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RESUMO 
 
 

O presente o estudo tem por objetivo conhecer o nível de domínio e influência do 
constructo neuromarketing junto a profissionais de agências publicidade no Brasil. Visto a 
presença pouco difundida dos conceitos dessa nova abordagem, bem como a escassez de 
análises nessa área, é um estudo qualitativo e exploratório baseado em fontes primárias, 
através do levantamento de livros e artigos na área de marketing, neurociência e psicologia, e 
fontes secundárias. Foi realizada uma entrevista em profundidade nas principais agências de 
publicidade do Brasil, com os gerentes da área de planejamento, e posterior análise de 
conteúdo. Os avanços na ciência do cérebro vêem permitindo desenvolvimentos tecnológicos 
inovadores voltados para o conhecimento de experiências inconscientes dos consumidores, as 
quais são responsáveis por impulsionar as suas tomadas de decisões e comportamentos de 
compra. Tais novidades relacionam-se ao Neuromarketing que, através das técnicas de 
neuroimagem, como a FMRI, a PET e o FDOT, escaneia o cérebro dos consumidores 
produzindo figuras da estrutura ou do funcionamento dos neurônios, enquanto eles se 
envolvem em várias tarefas mentais como visualizar uma marca, imagem ou produto, ou 
assistir a vídeos e propagandas comerciais. Observou-se que mesmo cientes das limitações 
dos atuais instrumentos de pesquisa e da constante busca por novas tecnologias, as agências 
de publicidade não conhecem totalmente os conceitos relacionados ao neuromarketing. Com 
relação às técnicas de neuroimagem há um unânime desconhecimento, porém, algumas 
agências visualizaram impactos positivos na utilização dessas técnicas para avaliar filmes 
criados e no modo de entender o consumidor. Constatou-se que a neuroimagem seria mais 
uma técnica dentre outras utilizadas, mas, sua aplicação ainda não é real, pois, existem 
algumas barreias no mercado e dentro das próprias agências. Essas barreiras, juntamente com 
os questionamentos e o pouco conhecimento do assunto fazem com que a influência do 
neuromarketing não seja sentida de forma prática no meio publicitário. Além disso, observou-
se, com o advento do neuromarketing, que não haveriam mudanças estruturais e funcionais 
dentro das agências, pois, a operacionalização dos aparelhos de neuroimagem deverão 
acontecer nos institutos de pesquisa ou nos centros de pesquisas das grandes empresas. Os 
resultados autorizam afirmar que o nível de domínio do constructo neuromarketing nas 
agências de publicidade brasileira é apenas teórico, pois, pouco se conhece a respeito dos 
estudos neurológicos e, absolutamente nada, das técnicas de neuroimagem.  
 

Palavras-chave: Neuromarketing. Constructo. Consumidores. Agências de Publicidade.  
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ABSTRACT 
 

 
 
 
This study aims to acknowledge the domain level and influence of the neuromarketing 
construct. This is done considering professionals at advertising agencies in Brazil. The 
presence of concepts related to this new approach is very little divulged, and there are little 
analysis performed on this area. Thus, the research is of qualitative and exploratory nature and 
used as primary fonts books, articles related to marketing, neuroscience, and psychology as 
well as secondary fonts. A profound interview was realized aiming the main advertising 
agencies in Brazil. The public was composed by managers responsible for planning. A content 
analysis was performed afterwards. The advances related to the brain science have permitted 
the development of technological innovation. These go primarily towards knowledge and 
unconscious experiences of consumers, which are responsible for the impulse of decision 
making and consumer behavior. These issues are related to Neuromarketing, that in turn, uses 
techniques such as FMRI, PET and FDOT. These scan the consumer’s brain and produces 
imagines on the neuron’s structures and functioning. This is seen while activities such as 
mental tasks for the visualization of brands, images or products, watching videos and 
commercials are performed. It is observed that the agencies are constantly in search of new 
technologies and are aware of the limitations of the current research instruments. On the other 
hand, they are not totally familiar with concepts related to neuromarketing. In relation to the 
neuroimage techniques it is pointed out by the research that there is full unawareness, but 
some agencies seem to visualize positive impacts with the use of these techniques for the 
evaluation of films and in ways that permit to know the consumer better. It is also seen that 
neuroimage is perceived as a technique amongst others, but its application is not real, there 
are some barriers in the market and in the agencies itself. These barriers as well as some 
questioning allied to the scarce knowledge of neuromarketing, make it not possible to be put 
into practice in the advertising market. It is also observed that even though there is greater use 
of neuromarketing; there would not be any meaningful changes in functioning and structuring 
of these agencies. The use of the neuro-image machines should be done in research institutes 
and centers of big companies. Results show that the level of domain of the neuromarketing 
construct in the Brazilian advertising agencies is only a theoretical one. Little is known of this 
subject and the neurological studies and absolutely nothing of neuroimage techniques.  
 
Key-Words. Neuromarketing. Construct. Consumers. Advertising Agencies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Trata-se o presente estudo de uma abordagem sobre o neuromarketing, uma 

temática nova e ainda praticamente em processo de construção e consolidação, mesmo como 

teoria, estabelecendo uma relação com o segmento de agências de publicidade, uma vez que 

diz respeito diretamente a atividade que desenvolvem profissionalmente. O neuromarketing 

representa a interação interdisciplinar de áreas como a psicologia, a neurociência e o 

marketing. Segundo Zaltman (2003) os estudos sobre este assunto tiveram início no fim dos 

anos noventa e atualmente já são discutidos em algumas universidades, com destaque para o 

laboratório Mente do Mercado (Mind of the Market Laboratory), localizado na Harvard 

Business School, onde acadêmicos de diferentes disciplinas se reúnem para explorar as 

distorções da memória, o aprendizado e plasticidade do cérebro, o impacto da sociedade sobre 

o desenvolvimento do cérebro, entre outros.  

Os avanços na ciência do cérebro vêem permitindo desenvolvimentos 

tecnológicos inovadores voltados para o conhecimento de experiências inconscientes dos 

consumidores. Tais novidades relacionam-se às técnicas de neuroimagem, como a imagem 

por ressonância magnética funcional (functional magnetic resonance imaging - FMRI), a 

tomografia ótica funcional difusa (FDOT) (ZALTMAN, 2003) e a tomografia por emissão de 

pósitrons (Posidron Emission Tomography - PET) (KENNING, P.; PLASSMANN, H., 2005). 

Essas técnicas de escaneamento do cérebro produzem figuras da estrutura ou do 

funcionamento dos neurônios (KOSSLYN; ROSENBERG, 2001). Por meio da neuroimagem, 

os pesquisadores são capazes de observar diretamente as atividades cerebrais, enquanto os 

indivíduos se envolvem em várias tarefas mentais, ou seja, registram-se imagens do cérebro 

dos consumidores e identificam-se quais áreas da mente são ativadas quando as pessoas são 

expostas a marcas, imagens, vídeos, produtos ou propagandas comerciais.  

Já é possível mapear, através da FMRI, as regiões do cérebro como o 

Orbitofrontal córtex (OFC) e as amídalas e associá-las aos sistemas de recompensas 

relacionados ao comportamento (WALTER et al., 2005). Estudos comprovam que estas 

regiões do cérebro respondem a alguns estímulos como a água adocicada (O’DOHERTY et 

al., 2002), o suco de tomate e achocolatado (KRINGELBACH et al., 2003), cheiros 

agradáveis (GOTTFRIED; O’DOHERTY; DOLAN, 2002), chocolates (SMALL et al., 2001) 

estímulos sexuais (ARNOW et al., 2002), dinheiro (BREITER et al., 2001; KNUTSON et al., 

2001; KNUTSON, et al., 2000), música (BLOOD et al., 1999), carros (ERK et al., 2002), 
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rostos bonitos (AHARON et al., 2001), interações sociais (RILLING et al., 2002) e afagos 

(ROLLS et al., 2003). 

O neuromarketing, através das técnicas de neuroimagem, explora as percepções e 

as respostas inconscientes (ZALTMAN, 2003), fornecendo importantes leituras dos 

pensamentos (WALTER et al., 2005) e das experiências dos consumidores (ZALTMAN, 

2003). Dessa forma, essas técnicas podem melhorar a eficácia ou, até mesmo, substituir as 

tradicionais pesquisas qualitativas, as entrevistas e os questionários os quais podem apresentar 

falhas caso sejam balizados, apenas, pela crença de que os consumidores pensam e expõem 

suas emoções e sentimentos de modo racional e linear (ZALTMAN, 2003).  

Zaltman (2003) advoga para a importância de conhecer o consumidor em 

profundidade. Acrescenta ainda, que para tal fim faz-se necessário uma análise embasada nos 

seus aspectos emocionais e inconscientes, e não apenas em traços racionais ou lineares. O 

autor propõe, então, uma interação permanente entre quatro pontos: cérebro-mente-sociedade-

corpo. Estes pontos, que trocam informações entre si e são interdependentes, representam 

diversas áreas do conhecimento envolvidas no estudo dos consumidores, sendo o cérebro e a 

mente vértices relacionados aos processos mentais inconscientes e conseqüentemente alvo de 

pesquisa das técnicas de neuroimagem (ZALTMAN, 2003). 

As informações resultantes da aplicação dessas técnicas de neuroimagem já são 

utilizadas em estratégias e comerciais de montadoras de carro (LEE et al., 2006), indústrias de 

refrigerantes (MCCLURE et al., 2004) e empresas de varejo (ZALTMAN, 2003). Conforme 

relata Lee et al. (2006), recentemente vem surgindo muitas empresas e centros de pesquisa 

oferecendo essas técnicas como auxílio na solução de problemas comerciais de marketing. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, estes autores citam o UK Neurosense and Neuroco e o 

Centre for Experimental Consumer Psychology at University of Wales, sendo esse último 

responsável pelas pesquisas da Unilever. 

De acordo com Lima (2005), com os estudos em neuromarketing, as agências de 

publicidade poderão direcionar melhor suas campanhas, pois, terão condições de identificar 

que produtos ou marcas estimulam os consumidores e o por quê dessa preferência, a fim de 

desenvolver e enfatizar determinadas qualidades do produto e minimizar fatores negativos, 

persuadindo e influenciando clientes na hora da compra. É do conhecimento que as agências 

de publicidade na fase de atendimento de produção de uma campanha, analisam os clientes, 

através da segmentação de mercado; grupo-alvo principal; grupo-alvo secundário; perfil 

demográfico, socioeconômico e cultural; comportamento de compra; comportamento de 

consumo (SANTOS, 2005). Uma análise bem detalhada do mercado e dos consumidores 
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proporciona subsídios para que o planejamento desenvolva campanhas que não sejam 

baseadas na intuição e no improviso (DICKSON, 1992). Os estudos em neuroimagem, 

associados aos marketing  podem contribuir nesse sentido. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Com a evolução do marketing de massa na década de 1970, em que os clientes 

eram tidos como iguais e, por isso, os produtos não tinham qualidade nem variedade, para o 

marketing individualizado do Século XXI, as empresas têm buscado oferecer produtos 

crescentemente especializados e personalizados, a fim de satisfazer e fidelizar clientes 

(BASTA et al., 2003). A autora relata ainda que o mercado atual tem se caracterizado pela 

quantidade de ofertas de produtos com qualidades semelhantes e pela diversidade e variedade 

de clientes, que estão mais exigentes e buscando tratamento personalizado. Por isso, um erro 

de estratégia, planejamento ou decisão pode comprometer objetivos mercadológicos de uma 

empresa, levando-a a sérios problemas de ordem econômica, financeira e comercial. 

Nessa linha de análise Ries e Trout (2002, p. 05) afirmam que “O mercado dos 

dias de hoje não responde mais às estratégias que deram certo no passado. Simplesmente, 

existem muitos produtos, muitas empresas e muita interferência de marketing”. Para os 

autores, não adianta um planejamento prévio dos produtos, se eles não estiverem bem 

posicionados na mente do consumidor. É fundamental, pois, trabalhar não apenas 

características dos produtos (produto ampliado), mas também, a percepção do consumidor. 

Marshall Júnior et al. (2003) complementam dizendo que não importa fazer o melhor produto 

com os melhores processos, se o que se faz não vai ao encontro do consumidor, o líder de 

todos os processos organizacionais. Esses entendimentos têm levado as grandes organizações 

a investirem dinheiro, através de parcerias com agências de publicidade, no desenvolvimento 

de estudos e campanhas para que os produtos se posicionem adequadamente na cabeça dos 

clientes. Os investimentos em publicidade vêem aumentando nos últimos dois anos (ANEXO 

A), saltando, por exemplo, de R$ 8.370.778.000,00 em 2005 para R$ 10.768.880.000,00 em 

2006, o que representa um acréscimo de 28,65% (IBOPE MONITOR, 2007) 

Esses números ratificam a importância das agências de publicidade, que através 

das campanhas publicitárias buscam posicionar estrategicamente produtos no mercado, 

divulgando qualidades e benefícios, a fim de que sejam percebidos pelos consumidores 

(RUBENS, 2004). As atividades dessas empresas são complexas, pois, requerem estudos e 

pesquisas contínuas a cerca do ambiente interno e externo dos seus anunciantes, desde as leis 
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e normas de regulamentação, passando pela análise dos produtos, concorrentes, clientes e 

tendências mercadológicas e de comportamento de compra, até a eficiente comunicação e 

interação com o mercado (SANTOS, 2005). Percebe-se que a correta análise, coleta e 

interpretação dos dados do mercado e dos consumidores são importantes para que todas as 

fases de produção de uma campanha sejam executadas a contento (SANTOS, 2005). É nesse 

ponto que Lima (2005) chama a atenção do problema de desenvolver campanhas publicitárias 

fundamentadas em dados colhidos através de entrevistas não totalmente confiáveis. Segundo 

esse autor, dois motivos podem gerar dados equivocados, o primeiro é que as os questionários 

não conseguem articular questões-chave de maneira adequada e nada garante que o 

entrevistado esteja falando a verdade, e o segundo é que as pessoas expressam-se mal e 

entendiam-se facilmente.   

Reforçando esse ponto de vista, Zaltman (2003) descreve que a maioria dos atuais 

métodos de pesquisa de mercado enfatiza a razão, em detrimento da emoção, pois, os 

pensamentos lógicos ou conscientes são mais fáceis de serem expressados e interpretados do 

que as emoções. Dessa forma, ainda conforme Zaltman (2003), os profissionais de marketing, 

baseados em pressupostos ou em expectativas próprias, raramente aprendem toda a extensão 

da experiência dos consumidores ou porque não fazem perguntas suficientes ou porque 

elaboram perguntas que validem apenas as suas hipóteses, gerando dados superficiais.  

 

[...] a maioria das ferramentas de pesquisa de marketing baseia-se na 
linguagem literal para captar informações, sintetizar e relatar as respostas, 
extrair conclusões de grupos de foco e rastrear dados literais [... ] Assim, é 
grande a incompatibilidade entre a maneira como os consumidores 
experimentam seu mundo e pensam a seu respeito e os métodos utilizados 
pelos profissionais de marketing para coletar essas informações (ZALTMAN, 
2003, p. 66) 

 

A leitura que se faz é que o mundo mudou, mas não os métodos para compreender 

os consumidores, pois continua a dependência de técnicas de pesquisa já conhecidas, mas, em 

alguns casos, ineficazes ou insuficientes, e em conseqüência, a possibilidade de errôneas 

interpretações das ações e pensamentos dos consumidores (ZALTMAN, 2003). Para Berry et 

al. (2002) o fato das empresas ainda entenderem o consumidor racionalmente tem feito com 

que 90% das pesquisas de mercado concentrem-se nos atributos e nas características 

funcionais do produto ou serviço, desconsiderando os aspectos da experiência e da emoção 

dos consumidores. De acordo com Zev (2000) tanto o lado emocional quanto o racional 

devem fazer parte dos métodos de pesquisa na análise do consumidor.  
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A seleção de alternativas exige alguma maneira de estimar o valor relativo 
dessas alternativas, e tal capacidade de avaliar alternativas está vinculada às 
emoções. Estas atribuem a cada alternativa um valor e, portanto, fornecem um 
parâmetro de julgamento e escolha. Esse processo não precisa ser consciente; 
na verdade, no caso de todos os animais, inclusive os humanos, raramente é. 
Assim ser racional significa ser também emocional (ZALTMAN, 2003, p. 
69). 

 

Essa aproximação entre o racional e o emocional pode acontecer se o cérebro do 

consumidor estiver sendo mapeado, ou seja, se as suas emoções e percepções estiverem sendo 

lidas. De acordo com Zev (2000) a parceria emoção-razão é, em si, um argumento para a 

adoção de métodos de pesquisa que permitam o afloramento tanto da razão quanto da emoção 

e que reflitam sua coexistência e influência recíproca. Nessa perspectiva, o neuromarketing 

pode representar uma ferramenta de análise da mente dos consumidores, proporcionando 

informações essenciais para que as agências de publicidade desenvolvam e enalteçam as 

vantagens e diferenciais que realmente irão atingir e estimular os clientes a comprar. Para 

tanto, é interessante que as empresas compreendam e dominem os conceitos e fundamentos 

do neuromarketing. 

Portanto, torna-se pertinente o seguinte problema de pesquisa: qual o nível de 

domínio e influência do constructo neuromarketing junto a profissionais de agências de 

publicidade no Brasil ? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O neuromarketing é uma idéia relativamente nova, ainda sob o formato de 

constructo, principalmente em nível de Brasil, embora já existam estudos e aplicações em 

desenvolvimento em algumas partes do mundo. Fazer um estudo nessa área, e pelo fato de ser 

recente, não deixa de ser um desafio, sobretudo por não existir tão evidenciada aplicação ou 

uso desse novo conceito e técnica. Por outro lado, sabe-se que o papel da pesquisa acadêmica 

é essencialmente a busca de novos conhecimentos, novas abordagens e novas invenções, ou 

procurar acompanhar o que tem sido descoberto e produzido, verificando sua validade e 

aplicabilidade. Nesse contexto, a proposta de estudo aqui apresentada considera-se pertinente, 

pois tenta compreender e até motivar a busca pelo conhecimento de algo novo e desafiador 

que se constitui o neuromarketing, principalmente no campo da comunicação mercadológica e 

publicitária, ao qual se delimita a presente dissertação de mestrado. 
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Percebe-se que o marketing evolui para um campo subjetivo da mente do 

consumidor. Isso de dá em função de que, apesar das similaridades e homogeneidades, as 

diferenças individuais são fortes e passam a ser o foco do marketing moderno, cada vez mais 

personalizado e atendendo às necessidades e desejos de cada indivíduo. Assim, o 

neuromarketing torna-se um importante instrumento para a análise do consumidor. 

A partir da valorização do estudo do consumidor o neuromarketing observa como 

esses respondem a determinados estímulos externos. O objetivo é entender, através do 

mapeamento cerebral, o que se passa na cabeça dos clientes quando expostos a determinados 

vídeos, imagens, marcas, embalagens ou propagandas comerciais. Assim, por meio do 

monitoramento da atividade cerebral do consumidor, pode-se saber se ele aprova ou rejeita 

determinado produto ou marca e, mais importante, o por quê disso (WALTER et al., 2005).  

Apesar dos questionamentos éticos acerca deste monitoramento cerebral 

(BRAMMER, 2004), alguns estudos baseados em neuromarketing já começam a aparecer em 

organizações multinacionais. Em um deles, realizado por McClure et al (2004), se investigou 

como mensagens culturais penetram no cérebro e moldam preferências pessoais. Nesse estudo 

foram monitoradas imagens do cérebro de 67 pessoas que experimentaram amostras não 

identificadas da Coca-Cola e Pepsi. Cada refrigerante ativou a região do cérebro associada à 

sensação de recompensa. No entanto, segundo McClure et al (2004), quando as mesmas 

pessoas passaram a saber de antemão qual refrigerante estavam bebendo, a atividade de outra 

área cerebral, ligada à fidelidade, sobrepujou as preferências demonstradas no primeiro teste. 

Três em cada quatro participantes disseram preferir Coca-Cola. Em outras palavras pode-se 

dizer que as imagens cerebrais dos consumidores mostraram maior preferência pelo sabor da 

Pepsi, porém, a marca Coca-Cola exerce maior estímulo em áreas do cérebro ligadas aos atos 

de vontade, o que significa dizer que seu logotipo é mais poderoso que o da Pepsi. 

Outro estudo, identificado por Zaltman (2003) comprova que empresas de varejo 

que participaram de testes para detectar e medir as reações dos seus consumidores a estímulos 

de marketing, por meio de tecnologias de imagem do cérebro, aumentaram suas vendas brutas 

entre 9% e 40%.  

