
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 
Despindo a lógica - a tecnologia revela as decisões de consumo a partir 

do uso do neuromarketing e do big data na propaganda e no branding1 

 

Dulce Margareth Boarini2 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

Ligia Fagundes3 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP-SBC) 

 
 

 

Resumo 

 

O processo de digitalização da sociedade tem reconfigurado todas as áreas de atividade. 

Na comunicação, as ferramentas aperfeiçoadas por conta dos avanços tecnológicos 

proporcionaram a coleta de dados e o processamento de informações precisas sobre o 

comportamento do consumidor e consequente trabalho de marketing mais assertivo. O 

entrelaçamento entre neuromarketing e big data se tornou uma poderosa arma para 

instituições e organizações. Por meio de pesquisa bibliográfica e secundária, na internet, 

além de casos internacionais, nosso estudo pretendeu mostrar os impactos do 

desenvolvimento da tecnologia nesta área surgida a partir da neurociência. Os resultados 

mostram que muitas empresas e campanhas políticas já têm se valido com sucesso da 

interdisciplinaridade entre as áreas pesquisadas. 
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Introdução 

 

 O forte processo de digitalização da sociedade tem reconfigurado todas as áreas 

de atividade. Na comunicação, as ferramentas surgidas ou aperfeiçoadas por conta dos 

avanços tecnológicos possibilitaram, entre outros fatores, a obtenção de uma precisão das 

informações sobre a vida do consumidor/cidadão nunca antes conquistada. O que ele 

pensa, quando pensa, para onde dirige seu olhar, o que cria de hábitos, por exemplo, são 

ações que começaram a ser pinçadas de sua vida sem que ele tenha consciência disso. 
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A instauração de uma espécie de big brother de informações municiou os 

comunicadores com armas mais potentes, graças ao eficaz entrelaçamento das áreas de 

neuromarketing, big data e comunicação, seja para fins mercadológicos ou 

governamentais ou institucionais. 

A sociedade atual não apenas vivencia esse processo de avanço tecnológico que 

fortaleceu o lado de instituições no que tange à coleta e interpretação das pegadas digitais 

do consumidor/cidadão, mas também viu emergir a figura do prossumidor4, definição 

criada pelo autor Alvin Toffler, em 1980, na obra A terceira onda. O movimento e 

participação desse novo perfil de ator - com atuação mais consciente, mais articulada por 

conta das redes sociais digitais, conectado e com mobilidade – trouxe uma dinâmica 

diferente e disruptiva para a relação entre ele e as instituições e as organizações. 

Outra situação experimentada por este grupo foi a redução de sua dependência 

com relação às instituições, permitindo manifestações e cobranças mais diretas e 

assertivas, graças ao acesso a informações e poder de disseminação de suas opiniões. O 

relacionamento horizontal entre os consumidores/cidadãos deixou, num primeiro 

momento, as organizações e instituições sem saber como agir. Li e Bernoff (2011, p.22) 

cunharam o termo groundswell para designar a “tendência social na qual as pessoas usam 

a tecnologia para conseguir o que precisam de outras pessoas e não de instituições ou 

corporações”.  

Esse contexto proporcionou uma reviravolta na forma como as pessoas criam e 

mantêm sua confiança em marcas e instituições. As novas gerações não confiam mais 

cegamente numa informação de fonte qualquer (BROGAN e SMITH, 2010) e preferem 

entregar seu voto de confiança a seus pares. O surgimento e o fortalecimento de 

comunidades acentuaram o poder do prossumidor.  

Kotler et al. alertaram as empresas, em 2010 (p. 44), com a obra Marketing 3.0, 

para a importância de se atentarem a esta nova dinâmica, caracterizada pela 

horizontalidade nos relacionamentos: “Nas mídias sociais, uma marca é como um 

participante da rede”.  

