing e dos estrategistas de mercado das empresas 
em geral.  
 
Parece que agora estão nos encurralando em nosso último reduto, aquele que nem nós mesmos 
conhecemos. Brincando de Deus, estão descobrindo o DNA eletromagnético da nossa mais 
escondida alma de consumidores.  
 
Ai que medo!  
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