Com os atuais recursos de neuroimagem, associados ao marketing, os 

profissionais de mercado poderão ter condições de desenvolver e testar idéias sobre novos 

produtos, alternativas de posicionamento e projetos de produtos, bem como de embalagens e 

experiências dos consumidores antes de os lançarem no mercado, evitando a perda de tempo e 

a redução dos custos. Poderá ser possível desvendar os desejos e anseios mais profundos dos 

indivíduos, indo, por exemplo, naquilo que gera no consumidor uma sensação de recompensa 
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primária (O’DOHERTY et al., 2002; KRINGELBACH et al., 2003; GOTTFRIED; 

O’DOHERTY; DOLAN, 2002; SMALL et al., 2001; ARNOW et al., 2002) ou uma 

recompensa secundária (BREITER et al., 2001; KNUTSON et al., 2001; KNUTSON, et al., 

2000; BLOOD et al., 1999; ERK et al., 2002). Este cenário vem favorecendo o 

desenvolvimento de centros de pesquisa específicos voltados para o universo psicológico e 

cerebral dos consumidores, alguns deles atendendo a grandes organizações como a Unilever 

(LEE et al., 2006). 

Através do neuromarketing as agências de publicidade poderão acrescentar ou 

quem sabe até substituir as tradicionais pesquisas qualitativas, tendo condições de detectar 

não só a parte racional dos clientes, mas, principalmente, suas emoções, e, com isso, 

direcionar melhor as campanhas publicitárias (LIMA, 2005). Essa nova abordagem pode 

representar, para essas agências, uma ferramenta no auxílio do posicionamento estratégico dos 

produtos de clientes, frente a possibilidade de otimização das campanhas publicitárias na 

medida em que se enfatizam determinadas qualidades do produto e minimizam-se fatores 

negativos. Para Ries e Trout (2002) é importante analisar a mente do consumidor e entender 

as suas vontades, preferências e percepções.  

 

Uma empresa precisa estabelecer uma posição na mente do cliente potencial 
para ter sucesso em nossa sociedade com excesso de comunicação. Uma 
posição que leve em consideração não somente os próprios pontos fortes e 
pontos fracos de uma companhia, mas também aqueles dos concorrentes.  
(RIES; TROUT,2002, p.26-27) 

 

É oportuno, pois, conhecer se os profissionais das grandes agências de publicidade 

do Brasil têm algum domínio dos conceitos de neuromarketing. Apesar do uso por grandes 

empresas, essa abordagem é pouco estudada na academia, sendo essa uma das razões que 

motivaram tal investigação, com a finalidade de contribuir para a sua discussão e 

disseminação dos seus principais conceitos. É importante que o meio acadêmico desenvolva 

trabalhos nesta área contribuindo para a otimização da relação entre empresas e 

consumidores. Contribuiu, também, para a escolha deste assunto, a vivência prática e 

empresarial na área comercial de organizações do setor calçadista, o que permitiu um 

constante contato, não só, com o desenvolvimento, lançamento e posicionamento de novos 

produtos no mercado, mas, principalmente, com trabalhos realizados em parceria com 

agências de propaganda.  
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Porém, a maior motivação para tal pesquisa é o desafio da mudança que deve 

mover os profissionais de marketing: explorar as mais variadas disciplinas, pois os limiares 

mais promissores do conhecimento situam-se geralmente nas fronteiras entre os campos, em 

vez de no centro deles. Como se sabe, é tendência do conhecimento científico moderno 

apontar para a inter ou multidisciplinaridade, em cujo cenário se enquadra o neuromarketing. 

Se antes a neurociência voltava-se exclusivamente para a cura ou melhora dos mais variados 

tipos de doença, hoje ela pode contribuir no contexto empresarial e mercadológico, como no 

segmento publicitário. O desafio é pensar e buscar novos enfoques, discutir novas maneiras de 

coletar informações dos clientes, e compreender que os consumidores mudaram e que para 

entendê-los é necessária uma viagem pelos diferentes campos de estudo do ser humano, 

especialmente o cérebro. O desafio e a motivação é desvendar novos horizontes e novas 

disciplinas, assim como estão fazendo, segundo Zaltman (2003), grandes empresas mundiais 

como o Citibank e a Disney ao contemplarem em seus estudos acerca dos consumidores áreas 

do conhecimento como a musicologia, neurologia, filosofia, zoologia, antropologia, 

psicologia e sociologia.  

 

Com as devidas ressalvas, a resistência a novas idéias até pode ser saudável 
em certas circunstâncias, desde que não se aja assim apenas porque elas não 
se enquadram em nossa zona de conforto cognitiva e emocional. Devemos 
suspender nosso julgamento sobre uma idéia estranha quando deparamos com 
ela pela primeira vez e perguntar a nós mesmos: Valorizaríamos essa idéia se 
ela fosse verdadeira? Se a resposta for positiva, devemos examinar de maneira 
crítica os méritos da nova proposta (ZALTMAN, 2003). 

 

1.3 OBJETIVO 

 

Objetivo Geral: 

 

Conhecer o nível de domínio e influência do constructo neuromarketing junto a 

profissionais de agências publicidade no Brasil 

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Identificar conceitos pertinentes ao neuromarketing junto a profissionais de 

agências de publicidade;  
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 b) Identificar a existência de técnicas de neuromarketing utilizadas pelos 

publicitários no estudo do consumidor;  

 

 c) Verificar a existência de influências do neuromarketing aplicado aos aspectos 

inerentes ao consumidor, nas agências de publicidade selecionadas; 

 

d) Verificar a existência de mudanças provocadas pelo neuromarketing nas 

agências de publicidade selecionadas. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DOS TERMOS E DO ESTUDO 

 

 Para efeito da epistemologia deste trabalho, vale salientar e precisar a idéia dos 

principais termos que embasam o estudo. Entende-se inicialmente por nível de domínio, o 

entendimento conceitual e a reputação do neuromarketing enquanto corpo teórico, enquadrado 

como constructo. Por se tratar de tema recente, é pouco provável a busca pela aplicação do 

conceito do neuromarketing nas principais agências de publicidade do Brasil, por isso, se 

busca conhecer o nível de domínio.  O termo influência se refere aos possíveis impactos 

estruturais e funcionais que os conceitos e as técnicas de neuromarketing estejam provocando 

dentro da organização. 

A idéia de se utilizar o termo constructo tem haver com o fato da “ciência” do 

neuromarketing ser relativamente nova e se encontrar em processo de consolidação, tanto em 

termos teóricos quanto em termos práticos. 

 O neuromarketing como termo central do estudo deve ser entendido como uma 

abordagem que se apropria de tecnologias utilizadas na neurociência, tais como a imagem de 

ressonância magnética funcional (FMRI), a tomografia ótica funcional difusa (FDOT) e a 

tomografia por emissão de pósitrons (PET) com a finalidade de conhecer suas reações e 

atitudes mediante a exposição a uma marca ou comercialização de um produto ou serviço, 

para, com isso, poder influenciá-lo, persuadi-lo. Por ser a técnica mais utilizada, ênfase será 

dada a imagem por ressonância magnética funcional (FMRI). 

 Com relação a agência e a publicidade, esses termos sugerem a idéia de algo real e 

efetivo que são as empresa que trabalham nessa área e são responsáveis por segmentar 

mercados, criar e desenvolver marcas, analisar os comportamentos, os hábitos e os costumes 

dos consumidores. Por estarem em constante contato com o mercado, as agências de 

publicidade, representam um dos segmentos que mais diretamente estão implicadas no uso 



     

 

19 

dos conceitos e ferramentas do neuromarketing. Os profissionais entrevistados nessas 

agências ocupam cargos de gerência na área de planejamento de mercado, sendo responsáveis 

pela compreensão dos métodos e tendências de análise do consumidor, e, portanto, estando 

apitos a responderem por isso. 

 Por fim, o estudo é dirigido para as principais agências de publicidade do Brasil, 

em virtude da sua representatividade e quantidade de investimentos monetários recebidos 

pelos anunciantes. 

 Para efeito deste trabalho, é importante pontuar exatamente até onde se pretende 

chegar, considerando sobre tudo a pouca ênfase que é dada a essa temática e pela sua 

novidade em termos práticos e conceituais. O trabalho não pretende esgotar o assunto, 

limitando-se a conhecer o nível de domínio e influência do constructo neuromarketing junto a 

profissionais de agências publicidade no Brasil. 

 
1.5 RESUMO DO CAPÍTULO 1 
 
 

O neuromarketing é uma temática nova e ainda praticamente em processo de 

construção e consolidação. Representa a interação interdisciplinar de áreas como a psicologia, 

a neurociência e o marketing, e se utiliza das técnicas de neuroimagem, como a FMRI 

(ZALTMAN, 2003), a PET (KENNING, P.; PLASSMANN, H., 2005) e a FDOT 

ZALTMAN, 2003), para entender as experiências, percepções e respostas inconscientes dos 

consumidores, a medida que suas atividades cerebrais são monitoradas quando expostos a 

atividades mentais (ZALTMAN, 2003). Para Zaltman (2003) as técnicas de neuroimagem 

podem melhorar a eficácia ou, até mesmo, substituir as tradicionais pesquisas qualitativas, as 

entrevistas e os questionários os quais podem apresentar falhas caso sejam balizados , apenas, 

pela crença de que os consumidores pensam e expõem suas emoções e sentimentos de modo 

racional e linear.  

Autores advogam que o mundo mudou, mas não os métodos para compreender os 

consumidores, pois continua a dependência de técnicas de pesquisa já conhecidas 

(ZALTMAN, 2003). Estudos apontam que as pesquisas de análise do consumidor devem 

enfatizar não só o lado emocional, mas, principalmente, o emocional (ZEV, 2000). Nessa 

perspectiva, os estudos em neuromarketing, segundo Lima (2005), podem contribuir para a 

atividade das agências de publicidade, pois, tais empresas, terão condições de identificar que 

produtos ou marcas estimulam os consumidores e o por quê dessa preferência. Assim, é 

interessante que os publicitários compreendam e dominem os conceitos e fundamentos do 
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neuromarketing. Frente ao exposto, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: qual o 

nível de domínio e influência do constructo neuromarketing junto a profissionais de agências 

de publicidade no Brasil ? 

O estudo justifica-se, não só pela experiência profissional do pesquisador na área 

comercial de algumas empresas calçadistas, mas, principalmente, pelo desafio em buscar 

novos conhecimentos, já que o tema em questão ainda é pouco explorado no campo da 

comunicação mercadológica e publicitária em nível de Brasil, porém, com alguns estudos 

práticos  em organizações internacionais (MCCLURE et al., 2003). Por se tratar de algo 

relativamente novo e de interesse do mercado empresarial, em especial, o publicitário, o 

presente estudo tem como objetivo geral conhecer o nível de domínio e influência do 

constructo neuromarketing junto a profissionais de agências publicidade no Brasil. Os 

objetives específicos buscam: a) Identificar conceitos pertinentes ao neuromarketing junto a 

profissionais de agências de publicidade; b) Identificar a existência de técnicas de 

neuromarketing utilizadas pelos publicitários no estudo do consumidor; c) Verificar a 

existência de influências do neuromarketing aplicado aos aspectos inerentes ao consumidor, 

nas agências de publicidade selecionadas; d) Verificar a existência de mudanças provocadas 

pelo neuromarketing nas agências de publicidade selecionadas. 

Ressalta-se que este trabalho não pretende esgotar o assunto, limitando-se a 

conhecer o nível de domínio e influência do constructo neuromarketing junto a profissionais 

de agências publicidade no Brasil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO MARKETING 

 

O marketing, que estuda e interpreta os mercados e os clientes nele inseridos, vem 

evoluindo com o passar dos anos. Para Kotler (1998, p. 31) “Um mercado consiste de todos 

os consumidores potenciais que compartilham de uma necessidade ou desejo específico, 

dispostos e habilitados para fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou desejo.” Nos 

anos 70, o marketing enxergava os clientes como todos iguais (marketing de massa) e, por 

isso, fabricavam produtos em larga escala, porém, com pouca qualidade e variedade. Era a 

época do marketing perdulário (BASTA, 2003). Já na década de 1980, as organizações 

começam a perceber que os clientes tinham necessidades e desejos diferentes, ou seja, o que 

servia para um grupo de clientes não necessariamente era interessante para o outro. Nasce, 

então, o marketing segmentado. Passados os anos, nos anos 90, surge o marketing de 

relacionamento, onde as empresas observaram que dentro de um grupo de clientes com 

características sócio-demográficas similares, havia comportamentos diferentes. Então, passa-

se a ouvir mais os clientes, buscando identificar as necessidades e desejos dos mesmos. Com 

isso, as ofertas de produtos ficaram mais específicas e rentáveis. Na seqüência, ainda 

conforme estudos de Basta (2003), desenvolve-se o marketing individualizado, também 

chamado de micromarketing, marketing personalizado ou marketing one-to-one, cujos 

produtos tornam-se mais personalizados, a fim de fidelizar o cliente. 

Percebe-se que o marketing tem evoluído de acordo as características do mercado, 

grande oferta e similaridade de produtos, e dos consumidores que estão mais conscientes e 

exigindo tratamento diferenciado. Essa evolução tem levado o marketing a entender vertentes 

mais subjetivas como os estudos em antropologia do consumo (ROCHA, 2005), onde os 

aspectos culturais e simbólicos presentes nas propagandas, slogans, anúncios, embalagens e 

rótulos dos produtos são evidenciados. Simultaneamente, a preocupação em posicionar 

produtos e serviços na mente dos clientes (RIES; TROUT, 2002) tem levado profissionais de 

marketing a estudarem, através da neuroimagem, o lado inconsciente e emocional desses 

consumidores (ZALTMAN, 2003), caracterizando o neuromarketing (LEE et al., 2006). 

 

2.2 NEUROMARKETING: CONCEITOS E TÉCNICAS 
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Atualmente, os estudos em marketing apontam para a análise do cérebro do 

consumidor. Autores como Zaltman (2003) e Ries e Trout (2002) escrevem sobre o 

comportamento, a mente e os processos inconscientes dos consumidores, como forma de 

direcionar as estratégias e campanhas publicitárias das empresas. Este foco justifica-se porque 

cerca de 95% dos pensamentos, emoções, aprendizados e sentimentos que impulsionam as 

tomadas de decisões e os comportamentos de compra dos consumidores ocorrem na mente 

inconsciente (WEGNER, 2002). O termo mente inconsciente ou inconsciente cognitivo 

refere-se aos processos mentais que se desenrolam fora da consciência dos consumidores, os 

quais, em conjunto com os processos conscientes, criam suas experiências no mundo. 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 (ZALTMAN, 2003).  

As metáforas, por exemplo, além de serem a representação de um pensamento por 

meio de palavras com o significado de outras, elas auxiliam os indivíduos a expressar a 

maneira como se sentem, como vêem determinado aspecto de suas vidas (ZALTMAN, 2003), 

a perceberem novas conexões, a interpretarem experiências e a extraírem novos significados 

dessas experiências (MILLER, 2000). As metáforas podem influenciar a imaginação 

(GOLDMAN, 1986), estimular as atividades da mente humana (GIBBS JR., 1992) e são 

importantes ferramentas para a exploração dos pensamentos e sentimentos ocultos que 

influenciam as decisões de compra dos consumidores (CAMERON; LOW, 1999). O uso de 

metáforas é eficaz para ajudar as pessoas a trazerem suas experiências inconscientes para o 

nível da consciência e em seguida transmiti-las a outros (KOPP, 1995), gerando, para as 

empresas, insights desvendados que as auxiliam na criação de valor para seus clientes 

(ZALTMAN, 2003). Além das metáforas, destaca-se, também, como processos inconscientes 

a memória, que são lembranças de informações armazenadas no cérebro, ou seja, é toda 

referência aprendida, são as lembranças associadas as emoções, aos sentimentos vividos ou 

observados em situações semelhantes no passado (ZALTMAN, 2003).  

Através dos processos inconscientes buscam-se saber dos consumidores os 

significados mais profundos das suas respostas, os porquês das suas preferências, as suas 

crenças, e a análise das suas experiências (BERRY et al., 2002). Isso é pertinente, pois, de 

acordo com Bechara et al. (1997) as decisões acontecem antes de aparentemente serem 

tomadas, ou seja, os julgamentos inconscientes não apenas ocorrem antes dos julgamentos 

conscientes, como também os orientam. 
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Para Zaltman (2003) esses processos inconscientes representam o mundo 

endógeno dos consumidores, ou seja, são emoções arraigadas, desejos internos, eventos 

ocorridos na infância, lembranças que influenciam os consumidores na escolha por 

determinado produto ou marca. Cabe aos profissionais de marketing, através das atividades 

exógenas, como por exemplo, um anúncio de propaganda, despertar nos consumidores 

sensações e experiências significativas, estimulando o interesse do mesmo pelo produto. 

Portanto, conforme o autor, a decisão do consumidor em comprar um produto decorre da 

interação entre o mundo endógeno dos consumidores e o mundo exógeno dos profissionais de 

marketing. A não compreensão de que o mundo do consumidor é capaz de transformar 

intensamente a mensagem proveniente do mundo exógeno é a causa de boa parte dos 

fracassos no desenvolvimento de novos produtos. 

A figura 1 ilustra que a maior parte da influência entre consumidores e 

profissionais de marketing acontece no nível inconsciente, justamente onde encontra-se o 

mundo endógeno dos consumidores. Percebe-se, também, que os profissionais de marketing 

não exploram este nível, onde a dinâmica da pirâmide é mais ativa. 

 

 

                        Consumidores                                                 Profissionais de Mercado 

Processos Conscientes 

 

 

 

 

Processos Inconscientes 

 

 

    Figura 1: A mente do mercado 
    Fonte: Zaltman (2003, p. 60) 

 

No mercado, os processos inconscientes permitem que os indivíduos tomem 

decisões com mais eficiência e eficácia do que seriam capazes, caso tivessem que processar 

conscientemente todos os fatores relevantes (CARRUTHERS; CHAMBERLAIN, 2000). A 

mente inconsciente serve como repositório de habilidades e de outras formas de conhecimento 

que os indivíduos adquirem de maneira consciente, mas que se tornam automáticos por meio 

do uso reiterado, como por exemplo as atividades de andar, amarrar os sapatos, sonhar numa 
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segunda linguagem e saber quando o consumidor está pronto para se comprometer com uma 

oferta de venda (ZALTMAN, 2003). 

Essa constante interação entre consumidores e profissionais de marketing, sob o 

aspecto inconsciente de suas mentes, é o que Zaltman (2003) denomina de mente do mercado. 

Segundo ele, os profissionais de marketing devem compreender os processos mentais dos 

seus consumidores, ou seja, devem analisar estes consumidores sob um ângulo 

multidisciplinar, levando em consideração ciências como a psicologia, sociologia, 

antropologia, neurologia, entre outras. Esse caráter multidisciplinar focando a interação entre 

o indivíduo, o seu lado inconsciente e o meio em que vive, Zaltman (2003) traduz em quatro 

componentes: mente, cérebro, corpo e sociedade (FIGURA 2). O autor justifica dizendo que o 

cérebro pode interagir com o mundo social e físico ao redor dos indivíduos; o corpo capta 

informações sobre o mundo, produzindo emoções e pensamentos; a sociedade, por meio das 

tradições sociais e culturais, desenvolve as habilidades cognitivas dos indivíduos e moldam o 

cérebro humano. Qualquer mudança em um dos componentes altera os demais abaixo do 

nível consciente, ou seja, no nível do inconsciente cognitivo. 

 

          

    CÉREBRO 

 

 

 

 

                                                                                  SOCIEDADE 

 

 

 

            MENTE                                                                                                             CORPO 

          
            Figura 2: O novo paradigma da interação  
            FONTE: Zaltman (2003, p. 57)  
 
 

Os estudos de Zaltman (2003) comprovam que cada um dos quatro componentes 

influencia e é influenciado pelos demais, por isso, são responsáveis por moldar o processo 

mental e o comportamento tanto dos consumidores quanto dos profissionais de marketing. Já 
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se sabe que o cérebro humano muda ao longo da vida, e que ele é influenciado por diversos 

aspectos, entre eles a cultura, o ambiente e a família (MERZENICH, 2007), por isso, 

empresas como a General Motors, IBM, Hewlett-Packkard, Procter & Gamble e Coca-Cola 

consideram importante analisar os quatro componentes (cérebro/mente/corpo/sociedade) em 

sua totalidade (ZALTMAN, 2003). De acordo com Le Coutre (2007) a Nestlé, indústria do 

setor de alimentos, desenvolve no seu centro de pesquisa (Nestle Research Center) estudos 

relacionados a nutrição e a percepção que o consumidor tem dela. Para estas pesquisas, além 

dos aspectos culturais e sociais, a empresa analisa a fisiologia molecular do sabor da língua, 

verificando detalhes morfológicos da papila gustativa e seus reflexos no cérebro, com o 

intuito de entender aspectos relacionados à sensação de fome ou de saciedade. Percebe-se que 

a estrutura cérebro-mente-corpo-sociedade, quando trabalhada na sua totalidade, fornece uma 

leitura das necessidades, satisfação e fidelidade dos consumidores. 