Nos últimos anos, com o desenvolvimento de ferramentas que permitem mapear 

e identificar reações no cérebro e utilizar isso a favor da comunicação, empresas e 

governos se depararam com instrumentos mais capazes para enfrentar o poder de decisão 

                                                 
4Termo cunhado por Alvin Toffler, (1980, p.25), em A terceira onda: “Acima de tudo, como veremos, a 

civilização da Terceira Onda começará a cicatrizar a ruptura histórica entre o produtor e o consumidor, 

gerando a economia do ‘prossumidor’ de amanhã”. 
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do prossumidor. A neurociência viu um braço nascer, batizado de neuromarketing, e o 

processo de coleta de informações, o big data.  O desenvolvimento da tecnologia digital 

trouxe ganho a estas duas áreas.   

Roger Dooley, no prefácio de sua obra Brainfluence, comenta que um dos grandes 

motivos que causou a mudança da época retratada na série The Mad Man para a nossa foi 

o desenvolvimento da neurociência, porque o cérebro era até então uma caixa preta. Para 

ele (2010, p. 5), “neuromarketing é a compreensão de como o cérebro trabalha, 

independentemente da ciência usada, com o objetivo de usar o entendimento para 

melhorar nosso marketing e nossos produtos”. O processo de coleta de dados, por sua 

vez, tornou-se gigantesco e preciso. O termo big data foi cunhado em 2000 pelas ciências 

da astronomia e da genômica, segundo Schoenberger e Cukier (2013, p. 4), mas hoje é 

“empregado por todos os campos do conhecimento humano”. 

O que assistimos hoje em dia poderia ser comparado a um tabuleiro social cuja 

base é a sociedade na sua ampla dimensão de aspectos analógicos e virtuais. Como peças 

do jogo, assistimos, de um lado, a movimentação ativa, poderosa e protagonista do 

prossumidor, dono de um grande poder de reverberação. Do outro, as instituições e 

organizações, empreendendo uma busca frenética para coletar e interpretar as pegadas 

digitais para, a partir delas, criar reações de compra, votos e empatia. 

A ciência da compra de Underhill (2009), as características da geração digital 

evidenciadas por Tapscott (2010), o estudo sobre o comportamento das mulheres no 

momento da compra apresentado por Johnson e Learned (2004) e o reforço feito por 

Lindstrom (2005) sobre a necessidade de conquistar espaço dentro do “sobrecarregado 

cérebro humano” podem respaldar os ganhos trazidos pelo avanço da tecnologia digital. 

As consequentes ferramentas lapidaram a percepção que se tem do consumidor e 

permitiram precisar, em muitos casos, qual comportamento ele terá, permitindo aos 

comunicadores criarem estratégias mais assertivas.  

Os dados coletados ganharam relevância e sua interpretação, um valor muito 

grande. A informação evidenciada se tornou uma arma poderosa. Além do big data, novas 

denominações têm surgido para designar a riqueza do processo da coleta de dados. O 

termo small data é explorado por Lindstrom na obra homônima (2017) para definir dados 

pequenos, mas valiosos, na criação da estratégia de comunicação ou trabalho de branding.  

Na avaliação do autor (2017, p. 22), “a melhor aproximação do que somos 

enquanto seres humanos deriva de misturarmos as pessoas que somos na internet e fora 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

dela e de combinar os megadados com os pequenos dados”. A “era do big data desafia a 

maneira como vivemos e interagimos com o mundo”, avaliam Schoenberger e Mayer 

(2013, p. 4).  

Consideramos que o universo de dados, sua correlação e interpretação oferecem 

um suporte importante para o neuromarketing. Neste trabalho não pretendemos 

apresentar e discorrer sobre as discussões polêmicas que envolvem a criação e utilização 

do termo neuromarketing. O presente artigo pretende apresentar como o desenvolvimento 

da tecnologia digital o impactou positivamente, fortalecendo-o, principalmente, a partir 

da interdisciplinaridade com o big data, por meio de revisão de literatura, por pesquisa 

em material divulgado pela mídia na internet e por exemplos de casos.  