A análise da mente inconsciente dos consumidores decorre de todo um processo 

de evolução nos estudos acerca do cérebro humano, inicialmente utilizado para fins 

medicinais. Os avanços nas técnicas de estudo do cérebro vêem permitindo melhorias de 

ordem médica e terapêutica, especialmente no tratamento e diagnóstico de doenças como o 

mal de Parkinson’s e Alzheimer’s (RUDOLPH, 2007), simulações de um cérebro humano 

(MARKRAM, 2007) e desenvolvimento de humanoids robotics (CHENG, 2007). Para Pinel 

(2005) esses avanços para visualizar o cérebro humano vivo foram surgindo, auxiliando 

diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a pesquisa biopsicológica. Segundo este 

autor, antes da década de 1970 as imagens do cérebro humano vivo eram impossíveis de 

serem obtidas, pois as fotografias de raio X convencionais não tinham essa capacidade. O 

problema na época era que quando o raio X passava pelas numerosas estruturas sobrepostas 

do cérebro, obtinha-se poucas informações sobre a forma das estruturas individuais 

atravessadas. Ainda de acordo com Pinel (2005) o raio X convencional, contra-indicado para 

visualizar o cérebro, deu lugar as técnicas de raio X de contraste, como por exemplo a 

angiografia cerebral, onde utiliza-se a infusão de corante radiotranslúcido em artéria cerebral 

para visualizar o sistema circulatório durante a exposição (FIGURA 3) 
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                             Figura 3: Angiograma cerebral de indivíduo saudável 
                             FONTE: Pinel (2005, p. 131)  
 

No começo da década de 1970 foi introduzida a tomografia computadorizada (CT 

- Computed tomography) onde o paciente tinha a sua cabeça posicionada no centro de um 

grande cilindro e exposta a um tubo de raio X e a um detector. Tal método proporcionava uma 

representação tridimensional do cérebro. (PINEL, 2005). Para o autor, a tomografia 

computadorizada estimulou o desenvolvimento de outras técnicas para obtenção de imagens 

do interior do corpo vivo. Destaca-se inicialmente a imagem por ressonância magnética 

(IMR- magnetic resonance imaging ) que proporciona resolução espacial e imagens mais 

nítidas e em três dimensões (FIGURA 4; FIGURA 5). 

 

               
     Figura 4: Varredura de MRI médio-sargital                    Figura 5: A RM pode fornecer imagens tridimen- 
     Colorida                                                                               sionais de todo o cérebro 
     Fonte: Pinel (2005, p. 132)                                         Fonte: Pinel (2005, p. 132) 
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 Com os atuais métodos de visualização do cérebro possibilitando uma melhor 

relação entre a estrutura cerebral, as funções neuronais e o comportamento humano a 

neurociência pode ser utilizada com propósitos comerciais (LEE et al., 2006), à medida que 

traz novos instrumentos de pesquisa capazes de fornecer conhecimentos sobre a mente das 

pessoas no tocante às suas motivações, emoções, pensamentos, preferências, ambições, 

expectativas e necessidades de consumo. Atualmente é possível entender e analisar o 

movimento dos olhos (HENDERSON, 2006) dos consumidores, ou, em um estágio mais 

avançado, predispor uma pessoa para um determinado alimento, pois, já se sabe como a 

informação gustativa chega ao cérebro e quais áreas cerebrais são ativadas (ARAÚJO, 2007) 

Outros estudos (WALTER et al., 2005) mostram o nível de atratividade, sem mostrar a marca, 

de carros esportivos, sedãns e pequenos, e buscam as razões subjetivas, tais como velocidade, 

poder e independência, e na estrutura do cérebro (FIGURA 6) para explicar o motivo da 

maior preferência pelos carros esportivos. 

 

 
Figura 6: Judging attractive sport cars activates the reward circuitry. The figure 
shows the effects sizes of the hemodynamics response while different types of 
cars were evaluated for their attractivity 
Fonte: Walter et al. (2005, p. 370) 
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Estudos recentes (WALTER et al., 2005; LEE et al., 2006; KENNING; 

PLASSMANN, 2005) mostram a aplicação de métodos neurocientíficos para analisar e 

entender economicamente os comportamentos relevantes no processo decisório. O 

neuroeconomics combina a disciplina da neurociência com a economia e psicologia para 

examinar o funcionamento do cérebro no processo decisório e na escolha de várias 

circunstâncias (BICKEL et al., 2006).  De acordo com o autor, o neuroeconomics fornece 

uma aproximação científica para o estudo do comportamento porque tem a capacidade de 

entender o papel do cérebro humano no processo decisório. Rustichini (2005) trabalha os 

aspectos do presente e do futuro dos neuroeconomics e comenta que as ferramentas de 

neurociência, através do estudo da atividade cerebral, auxiliam na análise econômica. Para o 

autor, com estes métodos neurocientíficos pode-se saber como regiões específicas do cérebro 

são ativadas enquanto alguns comportamentos são observados. 

Nesse contexto econômico, o neuromarketing utiliza-se das técnicas de 

neuroimagem e a psicologia aplicada ao consumidor para analisar e entender o 

comportamento humano e sua relação com o mercado, com o intuito de vender produtos (LEE 

et al., 2006). Este novo campo de estudo investiga o consumidor no nível do sistema 

mente/cérebro obtendo dados e informações relevantes sobre os processos e as variáveis 

mentais - psicossociobiológicas, instintivas, emocionais e intelectuais (LEE et al., 2006). 

Através do neuromarketing pode-se entender, por exemplo, a relação entre o cheiro e a cor 

das comidas e que meio de propaganda é mais provável obter sucesso (LEE et al. 2006), além 

disso, analisa-se as reações e atitudes dos consumidores quando expostos a uma marca ou 

comercialização de um produto ou serviço (BICKEL et al., 2006). Para alguns autores 

(SENIOR C. et al., 2007) as possibilidades futuras das pesquisas em neuromarketing são 

promissoras. Segundo Zaltman (2003) os primeiros estudos sobre neuromarketing tiveram 

início na Universidade de Harvard - EUA, onde se colocou um voluntário em um 

equipamento de ressonância magnética funcional com o objetivo de identificar seus produtos 

e marcas preferidos. Ainda segundo o autor, o método desenvolvido baseia-se no uso de 

metáforas para interpretar as escolhas do consumidor, que, acredita, são feitas 

inconscientemente. Noventa e cinco por cento, ou mais, da atividade cognitiva dos 

consumidores ocorrem abaixo dos seus níveis conscientes (KAGAN, 2002; WEGNER, 2002), 

ou seja, o grande desafio é como trazer a tona o que acontece no inconsciente. 

Atualmente, existem métodos capazes de explorar as experiências inconscientes 

dos consumidores (BICKEL et al., 2006; WALTER et al., 2005; KENNING, P.; 

PLASSMANN, 2005, LEE et al., 2006), tornando-se úteis quando as percepções e as reações 
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inconscientes e conscientes, referentes a um mesmo evento, são diferentes. Zaltman (2003) 

apresenta duas técnicas utilizadas na identificação de reações dos quais os consumidores não 

têm consciência ou que relatam de maneira inadequada, quando utilizam métodos de pesquisa 

convencionais. 

A primeira técnica é a monitoração da latência das respostas, a fim de evitar as 

contradições nas respostas dos entrevistados. Segundo Zaltman (2003) essa técnica, através de 

computador, verifica quanto tempo os pesquisados demoram para responder a certos pares de 

palavras ou imagens. A relativa rapidez da resposta pode sugerir a presença ou ausência de 

“ruído” no pensamento e sentimento dos entrevistados, que não seriam detectados por outros 

meios. Para isso, a monitoração da latência das respostas dispõe de quatro técnicas: a pré-

ativação (priming); o teste de associação implícita (Implicit Association Test – IAT); atitudes 

implícitas como previsores de comportamento e associação implícita com marcas. Esses 

métodos são tradicionais na psicologia, porém, entre os profissionais de marketing ainda são 

pouco utilizados no estudo do comportamento dos consumidores. 

O segundo método são as técnicas de neuroimagem. Os avanços nas ciências do 

cérebro vêm difundindo novas perguntas e respostas acerca das atividades da mente. A 

inovação tecnológica no campo da neuroimagem aparecem como auxílio na solução de 

problemas metodológicos (YOON et al., 2006). As técnicas de neuroimagem escaneiam o 

cérebro e produzem figuras da estrutura ou do funcionamento dos neurônios (KOSSLYN, 

1999; KOSSLYN; ROSENBERG, 2001). De acordo com Huttenlocher (2002), através da 

neuroimagem os pesquisadores serão capazes de observar diretamente as atividades cerebrais, 

enquanto os indivíduos se envolvem em várias atividades mentais, ou seja, determinar quais 

áreas do cérebro são ativadas durante o processo decisório (BICKEL et al., 2006). Em 

consonância, Deppe et al. (2005) afirma que a neuroimagem facilita a análise das funções 

cerebrais dos consumidores quando expostos a várias marcas diferentes ou até, em alguns 

casos, na atratividade dos designs dos carros (ERK et al., 2002). Essas técnicas prometem 

aprimorar os estudos acerca do comportamento dos consumidores (ZALTMAN, 2003). 

Através das tecnologias de imagem do cérebro os pesquisadores já compreendem melhor as 

bases neurais da metáfora (ZALTMAN, 2003) um dos pontos que caracterizam o lado 

inconsciente dos consumidores. Além disso, pesquisas (LEE et al., 2006) tem mostrado que a 

neuroimagem pode ser usada para se entender o que se passa no cérebro das pessoas e qual a 

reação delas quando vêem  preços de produtos do tipo $4,99 e $5,00. A neuroimagem, 

segundo o autor, nesse caso fornece uma percepção emocional destes preços, como por 

exemplo, a concepção de preço e produto que marcas como a nike e Porsche provocam em 
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determinadas áreas do cérebro dos consumidores. Diante deste cenário, autores (KENNING; 

PLASSMANN; AHLERT, 2007; AMBLER et al., 2004) acreditam que a aplicação das 

técnicas de imageamento cerebral para as questões de pesquisa do consumidor é possível. 

Embora alguns autores (KENNING, P.; PLASSMANN, H., 2005; SENIOR, C. et 

al., 2007) descrevam vários tipos de técnicas de neuroimagem, tais como a EEG 

(Electroencephallography) e a MEG(Magnetoencephalography), são mais freqüente a 

utilização de apenas duas delas: o primeiro é o PET (Positron Emission Tomography) que 

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. Essa 

substância, por se assemelhar a glicose – principal combustível metabólico do cérebro, é 

rapidamente absorvida pelos neurônios ativos (que consomem energia), dessa forma, o PET 

tira vantagem do fato de que há aumento do fluxo sanguíneo para as áreas ativas do cérebro 

(FIGURA 7), pois os neurônios ativos geralmente liberam óxido nítrico, vasodilatador 

(IADECOLA, 1993). Portanto, se a água radioativa for injetada no sistema circulatório do 

cérebro enquanto o indivíduo está desenvolvendo alguma atividade, como, por exemplo, 

falando, lendo ou ouvindo música, a PET indica as áreas em que o fluxo sangüíneo aumenta 

durante a esta atividade (RAICHLE, 1994). 

 

 
Figura 7: Uma série de varreduras por TEP. Cada imagem é uma secção 
horizontal registrada durante atividade psicológica diferente. Áreas de 
atividade alta são indicadas por vermelhos e amarelos. 
Fonte: Pinel (2005, p. 133) 
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Já o segundo, e mais comum, é a FMRI - imagem por ressonância magnética 

funcional (KENNING P.; PLASSMAN H., 2005), que se constitui como um meio não 

invasivo (BICKEL et al., 2006; SENIOR C. et al., 2007) para acompanhar as mudanças nas 

atividades neurais. Alguns autores (ERK et al., 2002; MCCLURE et al., 2004; DEPPE et al., 

2005) vêem os estudos em FMRI como um campo bastante promissor. De acordo com 

Zaltman (2003) e Walter et al. (2005) a forma mais freqüente de fMRI é a técnica Blood 

Oxygen Level Dependent (BOLD) que identifica áreas do cérebro com alto nível de fluxo 

sanguíneo. Tal técnica baseia-se no pressuposto de que o fluxo sanguíneo é mais intenso em 

áreas com intensa atividade neural (FIGURA 8) do que em áreas com baixa atividade neural 

(BICKEL et al., 2006; KENNING P.; PLASSMANN H., 2005). Pinel (2005) apresenta quatro 

vantagens sobre a PET: a) nada é injetado no paciente; b) gera informações estruturais e 

funcionais na mesma imagem; c) apresenta melhor resolução espacial e d) pode produzir 

imagens tridimensionais de atividades em todo o cérebro. 

 

 
Figura 8: Imagens de ressonância magnética funcional (RMf). Estas imagens 
ilustram as áreas do córtex mais ativas quando os indivíduos observaram linhas 
de letras e especificavam quais formavam palavras 
Fonte: Pinel (2005, p. 134) 
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Mcclure et al. (2004) utilizou a FMRI para investigar como mensagens culturais 

penetram no cérebro e moldam preferências pessoais. Nessa pesquisa foram monitoradas 

imagens do cérebro de 67 pessoas que experimentaram amostras não identificadas da Coca-

Cola e Pepsi. Cada refrigerante ativou a região do cérebro associada à sensação de 

recompensa. No entanto, quando as mesmas pessoas passaram a saber de antemão qual 

refrigerante estavam bebendo, a atividade de outra área cerebral, ligada à fidelidade, 

sobrepujou as preferências demonstradas no primeiro teste. Três em cada quatro participantes 

disseram preferir Coca-Cola. Para o autor, as imagens cerebrais dos consumidores mostraram 

maior preferência pelo sabor da Pepsi, porém, a marca Coca-Cola exerce maior estímulo em 

áreas do cérebro ligadas aos atos de vontade, o que significa dizer que seu logotipo é mais 

poderoso que o da Pepsi. 

Outros estudos utilizaram a FMRI para entender o comportamento do cérebro 

humano. Esses estudos observaram as correlações neurais do comportamento cooperativo 

(MCCABE et al. 2001), de recompensa social (ERK et al., 2002), de recompensas monetárias 

(KNUSTSON; PETERSON, 2005; MCCLURE et al., 2004). Além desses, a FMRI é aplicada 

na análise do processo mental de recompensa nas pessoas (WALTER et al., 2005). Para este 

autor existem três funções de recompensa que servem como objetivo de comportamento: a 

primeira que induz ao aprendizado e a vontade do organismo de querer mais; a segunda que 

aproxima e induz o comportamento de consumo para determinado objeto; e a terceira que 

induz a sentimento hedônicos positivos. Ainda segundo Walter et al. (2005) regiões do 

cérebro como o Orbitofrontal córtex (OFC) e as amídalas são frequentemente mapeadas pela 

FMRI e estão associadas aos sistemas de recompensas primários e secundários. 

Estas regiões do cérebro respondem tanto a recompensas primárias, como por 

exemplo, a água adocicada (O’DOHERTY et al., 2002), suco de tomate e achocolatado 

(KRINGELBACH et al., 2003), cheiros agradáveis (GOTTFRIED, O’DOHERTY, DOLAN, 

2002), chocolates (SMALL et al., 2001) e estímulos sexuais (ARNOW et al., 2002), como a 

recompensas secundárias, por exemplo, dinheiro (BREITER et al., 2001; KNUTSON et al., 

2001; KNUTSON, et al., 2000) música (BLOOD et al., 1999) ou carros (ERK et al., 2002). 

Associados a estes aspectos de recompensa, outros estudos foram realizados baseados em 

estímulos sociais, tais como, rostos bonitos (AHARON et al., 2001), interações sociais 

(RILLING et al., 2002) e afagos (ROLLS et al., 2003). 

Conforme estudos de Senior et al. (2007) a FMRI é uma técnica completamente 

não invasiva onde um voluntário é colocado dentro de um grande campo circular magnético 

(FIGURA 9). Dentro desse campo, vários estímulos experimentais, como propagandas de 
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produtos, podem ser projetados através de um pequeno prisma espelhado colocado acima da 

face. 

 

 
Figura 9: Subject is moved into the centre of the scanner where they can view material projected into the bore or 
listen to auditory material through MR compatible headphones. 
Fonte: Senior et al. (2007). 

 

Dentro desse viés operacional, Zaltman (2003) descreve o procedimento-padrão 

de FMRI que utilizou em suas pesquisas: inicialmente os técnicos em neuroimagem produzem 

uma séria de imagens básicas da área do cérebro em questão, como a região do hemisfério 

direito que atua durante o processamento de metáforas. Depois, geram outra série de imagens 

enquanto o indivíduo realiza tarefas cognitivas, como absorver diferentes anúncios que 

contenham várias metáforas para transmitir um conceito. O terceiro passo consiste em subtrair 

o primeiro conjunto do segundo conjunto. Dessa forma, presume-se que as metáforas 

ativaram, com sucesso, as áreas do cérebro mais visíveis nas imagens resultantes, talvez de 

forma diferente, se uma metáfora for mais envolvente do que a outra. Simultaneamente, os 

técnicos acompanham outras áreas do cérebro associadas com emoções ou sentimentos 

positivos e negativos, assim como com vários processos de memória, para verificar se os 

vários anúncios as ativaram de maneira diferente. O estudo revela descobertas interessantes, 

por exemplo, uma das metáforas mais citadas é a da transformação, ou seja, a idéia de que um 

produto em especial pode transformá-los em uma outra pessoa. Segundo Zaltman (2003) estas 

pesquisas podem levar à conclusão de que determinado anúncio induz com mais eficácia 

emoções positivas e lembranças do passado e codifica novas recordações, além disso, 

interpreta as reações cerebrais determinando o que a pessoa mais gostou durante a experiência 
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e em que nível. As desvantagens dessa técnica, segundo o autor, é que os indivíduos 

pesquisados ficam deitados e imóveis dentro de um aparelho apertado e barulhento, além de 

que as instalações são grandes e caras.  

Zaltman (2003) acrescenta que o método chamado tomografia ótica funciona 

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

acima da área cerebral a ser examinada. Os tecidos biológicos são sobremodo transparentes à 

luz quase infravermelha, que quando projetada ao longo da superfície do cérebro, pode revelar 

variações no fluxo sanguíneo em determinadas áreas. Para esse autor, o princípio do FDOT é 

semelhante ao da FMRI, pois, comparam-se mensurações básicas com outras efetuadas ao 

longo da execução de tarefas cognitivas pelo indivíduo. De acordo com o autor um dos 

exercícios que podem ser feitos através do FDOT seria instruir os participantes a gerar 

imagens de diferentes ícones, aos quais tenham sido expostos antes do escaneamento. A 

ativação do cérebro poderia revelar a intensidade com que as áreas visuais são afetadas 

durante a produção de imagens mentais dos diferentes ícones. Pode-se comparar a 

profundidade da ativação dentro de cada participante a fim de se cotejar os vários ícones.  

A FDOT apresenta algumas vantagens em relação à FMRI, pois, os indivíduos 

podem movimentar-se, com limitações, durante o processo de geração de imagens, 

possibilitando mensurações no local, em ambientes que não sejam de laboratório. Além disso, 

a máquina é silenciosa e de operação relativamente barata. Mesmo a FDOT registrando 

atividades neurais um centímetro abaixo da superfície do cérebro, é suficiente para revelar 

atividades em muitas áreas corticais de interesse (ZALTMAN, 2003).  

Dessa forma, as técnicas de neuroimagem podem, não só melhorar o conteúdo e 

aplicação de métodos padronizados de pesquisa de mercado, como também detectar e medir 

as reações dos consumidores aos estímulos de marketing. Para Zaltman (2003) a 

neuroimagem auxilia os gerentes a determinarem a eficácia de questionários de levantamento 

(especialmente os testes padronizados ou de levantamentos exclusivos) na avaliação de certos 

pensamentos e sentimentos. Além disso, amplia os conhecimentos dos gerentes acerca dos 

processos mentais dos consumidores. Outro ponto positivo com relação às técnicas de 

neuroimagem é a sua capacidade de isolar importantes metáforas ou arquétipos profundos, 

suscitados para o desenvolvimento de propaganda ou de estratégias de posicionamento, além 

da possibilidade de avaliação de qual alternativa de execução de metáfora profunda escolhida 

atrairão mais atenção e serão mais memoráveis. 

 

2.3 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 
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 Inicialmente é válido destacar a diferença existente entre publicidade e 

propaganda. Ambos os termos, de acordo com Santos (2005), ora são usados como 

sinônimos, ora com significados diferentes. Por isso, diversas foram as tentativas de se 

formalizar usos distintos para os dois termos, sendo todas em vão (RABAÇA; BARBOSA, 

2002). Analisando alguns conceitos sobre publicidade e propaganda, é perceptível a presença 

de pequenas diferenças entre esses dois termos. Para Santos (2005) a publicidade é todo o 

processo de planejamento, criação, produção, veiculação e avaliação de anúncios pagos e 

assinados por organizações específicas. Sendo assim, as mensagens têm a finalidade de 

predispor o receptor a praticar uma ação específica. Já a propaganda tem o objetivo de mudar 

a atitude das pessoas em relação a uma crença, a uma doutrina ou a uma ideologia. Para esse 

autor, embora a propaganda, muitas vezes, utilize as mesmas ferramentas da publicidade, ela 

não tem a finalidade de levar as pessoas a praticarem uma ação específica ou imediata. 

Segundo Sant’Anna (2005) publicidade significa divulgar, tornar público um fato, uma idéia. 

Já a propaganda tem o objetivo de implantar, de incluir uma idéia, uma crença na mente 

alheia. 

A dificuldade na diferenciação dos termos é porque ambos podem se referir à 

atividade de planejar, criar e produzir anúncios, daí a agência de publicidade ou agência de 

propaganda (SANTOS, 2005). Os próprios textos das leis que regulamentam a atividade e a 

profissão utilizam os termos de forma similar. De acordo com o conselho executivo das 

normas-padrão (2007) “a publicidade ou propaganda é, nos termos do art. 2º do Dec. nº 

57.690/66, qualquer forma remunerada de difusão de idéias, mercadorias, produtos ou 

serviços por parte de um anunciante identificado”. Este órgão diz ainda que:  

 

Agência de Publicidade ou Agência de Propaganda: é nos termos do art. 6º 
do Dec. nº 57.690/66, empresa criadora/produtora de conteúdos impressos e 
audiovisuais especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitárias, 
através de profissionais a seu serviço que estuda, concebe, executa e 
distribui propaganda aos Veículos de Comunicação, por ordem e conta de 
Clientes Anunciantes com o objetivo de promover a venda de mercadorias, 
produtos, serviços e imagem, difundir idéias ou informar o público a 
respeito de organizações ou instituições a que servem. (CONSELHO 
EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO, 2007) 

 

Historicamente, segundo Predebon et al. (2004), as primeiras manifestações da 

propaganda foram percebidas quando a inteligência humana descobriu que os processos de 
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persuasão pessoal podiam ser apoiados, ou até mesmo substituídos, por mensagens dirigidas a 

um público, iniciando aí o fenômeno da comunicação em massa, também chamado de 

propaganda. Para os autores, alguns exemplos antigos fortalecem esse ponto de vista, como 

no caso dos arautos dos reis que liam os editais para o povo, caracterizando a comunicação de 

massa; dos sinos das igrejas, tocados em determinadas ocasiões, constituindo-se em uma 

ferramentas para propagar a fé, e, assim, por extensão, em um vendedor de idéias; e dos 

famosos cartazetes de Toulouse-lautrec que divulgavam o Moulin Rouge, representando um 

clássico exemplo de propaganda, repleto de mensagens comerciais associadas às artes.  

Ainda segundo Predebon et al. (2004), em meados do século XIX os jornais 

tornaram-se importantes para a sociedade, especialmente nos estados unidos, passando a 

veicular mensagens de propaganda. Era comum que pessoas interessadas em vender produtos 

comprassem espaços dos jornais para publicarem suas ofertas, dando início ao surgimento do 

texto publicitário e das técnicas de persuasão. Assim como a venda, a divulgação de marcas 

tornou-se elemento fundamental para o sucesso comercial de produtos e serviços. Esses 

autores chamam esse início de formação técnica de propaganda de “pensamento comercial 

norte-americano”, e relatam, devido ao tempo do determinismo pelo qual passava o mundo, o 

caráter racional da propaganda, ou seja, o espírito de persuasão prendia-se mais à informação 

da disponibilidade de um produto ou serviço que seria o mais lógico de ser comprado. No 

Brasil, a propaganda começou a deslanchar na década de 1960, acompanhando o surgimento 

de um mercado de consumo baseado no modelo norte-americano, o chamado estilo americano 

de vida (american way of life), capitaneado pelas multinacionais. Nessa época, a propaganda 

brasileira focou-se muito nos anúncios chamados criativos (PREDEBON et al., 2003). 

A atividade de planejar, criar, produzir e veicular mensagens de propaganda como 

se conhece hoje em dia, começou no início da chamada revolução da informação, inicialmente 

com a imprensa escrita, e posteriormente com o rádio, a TV e, mais recentemente, com a 

internet (PREDEBON et al., 2004). Os autores chamam a atenção para o fato de como a 

propaganda vem evoluindo e sendo analisada, pois, segundo eles as premiações das peças 

publicitárias que antes eram oferedidas as mais criativas, hoje em dia são destinadas as que 

geraram os melhores resultados. É nesse cenário competitivo e caracterizado pelo excesso de 

comunicação que as agências estão inseridas. Daí há necessidade de desenvolver propagandas 

ou publicidades cada vez mais seletivas, ou seja, concentrandas em objetivos bem delimitados 

e bem posicionados.  
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Entretanto, como a comunicação é o ato de transmitir e receber mensagens, 
seja por meio da linguagem falada ou escrita, seja por meio de outros sinais, 
signos ou símbolos, ela não se limita à propaganda. Sendo assim, a 
comunicação de um posicionamento desejado se faz também por meio dos 
outros aspectos do mix de marketing, ou seja, produto, preço e ponto. Um 
nome, uma embalagem e um ponto-de-venda podem dizer muito de um 
produto ao cliente. (BASTA et al., 2003, p. 130) 

 

A agência de publicidade é uma empresa prestadora de serviço que tem como 

negócio principal tornar o anunciante um emissor, comunicando as vantagens competitivas 

dos produtos ao mercado. Nessa perspectiva, a publicidade comercial para a venda de 

produtos tem por objetivo criar mercados; ampliar mercados (verticalmente, alcançando novas 

faixas de consumidores; ou horizontalmente, ampliando o campo de uso do produto); ação 

reguladora (identificação da marca); reduzir custos; ação sobre os preços; acelerar a rotação 

de estoques; e melhorar a quailidade (SANT’ANNA, 2005). Para atender às suas atribuições 

com eficiência, Santos (2005) descreve os seguintes passos para o desenvolvimento de uma 

campanha ou anúncio (FIGURA 10). 

 

Prospecção do 
Anunciante 

 
 

Atendimento 
 
 

Planejamento 
 
 

Mídia                                                                                   Criação 
 
 

Compra de                                                                              Produção 
                         Mídia 
 
 

Veiculação 
 
 

Checking                                                                                Avaliação 
 
 

       Figura 10: Fluxograma de Produção de uma campanha 
       Fonte: Santos (2005, p. 84) 
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 A primeira etapa, prospecção do anunciante, é aquela em que a agência tenta 

convencer o anunciante a entregar-lhe a sua conta de publicidade. Tal processo de dar através 

da carta-convite, usado por empresas privadas, ou do edital da concorrência pública, usado 

pelo governo e companhia estatais (SANTOS, 2005). Conforme o autor, a segunda etapa, 

atendimento, consiste em identificar as necessidades do anunciante e disseminá-las na 

agência, a fim de que seja desenvolvida uma solução de comunicação. Aqui, se faz necessária 

a prospecção de uma série de informações sobre a empresa, os seus produtos, os seus 

mercados, os seus concorrentes, as leis e normas que regulam sua atividade, as tendências 

econômicas e tecnológicas do setor em que atua, entre outros. É nessa fase de produção da 

campanha que analisam-se os clientes, através da segmentação de mercado; grupo-alvo 

principal; grupo-alvo secundário; perfil demográfico, socioeconômico e cultural; 

comportamento de compra; comportamento de consumo. 

A terceira etapa, o planejamento, tem a função de construir pilares sobre os quais 

se assentará a solução de comunicação para o anunciante. Esta etapa vem em contra-partida às 

campanhas baseadas na intuição e improviso (DICKSON, 1992). De acordo com Predebon et 

al. (2004), a propaganda nasce com seu planejamento, realizado por pessoas especializadas 

dentro da agência, a partir do briefing, instruções fornecidads pelos homens de marketing do 

cliente, ou, em casos de cliente pequeno, pelos seus dirigentes. Esses autores acrescentam 

ainda que, em vários casos, é nessa fase que entra o trabalho da pesquisa de mercado. Planejar 

uma campanha baseia-se na análise do produto, análise do mercado/comportamento do 

consumidor e definição do conceito de comunicação (SANTOS, 2005). A análise do mercado, 

onde estão inseridos os consumidores, é importante para identificar grupos de clientes com 

necessidades e desejos mais ou menos semelhantes. As informações que irão fundamentar 

essa fase de planejamento devem vir bem detalhadas desde a etapa anterior – atendimento 

(SANTOS, 2005). A busca pelo conhecimento a cerca dos consumidores, na fase de 

planejamento, pode ser feita com o auxílio de técnicas qualitativas. De acordo com Malhotra 

(2001) a pesquisa qualitativa é de natureza exploratória, e pode ser aplicada através de 

técnicas conhecidas. Esse autor cita, incialmente, os grupos de foco, onde um moderador 

realiza a entrevista de forma natural com o objetivo de ouvir as pessoas do mercado-alvo, para 

obter uma visão aprofundada do segmento pesquisado. Malhotra (2001) acrescenta, como 

técnica qualitativa, as entrevistas em profundidade, as quais sondam em detalhes os 

pensamentos dos entrevistados. O autor destaca, também, as técnicas projetivas, dentre as 

quais as técnicas de associação; construção e expressivas, que de forma não estruturada 
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incentiva os entrevistados a projetarem suas motivações, crenças, atitudes ou sensações 

subjacentes.  

As etapas seguintes, que compreende a criação, produção, escolha da mídia, 

veiculação e avaliação, visam à materialização de idéias do planejamento e operacionalização 

de campanhas eficientes.  

 Essas etapas do processo de produção de uma campanha ratificam a importância 

da análise do consumidor, visto a necessidade de, não só comunicar as vantagens dos 

produtos ou serviços, mas, principalmente, identificar se as vantagens são percebidas (LIMA, 

2005). Para Rocha (2005) a racionalidade na análise do consumidor e nas pesquisas de 

mercado, muito utilizadas no passado, dar lugar aos estudos antropológicos no marketing. 

Segundo ele, a antropologia social, através dos aspectos culturais, analisa o consumo em 

termos simbólicos, ou seja, o comportamento do consumidor está relacionado aos significados 

que os produtos provocam nele. Ainda segundo esse último autor, a antropologia do consumo 

analisa os aspectos culturais e simbólicos presentes nas propagandas, slogans, anúncios, 

embalagens e rótulos dos produtos que influenciam os consumidores. Os aspectos 

antropológicos, juntamente com a sociologia e a análise do comportamento grupal, deram 

origem aos estudos etnográficos em marketing (IKEDA; PEREIRA; GIL, 2006). Segundo 

esses autores, as pesquisas etnográficas podem ser utilizadas, qualitativamente, nas pesquisas 

de marketing, pois, entre outros aspectos, analisam dados que envolvem interpretação dos 

significados das ações humanas. 

 Estudos semelhantes (PEREZ, 2004) definem que o objetivo da publicidade não é 

anunciar produtos, mas sim significar marcas, sendo assim, analisam os signos da marca. Essa 

autora acredita que a marca se comunica com os consumidores por meio dos sentidos e das 

emoções que é capaz de gerar. Acrescenta, ainda, que a construção perceptiva é possível por 

meio das experiências sensoriais e que os sentidos são, não só, a porta de entrada das 

percepções, mas, também, os condutores de significados que se constroem no cérebro e 

tomam a consciência das pessoas. A experiência de consumo e a sensorialidade dos produtos 

e das marcas, são fortemente influenciadas e até condicionadas pelas cores, formas, odores, 

texturas, etc. de que os objetos são feitos. A maneira para explicar essas expressividades e 

sensorialidades é a publicidade (PEREZ, 2004).  
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O elemento que está por trás da criação e sustentação das marcas é a 
publicidade. Como sabemos que uma bola com um quadrado dentro, com 
outra bola menor dentro dele, é a Rede Globo ? Ou, ainda, que uma maçã 
mordida (Apple) refere-se a computadores ? Ou que elefante verde remete 
extrato de tomate ? A disseminação dos símbolos marcários só é possível 
por meio da publicidade, entendendo-a em toda a sua complexidade 
midiática (PEREZ, 2004, p. 114). 

 

 Além dos estudos antropológicos e sensorias, percebe-se a presença da psicologia 

na publicidade (SANT’ANNA, 2005). Para este autor, a psicologia auxilia os publicitários a 

entenderem as motivações das compras, as necessidades humanas, e os fatores de influência 

da compra e venda. De acordo com Sant’Anna (2005) a publicidade se baseia no 

conhecimento da natureza humana, por isso, a importância da psicologia para analisar e 

entender alguns aspectos inerentes ao ser humano quando expostos a determinados anúncios, 

tais como a memória, que é a faculdade de lembrar-se dos fatos ou reconhecer os estados de 

consciência anteriores, relacionando-os com nossa experiência passada; a percepção, que é o 

registro de um objeto em nossa consciência; imagem, que é a representação de uma percepção 

anterior; e a imaginação que representa a faculdade de reviver na consciência objetos ausentes 

no momento (FIGURA 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

41 

 

ANÚNCIO 
 
 
 

VISÂO/PERCEPÇÃO 
 
 

Consciência                                                                                               Conhecimento 
 
 

ATENÇÃO 
 
 
 

Sensibilidade                                 SUGESTÃO/APELO                                   Sensação 
 
 

Instintos                                        SENTIMENTOS                                          Hábitos 
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Representação                          ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS                           Experiência 
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VONTADE 
 
 
 

AQUISIÇÃO DO PRODUTO 
 

       Figura 11: A Psicologia na Publicidade 
       Fonte: Sant’Anna (2005, p. 87) 
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Embora o marketing, ao longo do processo evolutivo, tenha passado a ouvir mais 

os clientes e a oferecer produtos mais direcionados (BASTA, 2003), e as agências de 

publicidade a desenvolverem estudos mais antropológicos (ROCHA, 2005, IKEDA; 

PEREIRA; GIL, 2006), psicológicos (SANT’ANNA, 2005) e sensoriais (PEREZ, 2004), 

alguns autores (BERRY et al. 2002; ZALTMAN, 2003) acreditam que os atuais métodos de 

coleta e análise dos consumidores podem apresentar limitações que prejudiquem a veracidade 

das informações afetando a qualidade das estratégias e campanhas publicitárias. Tais 

limitações, segundo Zaltman (2003), estão relacionadas a seis falácias de marketing.  

Segundo este autor, a primeira delas é a de que os consumidores pensam de 

maneira racional e linear, ou seja, que os consumidores contemplam conscientemente o valor 

individual e o valor relativo dos atributos de um objeto e a probabilidade de que tal objeto 

realmente converta em realidade tais valores, e então processem essas informações de alguma 

maneira lógica para formular julgamentos. A segunda falácia é a de que os consumidores 

conseguem explicar prontamente seus processos mentais e seu comportamento, ou seja, que 

boa parte do processo mental dos indivíduos ocorre na mente consciente. Noventa e cinco por 

cento do processo mental acontece na mente inconsciente, justamente onde há a mistura de 

lembranças, emoções, pensamentos e outros processos cognitivos em que os consumidores 

não têm consciência e não são capazes de explicar (KAGAN, 2002). A terceira crença, de 

acordo com Zaltman (2003), é a de que se pode estudar os consumidores abordando, 

isoladamente, os aspectos culturais, sociais, do cérebro e da mente. Para se compreender os 

consumidores é necessário analisar as interações existentes entre 

mente/cérebro/corpo/sociedade. Os processos psicológicos e os insights dos consumidores 

tornam-se mais ricos e mais operacionalizáveis quando se entende as origens culturais e 

neurológicas desses processos.  

O quarto mito refere-se ao fato de que as lembranças dos consumidores 

representam com exatidão suas experiências, ou seja, se presume que essas lembranças são 

como câmeras fotográficas que captam as imagens e refletem precisamente a experiência do 

indivíduo. Além disso, acredita-se que as lembranças descritas pelo consumidor permanecem 

constantes no tempo e que uma experiência de compra de que o indivíduo se lembre hoje é 

exatamente a mesma experiência de que se recordava uma semana atrás e de que se lembrará 

daqui a um mês. A quinta falácia relata que os profissionais de marketing acreditam que os 

pensamentos dos consumidores se manifestam por meio de palavras. Para Zaltman (2003) os 

profissionais de marketing não serão capazes de compreender o processo mental dos 
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consumidores interpretando as palavras usadas em conversas normais ou escritas num 

questionário, pois, os consumidores não pensam por meio de palavras. Para o autor o 

escaneamento do cérebro demonstra que a ativação de células cerebrais, ou neurônios, 

precedem a percepção consciente de um pensamento do indivíduo e são anteriores às áreas do 

cérebro que envolvem linguagem verbal. A crença de que os consumidores pensam por meio 

de palavras levam os profissionais de marketing a acreditar que podem injetar quaisquer 

mensagem na mente dos consumidores. Essa última falácia conduz os profissionais de 

marketing a verem a mente dos clientes como páginas em branco, nas quais podem escrever 

qualquer coisa, bastando que descubram uma maneira inteligente de fazê-lo. Dessa forma, 

conforme Zaltman (2003), julgam a eficácia de um anúncio, por exemplo, perguntando aos 

consumidores o quanto se lembram da mensagem publicitária e se gostaram da apresentação. 

As crenças subjacentes a essas abordagens de marketing vão de encontro a uma rica tradição 

da pesquisa sobre como as pessoas criam significado. 

 Balizados por essas falácias, profissionais de marketing adotam técnicas e 

métodos de coleta de dados para analisar os consumidores. Tais métodos e análises 

tradicionais não retratam ou subestimam o escopo das experiências dos consumidores 

(BERRY et al., 2002), pois são baseadas no mito de que as decisões dos consumidores 

decorrem de processos lógicos e conscientes, gerando, assim, informações superficiais, 

porém, de fácil obtenção. Para Zaltman (2003) os profissionais de marketing focam a razão 

em detrimento da emoção, pois é mais fácil de coletar e interpretar pensamentos conscientes 

do que emotivos, ou inconscientes. O autor confirma seu ponto de vista ao afirmar que cerca 

de 90% das pesquisas de mercado focam os atributos e as características funcionais do 

produto ou serviço, e não os benefícios emocionais. Sabe-se que embora os atributos e os 

benefícios funcionais sejam importantes, representam apenas uma pequena parte do que 

realmente impulsiona os consumidores, por isso, a necessidade de adotar técnicas que 

abordem tanto a razão quanto a emoção, como forma de produzir dados mais confiáveis. 

 Dentro desse contexto, entender o consumidor no seu íntimo ou, em outras 

palavras, na sua mente é importante para que as agências de publicidade desenvolvam boas 

campanhas e posicionem corretamente os produtos ou serviços dos seus anunciantes, pois, 

conforme relata Ries e Trout (2002, p. 20) “o modo mais fácil de penetrar na mente de uma 

pessoa consiste em ser o primeiro”. Para esses autores, a propaganda vem evoluindo. No 

início os comercias tinham um foco estritamente no produto onde os profissionais 

concentravam sua atenção nas características do produto e no benefício para o cliente, pois 

bastava uma idéia melhor e algum dinheiro para promovê-la. Num segundo momento a 
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propaganda voltou-se para a imagem, ou seja, descobriu-se que a reputação, ou a imagem, era 

muito mais importante na venda de um produto do que qualquer característica específica. O 

problema, nesta época, é que a medida que cada companhia tentava estabelecer uma reputação 

para si própria, o nível de ruído tornou-se tão elevado que relativamente poucas empresas 

forma bem-sucedidas. Por fim, a propaganda entra numa fase onde a estratégia e o 

posicionamento dominam, onde não é suficiente inventar ou descobrir algo, mas penetrar 

inicialmente na mente do cliente potencial (RIES; TROUT, 2002). 

 Porém, mesmo com essa evolução, para Ries e Trout (2002), está mais difícil 

desenvolver campanhas publicitárias brilhantes, e apontam como um dos motivos da 

dificuldade o fato das mensagens serem elaboradas de acordo com os antigos métodos 

tradicionais de pesquisa, as quais, segundo eles, não têm possibilidade de ser bem-sucedidas 

na atual sociedade com excesso de comunicação. Os estudos de Zaltman (2003) apontam para 

a necessidade de entender o inconsciente dos consumidores, suas emoções eliciadas, seus 

sentimentos, suas motivações e desejos não expressados.  

O neuromarketing aparece como um campo com potencial para empresas de 

marketing , institutos de pesquisa e principalmente as agências de publicidade, pois, elas terão 

condições de obter informações mais precisas, bem como, poderão testar de antemão as 

estratégias ou anúncios comerciais que serão veiculados no mercado. De posse da precisão 

destes dados, as agências de publicidade terão maiores possibilidades de posicionar melhor os 

produtos no mercado, realçando melhor seus diferenciais quanto à aplicabilidade, 

qualidade/preço, concorrente, usuário, benefício ou categoria de produto (RUBENS, 2004). 

Nesse cenário Rubens (2004) chama a atenção para uma nova metodologia de análise do 

consumidor. Para ele, o neuromarketing pode ser mais preciso que os métodos tradicionais de 

pesquisa, pois, aquilo que o consumidor sente ou acha, pode ser diferente daquilo que ele 

verbaliza ou escreve, ou outras vezes, as questões podem não ser bem elaboradas e o 

entrevistado não se explicar bem. O neuromarketing busca diminuir estas interferências, 

obtendo os dados da própria fonte, o cérebro, por isso as pesquisas voltam-se para o lado 

inconsciente.  

 

2.4 RESUMO DO CAPÍTULO 2 

 

O marketing tem evoluído de acordo as características do mercado. Essa evolução 

tem levado as empresas a uma maior preocupação em posicionar produtos e serviços na mente 

dos clientes (RIES; TROUT, 2002), e, para tal fim, faz-se necessário estudos do lado 
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inconsciente e emocional dos consumidores (ZALTMAN, 2003). Atualmente, os estudos em 

marketing apontam para a análise do cérebro do consumidor. Autores como Zaltman (2003) e 

Ries e Trout (2002) escrevem sobre o comportamento, a mente e os processos inconscientes 

dos consumidores, como forma de direcionar as estratégias e campanhas publicitárias das 

empresas. Através dos processos inconscientes buscam-se saber dos consumidores os 

significados mais profundos das suas respostas, os porquês das suas preferências, as suas 

crenças, e a análise das suas experiências (BERRY et al., 2002). 