O estudo discorre sobre o neuromarketing, termo em voga na comunicação de 

mercado contemporânea. Buscamos um olhar que desmistificasse o tema, supostamente 

utilizado para resolução de questões de ordem imediatista mercadológica, sem a devida 

propriedade e aprofundamento nas questões intrínsecas que a ciência ainda discute. Há 

distintas vertentes que convergem para a discussão sobre o neuromarketing, de adeptos 

ou não no campo acadêmico-científico. 

Por meio das pesquisas bibliográfica e secundária, verificamos que podem haver 

ganhos na integração dos aparatos tradicionalmente utilizados no entendimento do 

consumidor e de seu comportamento de compra, como as tradicionais pesquisas de 

mercado, até os mecanismos oriundos das tecnologias digitais. Contudo, encontramos 

diferentes pontos de vista acerca do assunto. 

Lindstrom (2016, p. 25) afirma que as respostas às pesquisas de mercado e 

discussões de grupo não cobrem em sua totalidade o que realmente o consumidor pensa, 

haja visto o grau de fracasso em lançamento de produtos e campanhas publicitárias até o 

presente momento. Para ele (2016), em 85% das vezes nosso cérebro está ligado no piloto 

automático e nossa mente inconsciente interpreta muito melhor os motivos que nos levam 

a consumir. 

Na visão de Dias (2012), a neurociência poderia sim estabelecer um tipo de 

integração com as ferramentas naturalistas da pesquisa de marketing (amparadas pelas 

análises qualitativas e quantitativas coletadas pela percepção dos potenciais 

consumidores), por meio do uso de aparatos que exponenciariam a cobertura de outros 

aspectos neurais, que não são identificados nesta metodologia. 
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Ainda sobre a controversa categorização do termo como ciência, buscamos refletir 

sobre os interesses dos consumidores, a fim de que possam manter seu direito de escolha, 

e, sem embargo, que as empresas, por meio das informações obtidas por neuroimagem, 

possam oferecer melhores produtos e serviços ao consumidor, através dos processos 

cerebrais intrínsecos da escolha e não as usar de forma unilateral e irresponsável. 

 

Aparelhos e técnicas experimentais em Neuromarketing 

As tecnologias utilizadas no neuromarketing são amplas e vão, por exemplo, 

desde pesquisas de marketing, eye-tracking, batimentos cardíacos, respiração, ondas 

cerebrais, PET e fMRI (ambas as siglas explicadas abaixo). De acordo com Bickel at al. 

(2006), as técnicas de neuroimagem podem identificar comportamentos cerebrais em 

determinados posicionamentos, através de estímulos quanto à marca, vídeos, imagens, 

estimulando diferentes áreas do cérebro. 

Abaixo, descreveremos as técnicas mais avançadas em neuroimagem e 

empregadas como complementos altamente indicativos das funções cerebrais importantes 

no entendimento do consumidor, estimulado por um produto ou marca, por meio de suas 

preferências, gostos e repulsas (LINDSTROM, 2016; NETO e ALEXANDRE, 2007; 

DIAS, 2012). 

PET - Tomografia por Emissão de Positrons - proporciona imagens da atividade 

cerebral em vez da estrutura do cérebro e consiste na aplicação de 2-DG (2-desoxiglicose) 

radioativa na artéria carótida do paciente. A área mais estimulada consume mais glicose, 

portanto, podemos identificá-las através deste aparelho. 

fMRI - Imagem por Ressonância Magnética Funcional - é capaz de identificar 

áreas milimétricas, filmando as ações cerebrais e consolidando-as de forma a serem 

analisadas as informações. Tal técnica baseia-se no pressuposto de que o fluxo sanguíneo 

é mais intenso em áreas com intensa atividade neural. 

FDOT - Tomografia Ótica Funciona Difusa - tomografia ótica funciona difusa 

(FDOT) que utiliza fontes e detectores a laser, aplicada sobre a cabeça, exatamente acima 

da área cerebral a ser examinada. 