A análise da mente inconsciente dos consumidores decorre de todo um processo de 

evolução nos estudos acerca do cérebro humano. Tais avanços avanços nas técnicas de estudo 

do cérebro vêem permitindo melhorias não só de ordem médica e terapêutica, como no 

tratamento e diagnóstico de doenças como o mal de Parkinson’s e Alzheimer’s (RUDOLPH, 

2007), mas também, com propósitos comerciais (LEE et al., 2006). O foco comercial acontece 

pois já é possível, com os atuais métodos de visualização do cérebro, obter uma melhor 

relação entre a estrutura cerebral, as funções neurais e o comportamento humano. Nesse 

contexto, o neuromarketing utiliza-se das técnicas de neuroimagem e da psicologia aplicada 

ao consumidor para analisar e entender o comportamento humano e sua relação com o 

mercado, com o intuito de vender produtos.  (LEE et al., 2006). Segundo Zaltman (2003) os 

estudos sobre o neuromarketing estão no início, porém, sua aplicação já pode ser observada 

em segmentos alimentícios, automobilísticos, refrigerantes (KRINGELBACH et al., 2003; LE 

COUTRE, 2007;  MCCLURE et al., 2004; SMALL et al., 2001; WALTER et al., 2005). 

Autores ( BICKEL et al., 2006; WALTER et al., 2005; KENNING P.; 

PLASSMANN H., 2005; LEE et al., 2006) apresentam métodos capazes de explorer as 

experiências inconscientes dos consumidores, com destaque para as técnicas de neuroimagem 

as quais analisam as funções cerebrais dos consumidores quando expostos a atividades 

mentais (DEPPE et al., 2005). Dentre as técnicas de neuroimagem que objetivam aprimorar os 

estudos acerca dos consumidores (ZALTMAN, 2003), destacam-se o PET (Positron Emission 

Tomography) que proporciona, através da ingestão do 2-Desoxiglicose, imagens  da atividade 

cerebral, analisando, de acordo com a atividade realizada, em quais áreas do cérebro houve 

um aumento no fluxo sangüíneo (IADECOLA, 1993); a FMRI (functional magnetic 

resonance imaging), tida como um meio não invasivo, pois nada é ingerido pelo consumidor, 

que se utiliza da técnica BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) para identificar as áreas do 

cérebro com alto nível sangüíneo (BICKEL et al., 2006; KENNING P.; PLASSMANN H., 

2005); e o FDOT (Tomografia Ótica Funcional Difusa) que usa fontes e detectores a laser, 

aplicados sobre a cabeça, exatamente acima da área cerebral a ser examinada. 
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Os estudos em neuromarketing poderão auxiliar as agências de publicidade no 

desenvolvimento de suas atividades. A agência de publicidade tem como objetivo comunicar 

as vantagens competitivas do seu anunciante para o mercado. Cabe ao departamento de 

planejamento da agência a função de pesquisar o mercado, produtos e comportamento do 

consumidor (SANTOS, 2005). Estudos mostram a presença de áreas como a antropologia 

(ROCHA, 2005, IKEDA; PEREIRA; GIL, 2006) e a psicologia (SANT`ANNA, 2005) na 

atividade publicitária, porém, segundo Zaltman (2003) e Berry et al. (2002), os atuais métodos 

de coleta de dados ainda subestimam o escopo das experiências dos consumidores, 

acreditando que as decisões dos mesmos decorrem de processos lógicos e conscientes. O 

Neuromarketing aparece como alternativa para entender o inconsciente do consumidor 

(RUBENS, 2004) 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Buscando conhecer o nível de domínio e influência do constructo neuromarketing 

junto a profissionais de agências publicidade no Brasil a presente dissertação caracteriza-se 

por ser exploratória, visto a presença pouco difundida dos conceitos dessa nova abordagem, 

bem como a escassez de estudos nessa área. 

De acordo com Mattar (2001), a pesquisa exploratória é indicada quando o 

conhecimento acerca de um assunto é pouco ou inexistente. Busca-se a compreensão inicial 

do tema e a classificação dos conceitos. Acrescentando a esses aspectos Malhotra (2001) 

afirma que o objetivo da pesquisa exploratória é explorar um problema ou uma situação para 

prover critérios e compreensão. 

 

Em geral a pesquisa exploratória significativa em qualquer situação 
da qual o pesquisador não disponha do entendimento suficiente para 
prosseguir com o projeto de pesquisa. A pesquisa exploratória é 
caracterizada por flexibilidade e versatilidade  com respeito aos 
métodos, porque não são empregados protocolos e procedimentos 
formais de pesquisa. (MALHOTRA, 2001, p. 106) 

 

A pesquisa exploratória dará suporte para a análise dos conceitos e influência do 

neuromarketing no segmento pesquisado.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A seleção da amostra foi não-probabilística e intencional, pois o pesquisador parte 

do pressuposto de que as maiores empresas de publicidade possuem maiores possibilidades à 

presença de fundamentos do constructo neuromarketing. Marconi e Lakatos (2002) afirmam 

que na amostra intencional não-probabilística o pesquisador se dirige a elementos da 

população que ele julga exercerem influência sobre os demais. Ainda de acordo com os 

autores, o problema da amostragem é escolher uma parte de tal forma que ela seja a mais 

representativa possível do todo e, a partir dos resultados obtidos, relativos a essa parte, poder 

inferir, o mais legitimamente possível, os resultados da população total. 
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Diante do caráter intencional da pesquisa, inicialmente, foram selecionadas as 

cinco maiores agências de publicidade do Brasil. Porém, por motivos de falta de 

disponibilidade de tempo dos publicitários, não foi possível executar as entrevistas com todas 

elas conforme o previsto. Das cinco primeiras agências do Brasil mais bem colocadas, foram, 

efetivamente, entrevistadas três delas: a primeira, a terceira e a quarta no ranking. Restaram 

entrevistar duas agências, e, respeitando a ordem de colocação no ranking, entrou-se em 

contanto com a sexta e a sétima empresa mais bem posicionada, porém, pelo mesmo motivo 

de falta de tempo dos publicitários não foi possível agendar um data para a entrevista. 

Conseguiu-se, por fim, entrevistar a oitava e a nona, ou seja, das cinco organizações 

entrevistadas, todas estão entre as dez primeiras. 

As agências foram selecionadas por dois critérios: representatividade e porte. Para 

atender ao primeiro critério as agências escolhidas devem ser filiadas a ABAP – Associação 

Brasileira de Agências de Publicidade – e certificadas pelo CENP – Conselho Executivo das 

Normas- Padrão. A ABAP é uma entidade presente em todos os Estados brasileiros, incluindo 

o Distrito Federal, e representante dos interesses dessas agências junto à indústria da 

comunicação, poderes constituídos, mercado e sociedade. As agências associadas à ABAP 

representam 75% de todo o investimento publicitário brasileiro em mídia, movimentando 

cerca de 2.800 profissionais e 3.900 clientes: é a maior entidade do setor na América Latina 

(ABAP, 2007). Já o CENP é um órgão criado, em 1998, pelo mercado publicitário para fazer 

cumprir as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, definindo as condutas e regras das 

melhores práticas éticas e comerciais entre os principais agentes da publicidade brasileira 

(CONSELHO EXECUTIVO DE NORMAS-PADRÃO, 2007).  

Com relação ao segundo critério: porte da empresa, buscou-se, inicialmente, 

identificar o faturamento das agências, porém, devido a dificuldade de acesso a estas 

informações em fontes seguras, optou-se por analisar o ranking histórico e o ranking atual 

(janeiro de 2006 à dezembro de 2006) dos investimentos publicitários dos anunciantes 

atendidos pelas agências. Dessa forma, o ranking (ANEXO B) não se refere a receita das 

agências, mas sim, como dito, aos investimentos dos anunciantes, via tv aberta, revista, jornal, 

rádio, outdoor e tv por assinatura (IBOPE MONITOR, 2007). Aqui cabe uma ressalva. Das 

cinco agências entrevistadas todas apresentam a mesma posição no ranking, tanto histórico 

como atual, com exceção da F/Nazca que historicamente ocupava o décimo segundo lugar, 

porém, no último ano, 2006, atingiu o nono lugar.  Nesse caso, optou-se pelo ranking atual 

por entender que esta empresa vem crescendo e ganhando espaço no mercado publicitário.  
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De posse do ranking das cinqüenta maiores agências de publicidade, o próximo 

passo foi selecionar uma amostra representativa desse universo. Com base no anexo B, 

verificou-se que o total de investimentos recebidos pelas as agências foi da ordem de R$ 

22.420.996.000,00 no período de janeiro de 2006 à dezembro de 2006, sendo que, desse 

valor, as dez primeiras somam juntas R$ 11.560.082.000,00 ou 51,56% do total (APÊNDICE 

B), representando mais da metade do dinheiro circulante no meio publicitário. Com base nos 

investimentos das dez mais bem colocadas, percebeu-se que as cinco agências selecionadas 

representam 58,68% ou R$ 6.783.317.000,00 do montante investido (APÊNDICE C). 

Portanto, julgou-se que essas cinco agências, tanto com relação ao ranking histórico quanto no 

último ano, são representativas dentro da amostra. 

Com base nos critérios relacionados acima, as cinco agências selecionadas, por 

ordem no ranking, foram as seguintes: 1) Y&R Propaganda Ltda; 2) J.W Thompson 

Publicidade Ltda; 3) Almap/BBDO Comunicações Ltda; 4) Giovanni DraftFCB; 5) F/Nazca 

S&S. Observou-se que dentre essas cinco agências, quatro delas (Y&R Propaganda Ltda; J.W 

Thompson Publicidade Ltda; Giovanni DraftFCB e F/Nazca S&S) possuem escritórios em 

mais de uma cidade no Brasil. Nesses casos, priorizou-se a matriz do escritório como local 

para realização da pesquisa. Todas as matrizes das agências estão situadas na cidade de São 

Paulo/SP. 

É válido destacar que as agências selecionadas são responsáveis não só pelo 

trabalho de criação de propaganda, mas, também, muitas vezes, pela pesquisa de mercado de 

grandes empresas nacionais e internacionais. Pode-se destacar a agência Y&R que possui a 

conta, entre outras, das Casas Bahia, Bradesco, Colgate, Danone e Vivo; a J W Thompson que 

administra os interesses da Coca-Cola, Johnson & Johnson, Unilever e Wall Mart; a 

Almap/BBDO responsável pela Embratel, Carrefour, Volkswagen e Antártica; e a F/Nazca 

que trabalha com a Skol, Fininvest, Hipercard e a Unimed. Toda essa abrangência 

mercadológica justifica a representatividade dessas agências no meio publicitário e 

empresarial. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

 Quanto ao procedimento do trabalho de campo, mostrou-se adequada a 

abordagem qualitativa, na medida em que se buscou, essencialmente, o significado do 

fenômeno. De acordo com Staw (1977) apud Roesch (2005) a pesquisa qualitativa é indicada 

em pesquisas exploratórias.  
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 Os dados para a pesquisa foram secundários e primários. Os dados Secundários 

devem ser relevantes, precisos, atuais e imparciais, para que ajudem o pesquisador no 

desenvolvimento do seu plano. Para Mattar (2001) estes dados são aqueles que já foram 

coletados, ordenados e tabulados, e que já estão catalogados e a disposição. A fonte de 

obtenção destes dados secundários foi a revisão bibliográfica de: Livros, textos, periódicos, 

publicações governamentais, jornais, serviços padronizados de informações de marketing, 

sites e artigos científicos na área de marketing, publicidade e propaganda, neurociência e 

psicologia. A revisão bibliográfica referente a propaganda, destacou, fundamentalmente, a 

fase de planejamento, pois, segundo alguns autores (PREDEBON et al., 2004; SANTOS, 

2005) é a etapa responsável pela análise do mercado e do consumidor, sendo estes os aspectos 

necessários para a condução do presente estudo. 

 Com relação aos dados primários, esses, para serem alcançados, demandaram 

planejamento, a fim de se conhecer o nível de domínio e influência do constructo 

neuromarketing junto a profissionais de agências publicidade no Brasil. Segundo Mattar 

(2001) os dados primários são aqueles que ainda não foram coletados, estando de posse do 

pesquisador, e que são coletados com o propósito de atender às necessidades específicas da 

pesquisa. Na coleta dos dados primários o levantamento foi o método de pesquisa, tendo em 

vista que a mesma era exploratória. O levantamento envolve a interrogação direta dos 

diretores de criação das agências de publicidade.  

O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista. Utilizou-se esse instrumento, 

pois, segundo Selltiz et al. (1967) a entrevista é uma técnica de coleta de dados importante 

para se obter informações acerca do que as pessoas esperam, sentem, desejam ou pretendem 

fazer. A entrevista em profundidade é recomendada quando se busca entender os constructos 

que os entrevistados usam como base para suas opiniões e crenças sobre uma questão ou 

situação específica (ROESCH, 2005). Foi feita uma entrevista em profundidade, com 

perguntas abertas acerca do entendimento dos fundamentos dos conceitos do neuromarketing 

e sua influência, com os gerentes da área de planejamento de cada uma das agências 

selecionadas. Optou-se pelos gestores de planejamento, pois, são os responsáveis pela 

coordenação da análise do mercado, especialmente no tocante aos consumidores, suas 

necessidades e desejos (SANTOS, 2005). Os entrevistados serão identificados nesta 

dissertação pela seguinte nomenclatura: Gerente A (Y&R Propaganda Ltda); Gerente B (J.W 

Thompson Publicidade Ltda); Gerente C (Almap/BBDO Comunicações Ltda); Gerente D 

(Giovanni DraftFCB) e Gerente E ( F/Nazca S&S). 
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A forma de contato utilizada foram as entrevistas, as quais realizaram-se in loco, 

nos escritórios das agências, todos localizados na cidade de São Paulo/SP. O roteiro da 

entrevista encontra-se no apêndice A desta dissertação. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Por ser qualitativa, a análise de conteúdo se mostrou adequada. De posse das 

informações coletadas foram processadas uma avaliação do tipo e profundidade das respostas, 

bem como o significado que ela gerou como resposta a pergunta de pesquisa do estudo 

sugerido. Para Bardin (2004, p. 27) “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações”. Para o autor a análise de conteúdo, diferentemente da lingüística, 

trabalha a palavra , ou seja a prática da língua realizada por emissores identificáveis. Ainda de 

acordo com a autora, foi realizado o processo de categorização semântico visando organizar 

as mensagens. Dessa forma, os agrupamentos foram classificados nas seguintes categorias: 1) 

Pertinência dos conceitos de Neuromarketing junto a profissionais de Agências de 

Publicidade; 2) Verificação de utilização de técnicas de Neuromarketing no estudo do 

consumidor; 3) Nível atual de influência e 4) Atividade da agência de publicidade. 

O roteiro utilizado na realização da análise de conteúdo, na presente dissertação, 

foi proposto por Roesch (2005): 1) definição das unidades de análise (palavra, sentença, tema, 

parágrafo, texto completo); 2) definição das categorias; 3) codificação de uma parte do texto; 

4) codificação de todo texto; 5) havendo um grande número de casos, estratificam-se as 

respostas, através da comparação entre grupos; 6) apresentação dos dados; 7) interpretação 

dos dados à luz da teoria. 

 

3.5 RESUMO DO CAPÍTUO 3 

 

A pesquisa busca conhecer o nível de domínio e influência do constructo 

neuromarketing junto a profissionais de agências publicidade no Brasil. Por se tratar de uma 

temática pouco difundidade este estudo se caracteriza por ser exploratório. Segundo Mattar 

(2001), a pesquisa exploratória é indicada quando o conhecimento acerca de um assunto é 

pouco ou inexistente. 

A seleção da amostra foi não-probabilística e intencional (MARCONI e 

LAKATOS, 2002), pois, o pesquisador parte do pressuposto de que as maiores empresas de 

publicidade possuem maiores possibilidades à presença de fundamentos do constructo 
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neuromarketing. Dessa forma as agências foram selecionadas por dois critérios: 

representatividade, ou seja, agências filiadas a ABAP – Associação Brasileira de Agências de 

Publicidade – e certificadas pelo CENP – Conselho Executivo das Normas- Padrão; e porte, 

de acordo com ranking histórico e o ranking atual (janeiro de 2006 à dezembro de 2006) dos 

investimentos publicitários dos anunciantes atendidos pelas agências. Incialmente buscou-se 

entrevistar as cinco maiores agências de publicidade, porém, por falta de disponibilidade de 

tempo dos publicitários não foi possível. Selecionou-se, então, outras cinco agências que 

estivessem dentro das dez maiores do país. Nesse caso foram entrevistadas as agências: 1) 

Y&R Propaganda Ltda; 2) J.W Thompson Publicidade Ltda; 3) Almap/BBDO Comunicações 

Ltda; 4) Giovanni DraftFCB; 5) F/Nazca S&S. As dez maiores agências do país representam 

51,56% do total de investimentos nesse segmento, sendo que as cinco agências selecionadas 

representam desse montante cerca de 58,68%, fato que justifica a escolha destas. 

Com relação ao procedimento do trabalho de campo, mostrou-se adequada a 

abordagem qualitativa (STAW, 1977 apud ROESCH, 2005), na medida em que se buscou, 

essencialmente, o significado do fenômeno. Foram utilizados dados secundários referentes à 

publicações na área de marketing, publicidade e propaganda, neurociência e psicologia. Na 

coleta dos dados primários o levantamento foi o método de pesquisa, tendo em vista que a 

mesma era exploratória. Utilizou-se como intrumento de pesquisa a entrevista em 

profundidade com os gestores de planejamento das agências de publicidade 

Através da análise de conteúdo (BARDIN, 2004), as informações coletadas foram 

processadas e avaliadas do tipo e profundidade das respostas, bem como o significado que ela 

gerou como resposta a pergunta de pesquisa do estudo sugerido. A análise de conteúdo levou 

ao processo de categorização semântico nos seguintes agrupamentos: 1) Pertinência dos 

conceitos de Neuromarketing junto a profissionais de Agências de Publicidade; 2) Verificação 

de utilização de técnicas de Neuromarketing no estudo do consumidor; 3) Nível atual de 

influência e 4) Atividade da agência de publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

53 

4 RESULTADO DA PESQUISA 

 

 Conforme abordado os estudos do neuromarketing, sobretudo em nível de Brasil, 

são bastante embrionários, o que leva resultados a serem mais subjetivos, sem refletir uma 

realidade prática ainda não vivenciada plenamente. Nesse sentido, os resultados ora 

apresentados constituem uma apresentação do conhecimento e percepção dessa ciência e sua 

esperada influência e impactos futuros. Isso, no entanto, não invalida qualquer iniciativa de 

investigação nesse campo, pelo contrário, torna-se uma necessidade de se buscar compreender 

e verificar algo que breve redimencionar todo esse mundo da publicidade, principalmente em 

relação ao consumidor como elemento central. Para tanto, a análise obedece à abordagem da 

pertinência dos conceitos de Neuromarketing junto a profissionais de Agências de 

Publicidade; verificação de utilização de técnicas de Neuromarketing no estudo do 

consumidor; nível atual de influência. 

 

4.1 PERTINÊNCIA DOS CONCEITOS DE NEUROMARKETING JUNTO A 
PROFISSIONAIS DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 
 
 
 Há uma corrente de estudiosos (ZALTMAN, 2003; BERRY et al., 2002) que 

apontam limitações nos métodos tradicionais de pesquisa. Segundo eles esses instrumentos de 

análise não conseguem identificar com precisão a relação entre o que os consumidores falam 

e o que eles pensam. Percebe-se a preocupação do gerente B com estes aspectos:  

 

Quando você pergunta alguma coisa conscientemente pra o consumidor, 
você induz a uma resposta racional e não a uma resposta que é natural, 
uma resposta que é espontânea ou uma resposta que é esse piscar de olhos 
que acontece de verdade que no mundo real isso não aconteceria desse 
jeito. Isto é uma coisa que eu acredito muito, né ? quando você  mostra um 
comercial que ainda não ta pronto, então você já cria todo um ambiente 
artificial, né ? um comercial que você  não ta contando, você não ta 
mostrando ele produzido... numa reunião que você mostra e aquela pessoa 
ta vendo com outras pessoas que ela não conhece, numa sala que não é na 
casa dela... é todo um ambiente artificial e a resposta também acaba sendo 
super racional e artificial.  

 

 Observa-se que a gerente B questiona a maneira como são realizadas e avaliadas as 

pesquisas, especialmente pela distância entre o mundo real dos consumidores e o mundo 

criado pelas agências pra entender esse consumidor e pelas diferenças regionais e 

internacionais. Segundo ela: 
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O nosso grande questionamento é o fato de como você avalia isso. Então 
quanto mais distante do real, assim... você pega e faz um desenhinho 
daquela história e conta aquela história e ta num ambiente onde aquela 
pessoa tem que responder alguma coisa... aí você pergunta: e aí você 
gostou de tudo, você não viu nenhum problema. Chega uma hora que a 
mulher fala: não, é... realmente tem esse problema, tal. Você  induz o 
consumidor a atender a sua expectativa. Então é isso que a gente sempre 
fica angustiado. E aí o que acontece nessa situação é que sempre o morno é 
o que se faz porque se alguém falou alguma coisa, e aí o outro: Ah é 
mesmo. Com esse processo a tendência de ficar uma coisa mais morna é 
muito grande. As pesquisas são feitas em grupos com mesmo perfil pra 
tentar buscar um consenso, mas as vezes não acontece. Por exemplo, a 
gente trabalha com contas regionais em que a gente precisa criar um... isso 
é uma outra história , mas só pra você  ter uma idéia, tá... precisa criar 
uma campanha que sirva pra o Brasil, pra Argentina e pra o México... aí 
você imagina se conseguir um consenso na Argentina, no Brasil e no 
méxico com realidades culturais completamente diferentes. Então até ter 
um caminho que todo mundo fique confortável  é aquela coisa que passa na 
televisão e ninguém, os países, ah, mas ninguém foi contra,  então é esse 
problema. 

 

 O gerente D ratifica esse ponto de vista ao afirmar que “o que você ta pensando é 

diferente do que você fala, que pesquisa tem muito isso, geralmente o que você fala não é o 

que você faria, a gente tem sempre um desvio grande, né ?”. Para a gerente da 

ALMAP/BBDO “É lógico, as vezes os clientes não explicam o que eles querem, o que 

realmente sentem, né ?”. Essa dificuldade de expressar os pensamentos de forma racional e 

linear é abordada por Zaltman (2003) no que tange as falácias do marketing. 

 Outro aspecto levantado com relação às possíveis limitações dos métodos de 

pesquisa refere-se aos altos investimentos que são feitos para uma pesquisa sem o devido 

retorno. Para Ries e Trout (2002) não adianta ter os melhores processos se o que se faz não 

vai ao encontro do que o consumidor pensa. Percebe-se na fala da gerente C que isto acontece 

na sua agência. Segundo ela:  

 

Muitas vezes o consumidor é exposto a uma idéia e ai não é finalizada, 
porque se você faz um filme você  já gastou dinheiro pra produzir o filme, 
então não faz sentido. E o jeito que é testado eles chamam de Animatics, 
que são desenhos animados com idéias no comercial. Isso é muito longe da 
realidade. Então é muito difícil você pegar uma campanha que vai usar 
muitos efeitos de produção, né ? que conta com a expressão do ator e tal, e 
reduz isso num desenho !!! que na verdade é como se fosse um cartoon... e 
a gente duvida do princípio: Como as pessoas podem avaliar algo que está 
em desenho ? Sabe... os filmes são super bem produzidos... te emociona ou 
não, tem trilha ou não e aquilo é uma redução muito simplista.  
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 Esta gerente continua questionando alguns métodos de pesquisa conforme se 

percebe a seguir:  

 

A Ipsilous tem outra metodologia que eu sinceramente nunca vi funcionar 
(rsrsrs). É até difícil comentar porque eu já vi apresentações, mas eu não 
acho que faz muito sentido. Eles usam uma série de carinhas como se 
fossem uns desenhos infantis, com possíveis reações que o ser-humano tem, 
então essas carinhas elas devem representar o sentimento humano, então é 
como se fosse um baralho... você tem umas 40 (posso te mostrar isso 
também) que vai desde feliz à indiferente, à excitado, curioso e tal ...  e 
lógico não tem a legenda, são tipo as figurinhas, tá ? E depois de exposto 
ao comercial o consumidor precisa escolher quais são aqueles sentimentos 
que ele acha que o comercial passou. Só que assim... sinceramente eu 
duvido até que aquelas carinhas representem aquele sentimento, sabe ? E 
eu nunca vi algo relevante nesse estudo. Eu fui na apresentação da 
metodologia a uns dois anos atrás, eu já fui numas três apresentações de 
resultados com isso, mas, eu não acho que eu aprendi alguma coisa desses 
estudos. Isso tudo eu to te falando de técnicas enfim... que são pra analisar 
peças prontas, né ? comerciais prontos. 

 

 Algumas agências percebem essas limitações ainda que do ponto de vista teórico. 

Segundo Zaltman (2003) esse reconhecimento é importante no processo de interação entre o 

inconsciente do profissional de marketing e o inconsciente de consumidor. Para a gerente C 

“A gente acredita que a maioria das pessoas falam uma coisa e agem de uma outra maneira, 

né ?”. Esse reconhecimento ainda é feito muito do ponto de vista teórico. Duas entrevistadas, 

as gerente B e C, falaram de uma palestra que assistiram com um jornalista americano 

chamado Michael Blets que criticava os métodos de pesquisa. De acordo com a primeira: 

 

[ ...] ele falou muito de como as coisas acontecem num piscar de olhos ,e a 
palestra dele foi pra criticar os métodos convencionais de pesquisa”. Já a 
segunda comenta que “eu fui numa palestra desse jornalista e ele faz uma 
crítica a pesquisa, principalmente a americana, porque os americanos 
dependem muito do que os consumidores dizem, né ? Você vai em grupos 
de discussão... e porque pão !?!?!? não é assim que as pessoas agem. Ele 
fala de uma experiência, por exemplo, um grupo de pesquisa discutindo o 
tempo inteiro sobre duas gravuras, qual que era a mais interessante, e as 
pessoas falavam que era uma X e aí o cara fala... bom... já que vocês 
preferem essa podem levar pra casa e pendurar na parede. Aí depois de 
uma semana você passa na casa do cara e aí a gravura não está mais lá 
(rsrsrs), porque ela não é a coisa mais interessante do mundo, não é aquilo 
que é socialmente mais aceito. Então, agente trabalha com uma série de 
outras técnicas nesses grupos qualitativos pra tentar tirar o que não é 
consciente das pessoas. 
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 Na prática, as agências embora admitam que os métodos podem ser limitados, elas 

confiam nas técnicas que usam. De acordo com a gerente da ALMAP/BBDO, “...existem uma 

série de técnicas que agente usa no dia a dia que são feitas justamente pra diminuir a 

distância entre o racional e o irracional, o consciente e o inconsciente”. Essa confiança se dá 

muito pelo fato das técnicas estarem na zona de conforto dos pesquisadores, conforme analisa 

Zaltman (2003).  

 Estudos criticam os métodos convencionais de pesquisa (ZALTMAN, 2003; 

BERRY et al., 2002) e apontam para a utilização de técnicas de neuroimagem (MCCLURE et 

al., 2005; LEE, et al., 2006; KENNING; PLASSMANN, 2005) na análise de aspectos 

inconscientes dos consumidores (BICKEL et al., 2006; WALTER et al., 2005; KENNING, P.; 

PLASSMANN, 2005, LEE et al., 2006). Essas análise podem ser utilizadas para fins 

mercadológicos à medida em que se analisa as reações e atitudes dos consumidores quando 

expostos a uma marca ou comercialização de um produto ou serviço (BICKEL et al., 2006). 

Esses estudos embasam os conceitos e as técnicas utilizadas pelo Neuromarketing na análise 

do cérebro dos consumidores (LEE et al., 2006).  

 Mesmo diante de alguns estudos científicos (LE COUTRE, 2007; ZALTMAN, 

2003; BICKEL et al., 2006), há, dentro das agências de publicidade selecionadas, 

conhecimentos superficiais sobre os estudos do cérebro dos consumidores. Conforme relata o 

gerente B “[...].tem algumas teorias que falam da diferença do cérebro do homem e da 

mulher, já li alguma coisa referente a propaganda, mas, inclusive tava falando disso no 

fantástico da semana passada, mas muito pontual.” Já o gerente D afirma que vem 

acompanhando um pouco desses estudos. Segundo eles “Já, já li sobre isso, já vi o que que ta 

acontecendo, os testes que estão sendo feitos, pra vê o quanto isso é eficiente ou não, a 

maneira que se pode usar isso, inclusive o que gerou de polêmica,isso de você ir tão afundo 

pra saber como é que o consumidor pensa e como é que ele se comporta de verdade. Mais 

reportagens”. Para o gerente da Y&R ainda não há nada aplicado, apenas teorias e leituras de 

revistas. O que chama a atenção nesta agência é o início de uma preocupação com os 

conceitos referentes aos estudos biológicos no processo de compra dos consumidores:  

 

A gente tem lido algumas coisas sobre isso ... é... não tem nada aplicado, 
nada que a gente tenha feito especificamente sobre isso, parece uma área 
nova, uma coisa que... sei lá... que deve começar a tomar corpo aí no 
futuro, mas eu confesso que agente não tem um Know-how disso. A gente 
leu bastante coisa, chegou a discutir um pouco isso com uma das pessoas 
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que trabalha comigo que da aula na ESPM e ta montando uma aula sobre 
processo de compra e ta tentando colocar um capítulo lá, uma discussão 
sobre como que é o processo biológico disso, ou como que essas coisas 
acontecem no cérebro, a compulsão pra comprar, como é que é, como é 
que é a decisão e tal. Fora isso eu me lembro de ter lido artigos, eu acho 
que li alguma coisa no meio & mensagem, a gente usou uma preparação 
desse material, um artigo eu acho que da super-interessante ou da Galileu, 
eu não sei, uma dessas revistas que falava sobre vícios, sobre cérebro e 
tocava um pouco no assunto de obsessão, compulsão por consumo e tal, 
mas nunca chegamos a usar isso de fato. 

 

 Percebe-se que existe, entre as agências de publicidade, um conhecimento teórico 

a respeito de alguns estudos do cérebro do consumidor. Porém, com relação ao termo 

neuromarketing, apresentado por alguns autores (LEE et al., 2006; SENIOR et al., 2007), as 

opiniões divergem. Para a gerente B o termo neuromarketing é desconhecido:  

  

Não, não conheço. Tanto que quando você veio entrar em contato... ficou 
meio assim... eu nunca ouvi falar ... eu não sei o que que é... eu não posso 
responder porque eu não conheço. Então é uma reação meio de 
desconhecimento total. O nome neuromarketing não é nada muito super-
presente tanto quanto eu ouço falar de uma pesquisa etnográfica, uma 
pesquisa sei lá... das coisas mais tradicionais ou as coisas um pouco mais 
moderninhas que tão fazendo aí, as invasões de cenários que é tentar estar 
presente no mundo dos consumidores como sendo um dos consumidores, 
então um jovem entrevista um jovem, a dona de casa entrevista a dona de 
casa. Mas assim... coisas que eu acabo associando porque na hora que 
vocês vieram contactar a gente eu pensei o que raio será que é  o 
neuromarketing ? aí eu pensei... deve ter haver com como funciona o 
cérebro das pessoas 

 

  Com a mesma opinião encontram-se o gerente E que afirma “O nome 

neuromarketing nunca ouvi falar”. Porém três agências manifestaram conhecimento teórico 

sobre o termo. Para a Y&R “Já ouvi falar nessas situações... em artigos.... Esse tema de 

entender como se da o processo de decisão, o processo de compra, de desejo e tal, de uma 

perspectiva mais sei lá ...física, mais biológica, é uma coisa que a gente tem escutado muito”. 

Segundo o gerente da GionvanniDraftFCB “o termo neuromarketing não é novidade para 

mim”. Com esse mesmo ponto de vista, a gerente da ALMAP/BBDO comenta que 

“Sinceramente só conheço o termo neuromarketing de ler um ou outro artigo, mas na prática 

não”. 

 Percebeu-se, mesmo que não unanimemente, um pouco de conhecimento teórico 

do termo neuromarketing. Essa teoria, porém, se limita, como visto, a reportagens, textos, 

artigos de revistas ou programas de televisão. Não há evidência de aplicação prática do 
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neuromarketing nas agências, conforme a opinião da gerente C “Até hoje pra falar a verdade 

isso pra mim não saiu do papel. Eu nunca fui apresentada, e isso porque eu lido com esses 

institutos grandes, e ninguém nunca me apresentou um projeto sério que pudesse, pelo menos 

pelo que eu entendo, captar de uma forma mais científica o que vem passando na cabeça do 

consumidor”. Observou-se que o pouco entendimento do neuromarketing reflete o 

desconhecimento de importantes estudos científicos mais aprofundados sobre o assunto (LEE 

et al., 2006; MCCLURE et al., 2004; RUSTICHINI, 2005).  

 

4.2 VERIFICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE NEUROMARKETING NO 

ESTUDO DO CONSUMIDOR  

 

A aplicação do neuromarketing acontece mediante a utilização de técnicas de 

neuroimagem, conforme descreve alguns autores (ZALTMAN, 2003; MCCLURE et al., 

2005; LEE, et al., 2006; KENNING; PLASSMANN, 2005). O que chama a atenção é o total 

desconhecimento das técnicas de neuroimagem por parte de todas as agências de publicidade 

pesquisadas, sem exceção. Estudos sobre a parte operacional da neuroimagemm (KENNING; 

PLASSMANN; AHLERT, 2007; AMBLER et al., 2004; SENIOR et al., 2007) são 

desconhecidos. Quando questionados sobre o conhecimento das técnicas de neuroimagem 

obteve-se os seguintes comentários: Para a JWT:  

 

Não. Eu só vi coisas relacionadas a estudos que falam... por exemplo, essa 
matéria no Fantástico que dizia, mostrava a imagem da mulher aqui, então 
quer dizer que teve uma reação que foi mais emocional, tem uma reação 
que tem mais a ver com a coisa do detalhe e tal, mas, relacionada a 
propaganda eu nunca vi. E assim... eu precisava conhecer a técnica. Eu 
não conheço nenhuma técnica de neuroimagem e não conheço nenhum 
estudo do consumidor que tenha sido realizado por alguma outra grande 
empresa com a técnica do neuromarketing.  

 

A Y&R acrescenta “Não. Neuroimagem não. Não... coisas assim... vamos dizer... 

orgânicas, mais biológicas sobre isso. Na prática, com certeza nem nós, nem nenhum dos 

nossos anunciantes tem feito algum estudo com a utilização dessas técnicas. É o que eu te 

falei, as referências são todas de bibliografia e eu não me lembro delas citarem alguma 

empresa. Eu já ouvi alguns comentários... eu li algumas coisas, mas seguramente do ponto de 

vista dos clientes é uma coisa que ta muito distante, nunca se tocou nesse assunto, o máximo 

que a gente chega é nesse biomap da enterscience, alguns clientes tiveram curiosidade, 
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quiseram saber como é que funcionava e tal, mas é um negócio muito específico de reação a 

campanha, a filme, não trata do processo”. A GiovanniDraftFCB já comenta que “Não. Eu li 

superficialmente mais sobre a polêmica do assunto do que como funciona. As técnicas e o 

processo de neuroimagem eu não conheço. Na prática não tenho conhecimento. Nunca tive 

muito contato direto assim. Só o que sai na mídia o que agente fica sabendo, o que discute 

aqui, o que discute ali, mas agente ter contato mesmo com a coisa na prática não”. Para a 

Almap/BBDO “Não. Só já ouvi falar que há estudos neurológicos sobre o comportamento 

humano. Mas de resto não... não tenho nenhum conhecimento... nunca nem ouvi falar”. E por 

fim a F/Nazca afirma que “Nunca ouvi falar sobre essas técnicas, nem tão pouco da sua 

aplicação”. 

Estudos científicos que tratam da utilização das técnicas de neuroimagem 

(O’DOHERTY et al., 2002; KRINGELBACH et al., 2003; GOTTFRIED; O’DOHERTY; 

DOLAN, 2002; SMALL et al., 2001), muitos deles com enfoques comerciais (LEE et at., 

2006; WALTER et al., 2005), são desconhecidos pelas agências de publicidades. Observou-se 

que as técnicas mais próximas a neuroimagem, segundo alguns entrevistados, utilizadas no 

mercado publicitário referem-se ao biomap e ao eye track. De acordo com a Almap/BBDO: 

 

Eu acho que o mais próximo que eu vi foi esse do acompanhamento do 
olhar, do instituto Milash Brow. Na verdade não tem nada haver com 
ressonância, mas é o único instituto que tenta fazer algo mais diferente. Se 
chama Eye track. Eu sei que eles trabalhavam muito para a Gatorade no 
passado e aí a gente acompanhava esse tipo de pesquisa porque era um dos 
clientes. A metodologia analisa quantas vezes a pessoa piscou e o grau de 
atenção delas pra algum comercial. Então eles vão e fazem uma... tem um 
comercial de trinta e eles têm um gráfico final que é o grau de interesse 
gerado em certas cenas, e aí eles falam: poxa  é essa cena, é esse episódio 
do comercial,   porque é nesse momento que as pessoas mostraram isso. 
Eles analisam o quanto que as pessoas demonstram interesse ou não por 
um determinado anúncio, determinado momento daquela peça publicitária, 
né ?. Então tem os trinta segundos ai ele fala: na hora que aparecer o 
produto ou a pessoa bebendo essa cerveja é a hora que isso se destaca.  

 

Já a Y&R comenta “Eu vi algumas apresentações da Entersscience, daquele 

biomap deles que medem as reações a uma campanha por reações corporais, ao batimento 

cardíaco e tal, mas eu acredito que isso não tenha muito haver com neuromarketing”. 

 

4.3 NÍVEL ATUAL DE INFLUÊNCIA DO NEUROMARKETING 
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Após a análise dos conceitos e das técnicas, a pesquisa não verificou a existência 

de influências do neuromarketing nas agências de publicidade referentes a análise dos 

consumidores. Autores (ZALTMAN, 2003; MCCLURE et al., 2005; LEE, et al., 2006) 

apresentam estudos de análise dos consumidores através das técnicas de neuroimagem 

possibilitando a compreensão das influências práticas na análise do consumidor que podem 

acontecer dentro de uma empresa. 

 Percebe-se que, devido ao conhecimento apenas teórico do termo neuromarketing, 

mesmo assim de forma limitada, e do total desconhecimento das técnicas de neuroimagem, 

ainda não há ações práticas da influência que esse novo campo de estudo pode provocar nas 

agências de publicidade. Entrevistados como a gerente B não manifestaram opinião sobre 

essas influências por não entender do assunto: “Não, porque eu não tenho conhecimento 

sobre esse assunto”. Outros dois gerentes, D e E, foram diretos em seus comentários, também 

por conhecerem pouco da técnica. O primeiro afirmou que “Não, desse tipo não, desse tipo de 

uso não. Só teoria que a gente fica sabendo”, já o segundo comentou “Eu teria que saber que 

ações práticas e resultados práticos a aplicação dessa metodologia poderia me fornecer. Ah, 

como eu não conheço eu não sei que tipo de dado eu vou conseguir obter com esse método”.  

Outros dois gerentes foram mais abrangentes em seus comentários. Para o gerente da Y&R: 

 

 Eu acho que depende muito de como você entende isso, mas, é, com 
certeza qualquer técnica que ajude a entender o comportamento é 
fundamental pra nós. Agente ta o tempo todo atrás disso, tentando entender 
qual é o processo de compra, onde é que você pode interferir... é... quais 
são os drivers pra o cara escolher uma coisa ou outra, então eu acho que 
isso hoje é feito por outros meios, agente faz pesquisas tradicionais, 
qualitativas, quantitativas, etc... até umas coisinhas um pouco mais 
sofisticadas como modelos matemáticos pra definir importância de 
atributos, etc. Então, tudo isso impacta na mensagem, no conteúdo da 
comunicação. Então o que eu acho que o que muda é a fonte, você vai 
achar uma nova maneira de chegar a esses insights, a essa coisa que vai 
subsidiar o conteúdo da comunicação. Então você tem forma e conteúdo, 
planejamento ta mais ligado ao conteúdo do que a forma... a criação vai 
montar a cara daquela história, agora o que dizer, como dizer, qual o 
botão que você tem que apertar é uma tarefa de planejamento e pra isso 
quanto mais informação agente tem melhor, sem dúvida que agente tem 
essa área aqui só pra fazer isso... fazer coisas embasadas em fatos, 
necessidades do consumidor, etc.  

 

 A gerente C expõe algumas dúvidas:  
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Eu acho que isso deve medir impacto, né ? Porque a princípio isso já me 
parece complicado, né ? Por que um mesmo filme assim que te aterroriza 
ele pode ser registrado dentro da sua mente, não sei como é a leitura, mas 
como algo que te dar muito prazer. Então essas são reações que são muito 
opostas. Agente brinca aqui ... agente faz comercial de... de... cerveja... e aí 
um dos institutos que testam o filme, a própria Ipsilou  que tem uma 
metodologia chamada AcTV que a pessoa assiste um rolo de filme e depois 
ela vai comentar sobre o comercial que ta lá dentro... só que ela não sabe 
que a pesquisa era a respeito disso, né ? E tem uma medida que eles falam 
de impacto... o quanto que lembrou... o quanto que chamou a atenção e tal. 
Nem sempre o impacto é positivo, né ? Você coloca uma mulher pelada nos 
primeiros dois segundos aí eu te garanto que você tem impacto, mas o 
quanto que isso trás pra marca ? Então eu acho que nos dias de hoje as 
empresas estão super-preocupadas não só em aparecer mas aparecer da 
forma correta. Então esse pedaço aí me preocupa de eu não conseguir 
entender se aquilo faz bem ou não faz bem pra marca, né ? E outros vários 
casos que agente já teve aqui ou da concorrência ou de nós mesmos que 
chama muito a atenção,  então por esse lado eu acho um pouco 
complicado, né ? Mas, por outro lado é sempre fascinante você pensar que 
você vai conseguir ter um conhecimento mais profundo a respeito do 
impacto que um produto ou um comercial tem. Parece interessante, mas eu 
não consigo imaginar como seria na prática, né ?. 