TEE - versão avançada do eletroencefalógrafo - mede reações instantaneamente, 

relatando atividade cerebral enquanto pessoas assistem televisão, filme etc. 

 

Figura 1 - Atividade cerebral em fMRI 
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Fonte: CMO network. 

 

Consideramos importante, ainda que não seja o foco deste estudo, o entendimento 

básico do cérebro humano e de suas principais funções, acessadas através dos estímulos 

de marketing e do consumo no neuromarketing.  

 

Áreas do cérebro e suas implicações em nossas decisões. 

Entender o funcionamento cerebral nos leva a uma análise multidisciplinar, já que 

incluímos aspectos biológicos de caráter molecular, até a expressão cognitiva, 

caminhando pelos neurônios, hormônios, colunas corticóides, a percepção visual e dos 

outros sentidos humanos, córtex até a mais alta complexidade do sistema nervoso 

(ARMY, 2009). 

O cérebro humano, de forma mais consolidada, distingue-se em três áreas, ou 

teoria do cérebro trino de Paul Maclean (1970)5. São elas: o Reptiliano - o mais primitivo 

e responsável por nossos instintos básico de sobrevivência, da alimentação e saciar a sede, 

o sexo -, o Límbico - responsável pelas emoções, medo, instinto maternal, reações 

afetivas, o medo e a agressividade – e o Neocortex - região mais acima do cérebro, que 

nos propicia a capacidade de racionalizar, de pensar e decidir. 

 

Figura 1: Funções cerebrais e afetivas. 

 

Fonte: Popular Science. 

                                                 
5 As informações podem ser acessadas em 

http://www.thebrainbox.org.uk/triune_brain_theory/triune_brain_theory.html  Acesso em 10.jul.2017. 
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Através da diversidade de ciências e respectiva interdisciplinaridade aliadas no 

entendimento do cérebro e consciência residentes no neuromarketing, como psicologia 

cognitiva, psicobiologia e neurobiologia, é possível embasar sua cientificidade, uma vez 

que irá exceder os aspectos somente biológicos de análise para uma forma nova de 

entendimento acerca do cérebro e suas funções, conforme Army, 2009. 

Na psicologia aplicada ao consumo, temos a memória como ponto chave nos 

processos de propaganda e marca. Em Myers (2012), a memória é como “a aprendizagem 

que persiste através do tempo, informações que foram armazenadas e que podem ser 

recuperadas” e ressignificam nosso dia-a-dia, aprendizado e memória. 

No artigo de Endo e Roque (2017, p. 82, v.40, n.1, publicado em Intercom RBCC 

(2017), os autores comentam sobre a importância da memória na propaganda, já que "se 

não existisse a possibilidade de armazenar mentalmente as informações recentes ou 

passadas sobre fatos, produtos e marcas, as ações de marketing (em seus diferentes 

aspectos – notadamente a propaganda) não fariam sentido algum para os consumidores". 

Pelo exposto, podemos traçar um paralelo entre a psicologia aplicada ao consumo 

e a neurociência, e assim exemplificar o caso da Pepsi e da Coca-Cola, na emblemática 

pesquisa de mercado Desafio Pepsi, que recorreu ao neuromarketing, para o 

entendimento do processo de escolha dos consumidores e sua preferência pelo gosto e 

pela marca dos refrigerantes. 

Lindstrom (2016) conta que no ano de 1975 essa a famosa pesquisa "às cegas" foi 

realizada para identificar qual sabor era mais apreciado pelo público. Na época, o 

resultado foi surpreendentemente satisfatório para a Pepsi (mais de 50% da amostra 

preferiu a marca da fabricante), ainda que em parcela de mercado, a empresa detivesse 

um market share menor que a concorrente Coca-Cola.  

Já em 2003, conforme descrito por Lindstrom (2016), foi utilizado o fMRI para 

monitorar 67 pessoas em um segundo teste entre Pepsi e Coca-Cola, conduzido pelo Dr. 

Montagne, da faculdade Baylor de Medicina, Texas. Os resultados praticamente foram 

fiéis ao primeiro teste (1975), onde ocorreu o estimulo no putâmen ventral, responsável 

pela identificação de sabores mais apreciados. Segundo o autor (2016), numa outra etapa 

da mesma pesquisa, agora com consumidores sabendo qual a marca das bebidas eles 

degustariam, o resultado diferiu com significativos 75% de preferência a favor para a 

Coca-Cola.  
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Isso ocorreu pelo princípio de envolvimento do córtex pré-frontal, dividindo 

espaço com o putâmen. O fluxo sanguíneo visível no momento do teste mostrava as áreas 

em atividade. Contudo, a primeira área, responsável pelas escolhas e pensamento racional 

e na batalha emoção-razão, venceu a razão, ou seja, a preferência pela Coca-Cola veio de 

outros atributos, que não o sabor do produto (LINDSTROM, 2016, p. 32).  

Na neuroeconomia, pesquisadores (BICKEL et al, 2006, RUSTICHINI, 2005) 

ressaltam que a decisão acontece segundos antes de a decisão formal ser revelada pelo 

indivíduo. Isso conclui que as decisões são realizadas de forma inconsciente e o que 

fazemos, ao relatar uma "pseudo decisão", é tão somente justificar nossa opção através 

de argumentos sustentados por nossa razão. 

Dias (2012, p. 181), por sua vez, comenta que "isto não significa que as escolhas 

em si ocorram à revelia de qualquer processo analítico; tanto pelo contrário, o 

estabelecimento de níveis de aspiração e, mais amplamente, o consumo, representam 

processos constituídos por dimensões racionais e afetivas (apud CORICELLI, DOLAN e 

SIRIGU, 2007)". 

A partir das pesquisas empreendidas, podemos concluir que a marca – por meio 

de seus atributos e emoções construídos ao longo do tempo - pode se fazer presente nas 

escolhas, no processo de tomada de decisão. Isso porque as memórias que o consumidor 

tem dela foram construídas a partir das experiências que vivenciamos (positivas ou 

negativas). Estas podem se incrustar em nosso sistema cerebral mais primário e assim 

permear nossas tomadas de decisões, que não são tão inconscientes, uma vez que já 

criamos registros anteriormente a respeito daquele produto, do serviço ou da marca, ou 

de lembranças de nossa infância, entre outros. 

Para Zaltman (apud DIAS, 2007, p. 3), "as forças inconscientes incluem 

lembranças, imagens, sensações, metáforas e histórias em constante mutação, todas 

interagindo umas com as outras de maneira complexa, para moldar decisões e 

comportamentos". Já na visão de Bechara et al. (1997, n 3, p. 85-90, 2002), "as decisões 

acontecem antes de aparentemente serem tomadas, ou seja, os julgamentos inconscientes 

não apenas ocorrem antes dos julgamentos conscientes, como também os orientam". 

Portanto, por meio das avaliações realizadas pelos autores, percebemos a 

relevância de a estratégia de comunicação ser criada, levando-se em conta aspectos 

multidisciplinares e interdisciplinares, que permitam a compreensão do todo social. São 

fundamentais então áreas como a psicologia - já amplamente utilizada-, a sociologia, a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

antropologia e a neurologia (DIAS, 2012). Esta última, por sinal, recai sobre o objeto 

deste estudo por meio do neuromarketing, empregado por empresas, agências de 

publicidade e propaganda e institutos de pesquisa, entre outros, para angariar informações 

precisas para suportar objetivos corporativos e de mercado. 