 

 Embora, inicialmente as agências concordem que ainda não há ações práticas 

sobre a influência do neuromarketing, diferentemente do que dizem determinados autores 

(LEE et al., 2006; MACCLURE et al., 2004; SENIOR et al., 2007), observou-se comentários 

a respeito de como as agências podem tirar proveito das técnicas de neuroimagem, assim 

como expostos por Walter et al. (2005) e Lima (2005). Mesmo sem conhecerem a técnica, 

algumas empresas imaginaram como seriam os benefícios e ficaram a vontade para falar, 

outras não. Para a GiovanniDraftFCB “eu acho que agente começa a ter uma coisa mais 

profunda de como o consumidor se comporta, de como ele pensa, do que ele acha, do que ele 

não acha, de que nível de relacionamento ele tem com a marca, com o produto”.  A gerente 

da Almap/BBDO acrescenta “Bom... eu imaginei, por exemplo, tudo que for início, né ?...  

agente trabalha muito com conceito de produtos... produtos antes de serem lançados. Pra 

entender uma força de uma idéia de produto versus outra idéia, eu acho que pode ser 

interessante como medidor de força, né ? como se fosse no parque de diversão aquele 

martelinho que você dar e o negócio sobe, enfim... precisa entender o que que é médio e o 

que é muito bom, né ? seria um termômetro. Mas de novo, associado a outras técnicas”. Já 

para a F/Nazca ainda é cedo pra visualizar benefícios, pois existem algumas dúvidas sobre a 

consistência dos resultados:  
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Vai depender de que tipo de informação exatamente a metodologia fornece. 
Eu imagino que... quem aplica essa técnica de neuroimagem deve ter 
parâmetros pra me dizer que... sei lá... que determinada parte do cérebro 
que é mais susceptível a emoções ela ficou mais vermelha ... mais ousada... 
não sei... e supõe  que a pessoa gosta mais ou gosta menos.. ou... não sei se 
da pra mapear reações emocionais pelo cérebro. Eu sinceramente 
desconheço. Agente ta acostumado a trabalhar com outro tipo de 
metodologia que não essa. Você teria que me explicar sobre isso pra eu 
poder saber”.Eu tenho dúvidas sobre isso. Será que eu consigo atingir 
áreas do cérebro como a da emoção, por exemplo. E outra coisa, o fato 
dele ta emocionado não quer dizer que ele ta positivamente emocionado... 
ele pode ta negativamente emocionado. A técnica me da isso ? Ela me 
responde isso ?. Você tem que me explicar exatamente como funciona essa 
metodologia porque se não fica difícil eu analisar pra você.  

 

Interessante observar que por desconhecerem as técnicas de neuroimagem há uma certa 

desconfiança na possibilidade de obterem  vantagem competitiva no mercado através dessa 

metodologia. Para a JWT “Eu não faço idéia, porque o meu conhecimento é muito pequeno 

sobre esse assunto. Eu não sei como funciona”, mas para a GiovanniDraftFCB “Eu acho que 

se for comprovado que... se tiver uma margem de segurança ou uma coisa assim, depois que 

andar bastante eu acho que não deixa de ser um diferencial”. 

 Como dito anteriormente, autores (BERRY et al., 2002; ZALTMAN, 2003) 

enfatizam a necessidade das empresas entenderem o inconsciente e o lado emocional dos 

consumidores para que direcionar melhor as estratégias (RIES; TROUT, 2002). Nessa 

concepção, outro ponto da análise questionou se os publicitários acreditam que o 

neuromarketing consegue identificar com as necessidades, desejos e percepções dos 

consumidores. Novamente as respostas ficaram divididas. Empresas como Almap/BBDO e a 

Y&R estão de acordo, basta analisar o comentário desse último:  

 

Claro, eu acho que sim. Tem uma questão aí... de benefício... pode ser uma 
técnica muito bacana e tal, mas provavelmente ta muito longe de ser uma 
coisa aplicável, de ser uma coisa que você usa no dia-a dia, mas, não tenho 
dúvida que sim , você entender... os pré-testes e pós-testes de campanha 
que agente faz, no fundo eles buscam isso, entender qual é a capacidade 
daquela peça de impactar o consumidor, de transmitir o que você imagina, 
de gerar mobilização pra compra... você tem alguns índices que se você 
conseguir medir isso, sei lá, quimicamente aí pela imagem do cérebro, 
seria muito legal.  

 

 No caso da GiovanniDraftFCB o gerente foi mais cauteloso:  

 

Olha cara, eu não conheço a fundo pra dar uma opinião a respeito, mas eu 
acho que as variáveis que interferem no jeito de pensar de cada pessoa são 
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muitas né ? e é difícil você conseguir agrupar assim, ainda mais quando 
você fala assim de inconsciente, né ? de como as pessoas tomam atitudes 
inconscientemente... eu precisaria conhecer muito mais assim a respeito 
pra saber de que forma aplicar isso no dia-a-dia  Avaliar como é feito, né ? 
que tipo de resultado daria pra você obter disso. Exato. Porque quando 
você vai fazer um grupo convencional, você sabe como que é a técnica e 
antes de tudo você sabe o que que você quer tirar daquilo, né ? você já tem 
o conhecimento do formato de funcionamento. Agora desse tipo de coisa se 
agente não tiver o conhecimento profundo, não da pra entender direito 
 

 Autores advogam (BICKEL et al., 2006; KENNING P.; PLASSMAN H. 2005; 

KENNING; PLASSMANN; AHLERT, 2007; AMBLER et al., 2004) que a utilização das 

técnicas de neuroimagem na análise do consumidor é uma tendência. Porém, essa tendência é 

vista com desconhecimento por parte das agências pesquisadas. A JWT, por exemplo, diz que 

“Através da neuroimagem eu não posso te dizer, pois, não conheço a técnica”. No caso da 

Almap/BBDO a análise dessa tendência é limitada, pois, há um total desconhecimento prático 

dessas técnicas. Segundo esta  

 

Sinceramente nunca nem impactou, porque nós nunca vimos nada pronto, 
entendeu? e olha que agente é convidados pra tudo quanto é lançamento de 
produto desses institutos. Eles são feitos em grandes hotéis aqui em São 
Paulo, coquetéis e tal, e agente acompanha tudo e, assim..., eu estou no 
sexto ano aqui na agência e eu nunca fui convidada pra nada, a não ser pra 
essas duas técnicas que eu te falei: uma da Ipsilous lá das carinhas que eu 
acho que é a que não dá certo de jeito nenhum, que tenta capturar o que o 
consumidor ta sentindo, eu mesmo já tentei identificar o que que era, e essa 
outra da Milash Brow que é a parte do acompanhamento do olhar. 

 

 Diferentemente da JWT e da Almap/BBDO outras agências, Y&R e 

GiovanniDraftFCB, esboçaram perspectivas positivas com relação às tendências desses 

estudos, visualizando impactos no processo de avaliação dos filmes criados e no modo de 

entender o consumidor, assim como os defendidos por Lima (2005); Walter et al., (2005) e 

Zaltman (2003). A agência Y&R, por exemplo, foi detalhista na análise das tendências, 

contextualizando as exigências dos anunciantes com as fases de produção de uma campanha.  

Inicialmente, em concordância com Ries e Trout (20002), a empresa afirma que “Agente 

busca muito técnicas novas. Não tem muito como escapar disso hoje. O cliente está cada vez 

mais exigente, cada vez menos os clientes acreditam em “grandes sacadas”, grandes idéias 

cegamente... vamos lá, vamos fazer, vamos... a coisa ta muito mais criteriosa, mais 

pragmática na hora de aprovar uma campanha e tal”. Na seqüência, o gerente da Y&R 

detalha as fases pré e pós realizadas dentro da agência. Para ele:  
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Na verdade você tem duas grandes etapas na hora de usar técnicas pra 
levantar informação. Uma é no pré, né ? Antes de você montar o conceito, 
o conteúdo e tal, buscar esses insights no consumidor, entre o que... sei lá... 
qual é o relacionamento dele com alimento, quais são os momentos etc e  
tal, que é pra gerar alternativas de conteúdo e a outra é o pós, depois que 
você tem a idéia e a coisa ta pronta e... você precisa gerar um fato, uma 
informação concreta de que aquilo atingiu o objetivo, ou seja, de que essa 
idéia que agente criou ela ta conseguindo mobilizar o consumidor, fazer o 
consumidor ir a loja, ta transmitindo que a marca X, Y e tal, atributos de 
marca e tal... então você tem essas duas etapas . Na etapa pós que é você 
verificação disso... e não necessariamente está relacionada a pós-teste... 
um pré-teste ta aqui também... quer dizer pós-idéia, pós- conteúdo, você 
entender se aquilo funciona ou não, ta ? Pra isso... essa é uma parte mais 
bem resolvida .. é quase como uma auditoria, isso ta muito relacionado ao 
cliente, aí ele fala: ah, eu testo meus filmes com o método da Ipsilous, da 
Milash Brow, não sei da onde e tal, ou nós fazemos quali com essa... . Isso 
é uma coisa meio que operacional pra agência, agente faz, busca 
alternativas, mas não vejo assim grandes mudanças.  

 

 Acrescenta ainda as ações práticas que vem acontecendo na fase pré:  

 

No pré é que eu acho onde vai aparecer as grandes novidades e é o que tem 
mudado muito ultimamente. Pra você... olha... eu preciso fazer uma 
campanha pra um molho de tomate. O problema do molho de tomate é esse, 
meu target é esse e tal, tal, quero vender mais, tal tal. Então, você buscar o 
insight certo, buscar a mensagem certa pra campanha, depende de você 
conhecer o consumidor, de você entender qual é o relacionamento da dona 
de casa com o molho de tomate, que ocasiões que ela usa, o que ela pensa 
daquilo, sei lá... a vizinha ta achando que se ela usar aquele molho ela vai 
ser mais glamourosa, mais não sei o que, fica mais pobre etc. Então, isso 
daqui tem aparecido coisas muito legais, principalmente na área de 
pesquisa etnográfica, de você participar da vida da consumidora, de você, 
sei lá... chamar a mulher aqui pra fazer um jantar... é... sair da coisa 
quantitativa e entender quem compra o que, também é usado... do quali, de 
botar um monte de mulher numa sala e perguntar e tal, tal. Você tem 
algumas outras alternativas novas e isso aqui ta muito mais no controle da 
agência, e a agência vê muito valor nisso e isso é importante pra nós. Isso 
aqui é mais rotina, é mais... depende muito do cliente.  

 

 O gerente da Y&R conclui dizendo que “eu acho que essa tendência da 

neuroimagem pode ta muito mais ligado a isso... ao pós ? ao pós, a medir... ok, eu tive uma 

idéia, criei o filme, ta aqui produzido, eu vou ver se aquilo consegue ativar as áreas que eu 

preciso no cérebro do consumidor, mas pra mim ainda é uma coisa meio distante”.  
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 Para o gerente D, da GiovanniDraftFCB, a tendência é natural, pois os 

consumidores vêem mudando e há uma necessidade de buscar formas alternativas de entendê-

lo, pois o mercado publicitário ta muito competitivo  

 

Eu acho que é mais como uma conseqüência ao meu ver, porque assim, o 
que agente mais discute... eh.. o que mais se fala é como o consumidor 
mudou de comportamento, de atitude e como as marcas, os produtos, os 
serviços estão tendo que se adaptar pra conseguir falar com essas 
pessoas,né ? com esse novo consumidor, que já não é mais tão novo assim. 
Então eu acho que nada mais claro do que encontrar outros modos, outros 
meios, outras formas de descobrir coisas a respeito dessa pessoa que ta tão 
diferente , ta tão em mutação. Não sei, eu acho que é conseqüência mesmo, 
do jeito que ta sendo feito até hoje, até hoje funcionou, ainda funciona, mas 
é a mesma coisa que você falar de comunicação. O comercial de 13 
segundos funciona faz um tempão, só que agente ta num momento agora 
que a propaganda do jeito que ela é, já ta difícil, né ? já ta difícil de 
acreditar, já ta difícil de levar pra frente, e eu acho que as ferramentas de 
pesquisa também, tem que evoluir bem.  

 

 Porém, mesmo concordando que a tendência na evolução da análise do 

consumidor é natural, para o gerente da GiovanniDraftFCB as técnicas de neuroimagem ainda 

não são vistas como tendência, pois, estão longe da realidade. Segundo ele “eu encaro 

tendência como uma coisa um pouco mais latente até, assim... uma coisa evidente... eu vejo 

isso acontecendo lá fora, mas eu ainda não vejo uma tendência das agências de propaganda 

buscarem novas ferramentas, né ? é exatamente, isso eu não vejo... eu sei que... pô, existe 

uma novidade, existe gente pensando num jeito de inovar nesse segmento, mas assim, eu não 

vejo uma tendência da aplicabilidade disso, por enquanto, tá ?”.  

 Com relação as possíveis mudanças estruturais e funcionais que as agências 

deveriam fazer para incorporar essas técnicas percebe-se que, segundo os entrevistados, essas 

possíveis mudanças devem ocorrer fora da agência, ou seja, de forma terceirizada, sem causar 

alterações estruturais na empresa. Estudos (LEE et. al., 2006) mostram essa tendência e 

apontam para o surgimento de muitas empresas e centros de pesquisa que vêem oferecendo 

técnicas de neuroimagem como auxílio na solução de problemas comerciais de marketing. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, os autores citam o UK Neurosense and Neuroco e o 

Centre for Experimental Consumer Psychology at University of Wales. De acordo com o 

gerente A “Eu acho que... eu não imagino grandes alterações não. Eu acho que isso é mais 

uma técnica que deveria ser incorporada à área que gera informação pra planejamento de 

conteúdo. Eu não acho que o resto da agência é impactado, por exemplo, pô, agora é isso... 
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criação tem que ter outro perfil... eu não acho que chega até lá. O papel é você gerar um 

insight certo, gerar o conteúdo e todo resto continua do mesmo jeito. Eu não vejo grandes 

impactos”. Para o gerente da GiovanniDraftFCB essas técnicas deverão ser terceirizadas e 

acreditam que as mudanças ainda estão longe de acontecer, porém, caso se concretizem 

devem provocar alguma mudança. Segundo ele:   

 

Pelo que eu li e pelo pouco que eu conheço, me parece muito mais uma 
coisa terceirizada, né? Pô, assim... quanto a isso... de novo... eu acho que 
tem uma estrada enorme, mas assim, a ponto de se provar e passar a ser 
uma ferramenta essencial para o trabalho da agência, nossa !!! não tenho a 
menor dúvida de que a agência vai ter que se estruturar, vai ter que fazer 
alguma coisa pra absorver essa tecnologia esse jeito novo de pesquisar. 
Mas, eu acho que... a medida que você vai evoluindo, uma coisa que requer 
muito mais técnica, muito mais capacitação, não sei quando vai ser viável 
assim pra ter dentro de casa. Ainda mais tão novo assim..  

 

 Observa-se no final da fala do gerente da GiovanniDraftFCB a inquietação com 

as despesas referentes à utilização da técnica. Em concordância, a Almap/BBDO atribui ao 

custo a responsabilidade pela terceirização das técnicas. Para a gerente dessa empresa “Eu 

acho que continuaria sendo um trabalho terceirizado. É difícil. A gente não vai comprar um 

equipamento desses pra ter dentro da agência. Duvido, né ? Então. São coisas específicas 

que devem ser feitas fora daqui eu acho. No passado as agências já foram pesquisadoras, 

hoje em dia é cada vez mais colocando pra fora. Tudo depende de quem for trazer isso, né ? e 

a credibilidade que tiver no meio”. Nessa mesma opinião, o gerente E comenta a necessidade 

de conhecer melhor a técnica e afirma que para as agências não haverá mudanças em termos 

estruturais e funcionais “Não muda nada pra nós, porque agente terceiriza. Na verdade o que 

agente ia fazer era ir pra alguém que conhecesse a metodologia a fundo, fizesse uma 

apresentação pra gente... convencesse a gente de que ela é uma metodologia útil e aí fazer 

um orçamento... e aí eu não sei que tipo de proposta ela poderia fazer pra gente... até por um 

pré-teste de propaganda... um pós-teste de propaganda. Mas pra nós não muda nada”. A 

exceção aos comentários restringiu-se a JWT por não se sentir a vontade com relação a 

operacionalização das técnicas “Se você puder me falar o que que é as técnicas de 

neuroimagem. Essa técnica pra propaganda eu nunca ouvi falar”. 

 Aqui cabem duas observações. Verificou-se, na fala dos gerentes da Y&R e da 

GiovanniDraftFCB, a preocupação com a necessidade de capacitar pessoas para 

operacionalizar essa técnica. Para a Y&R “é uma questão de treinamento de alguém, 



     

 

67 

capacitação de alguém pra dominar essa técnica pra lidar com isso”. Acrescentando, o 

gerente D afirma “Eu acho que é uma coisa muito mais técnica, até do que a coisa de 

pesquisa hoje assim. Eu imagino assim uma pessoa tendo que conhecer muito assim, tendo 

que fazer curso pra conseguir dominar a técnica”. A segunda observação é que as técnicas de 

neuroimagem, caso tornem-se uma realidade, não sustituirão os tradicionais métodos de 

pesquisas, mas, sim serão utilizados para comprovar os resultados já existentes provenientes 

de outras abordagens já consgradas, conforme expõe o gerente D:  

 

É mais uma técnica. Eu acho que não é substituir o que agente tem hoje de 
jeitos de falar com o consumidor, eh, e simplesmente trocar isso por 
informação biológica, sabe ? Eu acho que assim, quando você começa a 
cruzar as informações, você faz um grupo,  você conversa com fulano, ele 
te dar um monte de informações de como ele se sente a respeito de marcas 
e produtos. Se depois disso, feito o mapeamento, pela neurociência, as 
coisas batem, você começa a validar a pesquisa do jeito tradicional, ou 
descobrir coisas novas ainda. Eu acho que só soma. Não é exclusão de jeito 
nenhum. É igual a Coca-Cola, olha a interpretação errada da pesquisa. O 
case de Coca-Cola quando colocou a Coca-Cola, né ? o novo sabor 
ninguém entendo porque a outra antiga não ia existir mais. E aí foi uma 
burrada fenomenal, e voltou a Coca clássica, né ? Então aí ta o erro de 
interpretação também. Que eu acho que vai continuar existindo mesmo 
sendo através da neurociência.  

 

Da mesma opinião encontra-se a gerente da Almap/BBDO “eu acho que isso 

deveria ser combinado a outras práticas, entende ? Você não pode excluir, você não pode 

achar que isso vai resolver o mundo, você depende dessa interação. seria um termômetro. 

Mas de novo, associado a outras técnicas. Eu acho que é possível identificar o inconsciente 

do consumidor através do neuromarketing, mas existem outras técnicas”, e o gerente da Y&R 

“Eu acho que as técnicas de neuromarketing não basta por si só. Eu acho muito difícil você 

reduzir todo um trabalho a uma análise [...] Eu acho que o neoromarketing é mais uma 

ferramenta que pode ajudar a resolver um problema que ta todo mundo atrás. O 

neuromarketing não exclui as outra ferramentas, porque eu sou meio cético nessa coisa de 

você chegar a uma solução sei lá, bioquímica, uma coisa assim, totalmente pragmática. Eu 

acho que isso ajuda a entender, você tem muita coisa de percepção, de imagem, de 

construção que vai bem além do processo físico. Então, não sei, eu acho que seria uma 

ferramenta interessante pra compor esse quadro”. 

 Mesmo diante de estudos científicos (WALTER et al., 2005; O’DOHERTY et al., 

2002; KRINGELBACH et al., 2003; GOTTFRIED; O’DOHERTY; DOLAN, 2002; SMALL 
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et al., 2001; ARNOW et al., 2002; BREITER et al., 2001; KNUTSON et al., 2001; 

KNUTSON, et al., 2000; BLOOD et al., 1999; ERK et al., 2002; AHARON et al., 2001; 

RILLING et al., 2002; ROLLS et al., 2003) que analisam a aplicação das técnicas de 

neuroimagem, constatou-se outro ponto de discordância entre os gerentes com relação à 

possibilidade de por em prática as técnicas de escaneamento cerebral dentro das agências. 

Uma parte acreditava não ser possível enquanto a outra enxergava possibilidades positivas. 