 

O mapeamento do movimento do consumidor/cidadão alimenta o universo de dados 

Quando a Netflix, a Amazon ou o Google enviam mensagens para as pessoas, seja 

com recomendação de filmes, livros ou caminhos, por exemplo, embute um processo 

complexo de coleta, armazenamento e interpretação de dados obtidos junto às inúmeras 

pegadas digitais que o consumidor/cidadão deixa na sociedade atual. O big data é um 

“fenômeno em que dados são produzidos em vários formatos e armazenados por uma 

grande quantidade de dispositivos e equipamentos”, conforme Amaral (2016, p. 7).  

O volume de informações que brotam na sociedade atual cresce a cada dia. De 

acordo com Kelly (2017, p. 277), este crescimento poderia ser equiparado ao efeito 

causado por uma explosão nuclear, com a ressalva de que dura para sempre. Estas 

informações podem ser usadas para traçar as preferências do consumidor. Cruzando-as 

com o seu comportamento detectado pelo neuromarketing, os comunicadores, 

organizações e instituições passam a deter uma vantagem enorme sobre o prossumidor. 

A convergência de mídias e a conectividade presente numa sociedade que 

determina que o que não se propaga está fadado à morte (JENKINS, 2006; JENKINS et 

al., 2014) são fatores que colaboram para a formação deste universo de dados em 

constante movimento.  

Consideramos relevante apresentar aqui a distinção entre dado e informação. Na 

definição de Amaral (2016), dado é o fato coletado e armazenado, enquanto informação 

trata do dado já analisado e que carrega em si algum significado. Dados podem estar 

disponíveis nos formatos eletrônico, analógico ou digital. Para os estudiosos 

Schoenberger e Cukier (2013), o big data apresenta o “o quê” e não o “porquê” e 

evidencia padrões e correlações nos dados que permitem mostrar que algo está 

acontecendo com exatidão.  

A origem dos dados coletados sobre consumidores/cidadãos advém de uma série 

de canais diferentes, como a participação nas redes sociais digitais, nos serviços de busca, 

em sites de compra, em serviços eletrônicos, tais como Uber, Airbnb, nas câmeras 

urbanas, nos dispositivos interativos (SIRI e Amazon Eco), nos smartphones, além da 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

geolocalização (KELLY, 2017).  A Internet das Coisas, por sua vez, reforça o autor 

(2017), deve se configurar como um dos coletores mais poderosos daqui para a frente, 

por conta do design e da natureza da nuvem, pautada no monitoramento de dados. A 

forma como cada produto ou serviço é usado, por exemplo, é registrada, criando 

oportunidades de negócios a partir do comportamento do consumidor.  

A correlação de informações traz muita oportunidade de negócio para as empresas 

e possibilidade de ampliar e tornar mais atraente o relacionamento com os públicos de 

interesse. Schoenberger e Cukier (2013, p. 36) afirmam que saber o motivo de algo ser 

agradável talvez não se configure como importante estímulo às vendas. No entanto, é bom 

saber o quê motiva cliques; para eles “este conceito tem o poder de reformar muitos ramos 

da economia e não apenas o e-commerce”.  

O desafio é dataficar e analisar todos os dados. Segundo os autores (2013), a 

dataficação “é a espinha dorsal de várias empresas de mídias sociais” por estarem atentas 

para identificar experiências, estado de humor, relações. Segundo um estudo realizado 

pela Ericsson The impact of datafication on strategic landscape6, a dataficação cria uma 

nova estratégia no cenário, porque permite, a partir dos dados coletados e das informações 

obtidas, criar formas de gerar oportunidades no negócio.  

As gerações Millennial, X ou Xennial podem ter revelados, por exemplo, seus 

gostos de forma mais precisa. Com isso, os profissionais da comunicação têm, com os 

dados e informações obtidos, um importante aliado para desvendar o que o 

consumidor/cidadão sente de fato e, que muitas vezes, não é revelado ou difere daquilo 

que ele verbaliza. O entrelaçamento entre o big data e o neuromarketing potencializa isso. 

Os dados, porém, são importantes em qualquer formato. O small data defendido 

por Lindstrom (2017, p. 31) define as pequenas pistas deixadas pelos 

consumidores/cidadãos e que são preciosas para a detecção de tendências: “tudo o que 

vemos, ouvimos, tocamos, provamos e sentimos pode ser reciclado, ou reutilizado, ou 

encarado de uma nova perspectiva um ano, ou dois, ou cinco, mais tarde”. 

Assim como toda prática, o neuromarketing e o big data também têm gerado 

discussões sobre o bom e o mau uso. Lindstrom (2016 p.160) afirma que como qualquer 

inovação tecnológica, o neuromarketing pode trazer um risco e falta de responsabilidade 

no que tange à ética, mas não acredita que pode ser um instrumento de governos corruptos 

                                                 
6O estudo pode ser acessado em https://www.ericsson.com/assets/local/news/2014/4/the-impact-of-

datafication-on-strategic-landscapes.pdf 
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ou anunciantes desonestos. De qualquer forma, o autor considera a existência desse risco, 

mas não acredita que se deva proibir a prática como forma de coibir o mau uso. 

Trata-se simplesmente de um instrumento usado para nos ajudar a decodificar o que 

nós, consumidores, já estamos pensando ao sermos confrontados por um produto ou 

marca, e que às vezes nos ajuda a desvendar métodos desleais usados por publicitários 

para nos seduzir e trair sem que tenhamos conhecimento. (LINDSTROM, 2016, p. 

161) 

   

O autor (2016) reforça que a ideia principal é entender de forma completa os 

pensamentos, sentimentos, motivações, necessidades e desejos dos consumidores, de 

todos nós, e reforça que não se trata de uma resposta para tudo. O dr. Robert T. Knight, 

neurocientista, neurologista e professor da University of California, em Berkeley, enfatiza 

que a prática não se caracteriza por ler a mente de uma pessoa, mas por identificar para 

onde a atenção desta pessoa está sendo canalizada, conforme entrevista divulgada pelo 

website Citizens of humanity e de autoria de Molly Simms.  

A empresa de pesquisa Nielsen também tem investido no neuromarketing. Em 

2011, adquiriu a empresa NewFocus e em 2015 comprou a Innerscope, segundo matéria 

veiculada pelo Meio & Mensagem, em 29.mai.2015, com o título Nielsen reforça a área 

de neuromarketing. Ao visitar o website da Nielsen Consumer Neuroscience7é possível 

constatar os serviços que oferece. 

Quando se fala de big data, a questão da ética também deve ser considerada. 

Schoenberger e Cukier (2013) discorrem sobre a impossibilidade de controle ao big data 

no que diz respeito à privacidade e ao uso dos dados de forma equivocada. Se não forem 

usados com responsabilidade, os dados podem ser empregados de forma que frustre o 

cidadão. “Estamos mais suscetíveis do que imaginamos à ‘ditadura dos dados’, afirmam 

os autores (2013, p. 115). A questão da ética no uso dos dados ainda carece de uma 

discussão ampla e, consideramos, transparente a todos os envolvidos. 

A eleição presidencial nos Estados Unidos, que elegeu Donald Trump, poderia 

ilustrar o uso do neuromarketing. O dr. Jonathan T. Mall, consultor de digital analytics e 

phD. em psicologia cognitiva, postou em 2016 um vídeo no YouTube intitulado: How did 

this happen? How Trump won stimulating the Lizard Brain.8 Nele, Mall defende a idéia 

de que o neuromarketing foi um dos fatores de sucesso da campanha do atual presidente. 

                                                 
7O website pode ser acessado em http://www.nielsen.com/us/en/solutions/capabilities/consumer-

neuroscience.html 

 
8O vídeo pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=l6A7EyC-Pho 
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Especializado em big data e neuromarketing, e CEO da empresa Neuro-Flash, Mall 

analisa os dois candidatos – Trump e Hillary Clinton – como se fossem duas marcas 

diferentes., que se instalaram em áreas diferentes do cérebro. Na sua avaliação, três pontos 

se mostraram eficazes a favor de Donald Trump: mera exposição, frequência com que a 

palavra apareceu na mídia, e a palavra conquistando o imaginário das pessoas. 

No primeiro ponto, Mall analisa que Trump ganhou mais exposição na mídia livre 

que sua oponente. Com relação à frequência, o autor menciona o uso de palavras fáceis 

de memorizar, que ficam na lembrança e, consequentemente, facilitam seu processamento 

pelo cérebro. Um dos exemplos usados foi o slogan usado pelo candidato: make America 

great again - fácil de lembrar, com palavras curtas, e efeito similar ao causado por 

algumas marcas tradicionais do mercado, como Head & Shoulders.  

Com relação ao terceiro ponto, o especialista exemplifica a diferença entre os dois 

candidatos, tendo como exemplo básico uma palavra utilizada na campanha. Enquanto 

Hillary empregou agreeable (agradável, em português), Trump usou sweet (doce, em 

português) para uma mesma definição. Embora as duas palavras possam ser usadas para 

o mesmo fim, sweet é uma palavra curta, sonora e que remete imediatamente a seu 

significado. É fácil de ser imaginada. O oposto do que acontece com a outra palavra. 

Esta passagem da campanha presidencial dos Estados Unidos foi escolhida para 

este estudo por se tratar de um tema de interesse internacional e que se valeu de recursos 

de neuromarketing e de tecnologia, nosso foco. Não houve intenção de classificar a 

campanha de boa ou ruim. As figuras abaixo ilustram as primeiras imagens do vídeo 

postado no YouTube, no qual Mall fala sobre os pontos apresentados. 

O entrelaçamento entre neuromarketing e big data tem quebrado paradigmas na 

comunicação como um todo. No artigo How neuroscience and big data are combinig to 

reinvent advertising, postado no iNews em 11.mai.2016, o autor Ian Burrel afirma que os 

internautas perderam a habilidade de jogar suas cartas por conta da combinação da 

neurociência com o big data, que permite aos publicitários observarem e influenciarem 

nossos sentimentos secretos pelos produtos9. 

 

Figura 03: Cenas iniciais do vídeo da Neuro-Flash na rede social YouTube. 

                                                 
9 Tradução nossa para a frase: But internet users are set to lose that ability to play their cards close to 

their chests as the combination of neuroscience and big data allows advertisers to observe and influence 

our secret feelings towards products. O texto pode ser acessado em  

https://inews.co.uk/essentials/news/business/neuroscience-big-data-combining-reinvent-advertising/ 
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Fonte: Disponível em:  http://neuro-flash.com/trumps-neuromarketing-advantage/ Acesso em 

14.jul.2017. 

 

Considerações Finais 

O avanço tecnológico que alçou o receptor ao status de prossumidor também 

favoreceu a área da neurociência, dando espaço para o surgimento do neuromarketing. O 

big data - poderoso pelo volume de dados coletados e informações processadas - se tornou 

um aliado importante no mapeamento sobre o comportamento do prossumidor. Estudos 

sobre isso remontam há décadas, bem como o uso de tecnologias e métodos distintos 

exercendo influência no processo decisório de compra. Porém, com o excesso de 

informação que nos deparamos na atualidade, reter sua atenção se tornou um desafio que 

começa a ser superado.  

O entendimento do cérebro em um nível mais profundo, suas emoções e 

consequentes decisões, torna-se uma ferramenta valiosa na compreensão dos quesitos que 

motivam um indivíduo a escolher determinada marca. Por meio do neuromarketing e do 

big data, integrados com outras ferramentas, como a própria pesquisa de mercado, a 

eficácia em influenciá-lo pode ser exponencial. Como em todas as áreas, há o uso 

responsável e aquele que gera riscos. Acreditamos que o bom uso, pelos profissionais de 

comunicação, de marketing, deve prevalecer.  
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