Para as agências que acreditam nessa possibilidade as ressalvas recaíram sobre a necessidade 

de disponibilidade das técnicas, necessidades de baixo custo e confiabilidade. Conforme a 

Y&R:  

 

Se fosse uma técnica disponível e trouxesse um custo-benefício legal, e 
fosse uma coisa, possível de ser usada. Eu acho que essa coisa de ser 
confiável é fundamental se você ta usando isso pra validar um trabalho 
feito pela agência que é a coisa do pós, aí tem que ser uma coisa já 
consolidada e tal, uma coisa que tenha credibilidade. Quando você tá no 
ambiente de criar insights, de entender, de explorar e tal, eh, não 
necessariamente precisa ser uma coisa confiável nesse sentido de.... é 
lógico que tem que ser confiável se não você perde tempo, mas não precisa 
ser uma coisa que tenha a chancela lá de: ah, 200 anos de credibilidade. 
Pode, inclusive pelo contrário, o que as agências buscam é diferenciação, 
coisas novas e tal, a todo tempo agente ta tentando conseguir a informação 
de uma maneira diferente. Isso é valorizar a agência.  

 

 Em concordância, o gerente da F/Nazca comenta “Sim, é possível, desde que nos 

convencesse. Não sou eu quem tem que dizer se é possível. Alguém tem que vir aqui e 

convencer agente. A empresa está aberta a essas novas técnicas, desde que, sejam confiáveis, 

que tenham um preço legal também, não sei quanto custa uma coisa dessa”. Porém, três 

agências não acreditavam, diante da realidade local, na possibilidade de pôr em prática as 

técnicas de escaneamento. A gerente da Almap/BBDO utilizou o termo “super-distante” pra 

enfatizar a distância entre a teoria e a realidade das agências. Para a gerente B “Acho que não 

é possível. Dentro da agência eu acho complicado. Teria que ser uma empresa de pesquisa”. 

Em conformidade, a GiovanniDraftFCB afirma “Eu acho que essa prática está distante. Eu 

acho que na realidade das agências sem dúvida”.  

 O gerente dessa última agência, levantou um ponto interessante que merece 

destaque, pois alguns estudos (KENNING; PLASSMANN; AHLERT, 2007; AMBLER et al., 

2004; LEE et al., 2006) contemplam tal perspectiva de utilização da neuroimagem nas 

pesquisas de mercado. Para o gerente D as técnicas de neuroimagem serão utilizadas, pelo 

menos num primeiro momento, por grandes empresas e não no dia-a-dia das agências  
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Eu fico pensando hoje como seria esse mercado... eu imagino sei lá... uma 
empresa fazendo isso lá fora, sabe ? não sei... grandes empresas num jeito 
inovador de pesquisar, de que forma seus produtos conversam com o 
consumidor. Eu acho que mais pra empresa pra inovação de produto, num 
primeiro momento, do que no uso do dia-a-dia da agência pra 
comunicação. Eu acho que talvez seja muito mais fácil as grandes 
empresas adotarem isso... e levarem esses insights pras agências 
trabalharem... pra trabalhar internamente. Eu to imaginando isso lá longe, 
viu ? cara... assim.. Eu to imaginado isso globalmente, sabe ? eu vejo hoje 
só grandes empresas, grandes marcas assim... Eu vejo muito mais a 
empresa usando essa tipo de ferramenta pra trabalhar a inovação de 
produto, do que a agência usar isso pra encontrar um jeito de falar, ta 
entendendo ? Eu acredito que no primeiro uso talvez seja mais fácil de 
entrar por aí, sabe ? talvez de familiarizar a ferramenta, não sei.  

 

Percebe-se opinião semelhante em um trecho da fala da gerente da JWT. Ela 

acrescenta que uma das razões pelas quais os grandes anunciantes seriam os responsáveis pela 

adoção da técnica são os altos custos, não sendo possível, dessa forma, que as agências 

arcassem com essas despesas. Para ela “é muito difícil agente comprar pesquisa, e pra gente 

comprar pesquisa, no caso, por exemplo, do trabalho de uma agência, uma prospecção, um 

trabalho de um possível novo cliente tem que ter uma técnica que não seja muito cara. Me 

parece, me soa cara essa técnica, né ? Eu não sei se a agência teria como bancar isso. Então 

teria que ser via cliente”. A Almap/BBDO acrescenta “Eu acho que os institutos de pesquisas 

continuam sendo os experts no assunto e as indústrias e as agências são os clientes dessa 

história”. Para o gerente da F/Nazca: 

 

Depende da empresa e depende do segmento da empresa. Eu acho que tem 
grandes empresas hoje ligadas a bens de consumo e serviço que elas têm 
um departamento bem estruturado de pesquisa e de conhecimento do 
consumidor, então essas empresas elas mesmas têm todo um plano de 
pesquisa,. uma estrutura de pesquisa. Então, esse tipo de pesquisa poderia 
está incorporado dentro da própria filosofia da empresa. Por outro lado as 
agências de propaganda estão exatamente com a parte do negócio que tem 
por obrigação entender o consumidor, porque agente ta falando com eles. 
Então agente certamente... hoje o departamento de pesquisa, planejamento 
é um departamento que está crescendo muito dentro da agência, então .. 
certamente esse departamento de planejamento e pesquisa são os 
responsáveis por está avaliando esse tipo de pesquisa e disseminando ou 
não pra o mercado. Eu acho que tanto os anunciantes quanto as agências 
devem ta, digamos, por dentro dessas inovações metodológicas.  
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Diferentemente das opiniões acima, o gerente da Y&R acredita que o 

neuromarketing entre através das agências de publicidade, porém, se popularize por meio dos 

grandes anunciantes. Segundo ele:  

 

Eu acho que a entrada de uma técnica dessa no mundo do marketing 
provavelmente vai acontecer através de uma agência, mas a popularização, 
a adoção, a criação disso tem que ser através dos clientes. Eu acho que 
entra via agência, mas é uma coisa que tem que ter o aval do cliente, se não 
não acontece. Você pode ser taxado de mais uma loucura da agência e tal. 
Tem que ter uma base científica legal. A agência ta sempre com o papel 
inovador nessa coisa de técnica de formação de pesquisa, mas a adoção, o 
sucesso, o volume, sem dúvida tem que ser, até porque a agência na 
verdade é um intermediário, o que você faz é convencer o cliente de que 
aquilo é legal porque quem vai pagar é ele. Agência nenhuma vai botar 
cem mil reais num projeto de pesquisa, não existe isso. Então, você tem lá 
no bav onde agente gasta quase um milhão por ano, mas é uma coisa que, 
sei lá, ajuda a todos os clientes, os portfólios, as prospecções e tal, então é 
encarado como um investimento pra medir uma campanha, pra resolver o 
problema de um cliente dificilmente você investe quantias enormes. Então, 
é isso,  eu acho que o neuromarketing vem através da agência, e se 
populariza através do anunciante, pois, quem paga a conta no fim é ele, ele 
é o fator de dar certo ou não, da popularização ou não de uma técnica, não 
adianta nada você fazer uma coisa que ele não acredite, é o pior dos 
mundos. 

 

Percebeu-se nas entrevistas a presença de algumas barreiras ou empecilhos para a 

entrada das técnicas de neuroimagem. Dentre elas estão o conservadorismo dos clientes, os 

custos, a falta de conhecimento das técnicas por parte dos fornecedores, a provável falta de 

consentimento dos consumidores para serem examinados tão a fundo e os problemas 

logísticos de disponibilidade de máquinas e equipamentos. Além dessas observou-se, 

também, barreiras dentro da própria agência. A gerente B comenta  

 

Eu acho que o conservadorismo dos clientes, porque agente trabalha com 
clientes multinacionais, na maioria deles. A maioria deles já têm os seus 
parceiros de pesquisa. Então você  introduzir uma técnica nova é muito 
difícil. Hoje em dia, as agências têm muito menos influência nos métodos 
de pesquisa, porque os clientes já têm grandes departamentos de pesquisa, 
já têm os seus parceiros. Então, agente, dependendo da relação, agente é 
convidado a participar, agente é convidado a opinar, tem muitas pesquisas 
que agente mesmo sendo,  por exemplo,  a Bayer tem uma super-parceria 
com a Ipsilous, mas agente tem uma relação tão boa com a Bayer que eles 
não fazem nada sem agente ta, então agente discute tudo desde a mostra, 
roteiro, resultado, faz tudo junto. Mas, eles que têm que definir um novo 
fornecedor.  
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Essa gerente acredita que, embora as agências influenciem os anunciantes, esses 

querem menos riscos e maior detalhamento e acompanhamento no processo de pesquisa, 

conforme mostra a sua fala:  

 

O cliente tava muito careta com algumas coisas, então, por exemplo uma 
marca jovem e aí começaram a aparecer técnicas novas dessa coisa de 
cenários que é botar jovens falando com jovem. Então agente tem alguma 
influência em recomendar, mas a decisão é toda do cliente. Pra mim a 
principal barreira é o conservadorismo dos clientes, porque eles têm em 
geral, cada vez mais correrem menos riscos, né ? Então eles têm todo um 
protocolo de funis que vão passando pra poder produzir um campanha. 
Então vai, passa uma pesquisa de conceitos, passa uma pesquisa de 
caminhos criativos que é uma pesquisa quali, e aí vai afunilando, vai 
afunilando até chegar num caminho, e aí faz uma quantitativa. Então se der 
alguma coisa errada lá na frente pelo menos o cara que foi adiante tem 
todas as provas conhecidas e legitimadas das técnicas que globalmente a 
empresa usa pra dizer que tudo tava mostrando que ia dar certo. Isso quer 
dizer que se o resultado final não for o esperado, não foi por conta do 
processo e sim porque alguma coisa mudou no contexto e tal, mas pelo 
menos ele consegue se cobrir de certa forma. É claro que se foi um fracasso 
total e tall, mas as pessoas estão cada vez menos disposta a correr um 
super-risco alguma coisa que seja muito polarizante, que possa ser um 
super-sucesso ou talvez um fracasso ninguém vai querer, entende ?.  

 

É nesse momento que se percebe o conservadorismo do cliente, no momento de 

apresentar uma nova técnica e esbarrar na falta de reconhecimento da técnica, como se 

percebe no trecho a seguir: “Aí eu falo: ah, eu fiz uma outra pesquisa nova e me disseram que 

ia dar certo. Sim, mas quem falou ?[ ...] essa pesquisa aqui não é reconhecida. Então tem 

que, não só, convencer o cliente local como muitas vezes você tem que ir pra uma instância 

global pra você legitimar a técnica pra que ela sirva de prova de que vai ou não adiante. 

Então assim, tudo depende do momento que se usa isso”. Outro ponto observado, na 

entrevista da gerente B, é que o receio em adotar novas técnicas não é só dos anunciantes, 

mas, da agência também, especialmente porque as técnicas servem como avaliação de 

desempenho da agência, e por isso, adotar algo muito complexo pode não ser interessante. 

Esse receio, Zaltman (2003) atribui ao fato de que muitos profissionais de marketing optam 

por uma zona de conforto, ou seja, procuram ferramentas que estejam ao seu controle para 

validar suas convicções. De acordo com a gerente B:  

 

A gente tem um momento no processo que agente vai buscar insights, onde 
que agente vai buscar idéias, onde agente vai buscar reações pra gente 
recomendar o posicionamento. É... nesse momento agente tem mais 
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abertura de fazer coisas diferentes, de ir buscar insights e tal. Na hora de 
testar a comunicação é que a coisa é mais quadrado. Se por um lado eles 
são mais quadrados pra ter aquela técnica que todo mundo reconhece, por 
outro as agências ficam mais desconfortáveis justamente com essas 
técnicas, porque essas técnicas servem mais pra matar trabalho do que pra 
aprender... pra realmente evoluir. Então essa é grande briga agência e 
cliente que são os pré-testes de comunicação. A agência está sendo 
avaliada nesse momento, você entende ?. 

 

 Para a Y&R a principal barreira é a necessidade de conhecimento por parte de um 

fornecedor para que a técnica se aproxime mais da realidade brasileira. Segundo o gerente da 

agência “Eu acho que é conhecimento. Ter a coisa um pouco mais bem acabada. Eu acho que 

isso... eh... você ter a solução. Quando eu falo em conhecimento, eu não tô se referindo ao 

material humano da nossa agência. É você  ter... sei lá... um fornecedor, ou alguém que 

entenda, que tenha know how sobre isso, e que consiga trabalhar. Não faz sentido, olha: 

existe uma técnica... sei lá... neuromarketing... Como é que é a aplicabilidade disso ? Ah você 

tem que achar, importar um cara da Alemanha que faz isso... um macaco e tal... uma coisa 

muito distante da realidade.”. O gerente da Y&R acrescenta também, em consonância ao 

conservadorismo do cliente analisado pela JWT, a dificuldade em convencer o anunciante dos 

possíveis benefícios da técnica, ao afirmar que  

 

Você cria uma coisa e você tem que provar pra o cliente que aquilo é legal 
e tal, então se esse negócio não tiver credibilidade do outro lado, não serve 
de nada. Tem coisas que a agência acredita, mas que agente não pode usar 
pra determinados clientes. Eles falam, por exemplo: ah não, eu não 
acredito em fazer pesquisa etnográfica, isso é bobagem, você vai lá e 
influencia não sei o que e tal tal tal. Então acabou, eu não posso mostrar 
pra o cliente uma evidência baseada em algo que ele não acredita. Então a 
agência eu acho que tem o papel de mostrar, de entender, de trazer coisas 
novas pra os clientes nesse sentido de técnica e tal, mas a aplicação disso 
depende muito do negócio ter respaldo do outro lado, se não funciona. 

 

 Outra dificuldade apontada por um dos entrevistados refere-se à disponibilidade 

ou o consentimento dos consumidores para realização de testes neurológicos. Segundo o 

gerente da GiovanniDraftFCB:  

 

[...] primeiro uma opinião pessoal. Eu acho que vai ser bem difícil de 
aplicar isso, de levar pra prática. Primeiro porque ainda são testes, ainda 
tem polêmica. Eu não sei quanto o consumidor vai ta aberto a se prestar a 
esse tipo de análise. É difícil recrutar gente pra vir aqui participar de 
grupo de bate-papo, onde ele pode falar só o que ele quer, onde ele não 
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precisa responder as coisas que não lhe convém, que ele ache invasivo, não 
sei, e, nesse caso por exemplo, você não tem como disfarçar, você não tem 
como falar uma coisa que você não faz, ou dizer que você não gostou e 
você gostou. Então eu não sei o quanto o consumidor vai ta disposto e o 
quanto isso vai ser viável de se aplicar na prática. Foi uma das primeiras 
coisas que eu pensei quando eu li sobre isso.  

 

 O gerente acrescenta ainda o fator custo como a principal barreira  

 

E custo também, né ? porque montar um grupo de bate-papo já é difícil pra 
agente aprovar projeto com o cliente, aprovar vários grupos já é 
complicado, o custo é elevado, principalmente de recrutamento que é 
super-complicado. Imagine num grau desse de profundidade como vai ser 
mais complicado, isso eu acho que vai ser a principal barreira. Hoje de 
manhã teve uma pesquisa de e-mail digital aqui encima na microsofy, 
agente foi vê, de pesquisa mundo, de usuário de mensagers. Então é, não 
tem nada de muito novo, né? Você já imagina um pouco como é que as 
pessoas se comportam, aí tem as tendências de pra onde esse 
comportamento vai. Foram feitos grupos no mundo inteiro, então você tem 
mais ou menos uma base pra saber onde a coisa vai, agora como que seria 
isso numa escala, né ? maior de... amostragem por exemplo, né ? usando 
um meio desse tipo, usando uma técnica desse tipo ? Eu já não sei o quanto 
é viável. Viável em termos de dados, confiabilidade de resultados,  
financeiro,de  adaptação. Eu acho que agente tem muita coisa pra 
esclarecer, antes de conseguir usar isso no dia-a-dia. Não que agente não 
esteja precisando, mas eu acho que ainda tem chão.  

 

 Além desses, o gerente D relatou “Eu imagino também um problema logístico 

mesmo, né ? assim... porque deve ser um...precisa-se de máquinas, equipamentos”. Em 

conformidade com as dificuldades estruturais visualizadas pela GiovanniDraftFCB, encontra-

se um pequeno trecho da fala do gerente da Y&R: “[...] a infra-estrutura que não deve ser 

uma coisa simples, você contratar um instituto, por exemplo, deve ser uma coisa cara, difícil 

de operacionalizar”.   

 Interessante destacar, que tanto a agência JWT como a GiovanniDraftFCB, 

demonstraram certa resistência com relação a essas novas técnicas, principalmente pela 

dificuldade vislumbrada em interpretar as informações sobre os consumidores através de 

estudos neurológicos. Segundo a empresa:  

 

Eu acho que a maior dificuldade assim que as agências hoje, e aliás a 
publicidade faz parte das ciências sociais, né ? das ciências humanas... e 
cara assim... eu acho que o maior paradigma aí é o seguinte  agente ta 
começando a falar de ciências biológicas e físicas dentro... das 
humanas...de uma campo social, entendeu ? Pô... isso eu acho da maior 
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dificuldade de todo mundo. Pô, eu cara como publicitário como é que vou 
interpretar os dados do cérebro do consumidor...,  aliás, interpretar não, 
por que assim pelo que eu tô entendendo passa a não ser mais nem 
interpretativo, né ? é aquilo ou é aquilo, né ? é um resultado de um exame 
na verdade ... o fulano viu o logo da Coca-Cola e que áreas do cérebro dele 
que foram ativadas. A qualificação das pessoas que vão fazer isso... se você 
não levar um exame pra o seu médico ele não diz o que você  tem, né ? 
então você não sabe o que que você tem olhando, né ? Então alguém vai ter 
que falar o que que esse mapeamento do seu cérebro quer dizer[...] Eu sou 
leigo no assunto, né ? A verdade é essa assim... eh... seria um novo campo 
da publicidade do qual eu seria totalmente leigo, teria que estudar muito 
[...] Hoje agente soma o nosso trabalho com antropologia, com psicologia, 
são áreas um pouco mais fáceis de entender. 

 

 Para a gerente da Almap/BBDO ainda há a necessidade de se conhecer melhor a 

técnica para que se evite o desperdício de tempo e dinheiro, conforme mostra a seguir:  

 

Primeiro é convencer o mercado de que as técnicas diagnosticam 
corretamente o que se passa na cabeça do consumidor. Pra mim isso ainda 
é muito confuso. Então eu acho que isso ficaria limitado e dependendo do 
custo disso. Será que é viável você utilizar essa técnica e ainda ficar 
confuso a respeito dos resultados, né ? Então eu sinto, assim, que hoje em 
dia os clientes estão cada vez mais práticos, sabe ? Então assim, nenhuma 
reunião pode durar mais de uma hora, nenhum power point deve ter mais 
de 50 slides, porque ninguém agüenta muito tempo de nada mais. Então é 
uma impaciência generalizada e aí se isso ajudar a confundir e não a 
esclarecer não vai dar certo, porque as pessoas querem coisas que 
esclareçam. 

 

Completando, a F/Nazca afirma comprar pesquisas desde que sejam confiáveis 

“Não teria nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade... porque agente compra a pesquisa... 

agente faz concorrência. Agente quando quer avaliar alguma coisa agente liga pra três 

institutos de pesquisas e fala.... olha... nós temos esse... passa um briefing pra eles... nós 

queremos avaliar um comercial... nós queremos entender os valores do consumidor X. Então 

cada um me faz uma proposta e agente vê qual a melhor proposta”. 

 Constatou-se que com relação a possibilidade de parceria entre as agências de 

publicidade e os institutos de neurociência, os gerentes demonstraram recptividade na idéia. 

Na realidade, conforme aponta Lee et al., 2006, já existem alguns institutos específicos 

fazendo pesquisas para grandes empresas, como a Unilever. O gerente da Y&R mostrou-se 

muito receptivo, inclusive apontando pontos positivos dessa possível interação, ao afirmar 

que: 
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Pra uma agência isso é valiosíssimo. É uma coisa que a agência tem essa 
necessidade de inovar constante e isso não só pela funcionalidade de você 
ter um método capaz de tirar insights e tal, mas pela capacidade que um 
projeto como esse teria de posicionamento de uma agência de publicidade. 
Isso é capaz de trazer atributos pra uma agência que são muito bacanas, as 
agências usam muito essas técnicas novas, coisas diferentes pra se 
posicionar. A agência tem que ter no DNA essa coisa de inovação, se não, 
não rola, e isso seria incrível se agente pudesse trabalhar alguma coisa 
assim como um projeto quase que institucional da agência de desenvolver 
algo novo, de comunicar isso pra o mercado, isso é importante a 
comunicação pra agência, ta ? É longe disso se tornar uma técnica lá 
dentro do nosso portfólio pra ajudar os clientes e tal, pode ser que um dia 
isso venha a acontecer, mas nesse momento eu vejo assim, seria muito legal 
se você pudesse ter um: Oh, temos uma parceria com um mega-instituto aí  
e tal, estamos testando todos os filmes, fazendo o laboratório e tal, pra usar 
essa técnica de neuromarketing, neurociência e tal, pra entender a eficácia 
da comunicação. Pô, isso é fantástico. Aprender junto, ajudar a 
desenvolver junto, eu acho que isso não vai ter nenhuma dificuldade. 
Qualquer agência se interessaria por um projeto como esse. 

  

 A gerente da Almap/BBDO acredita que essa possibilidade é real, principalmente 

se os institutos forem bem conceituados, conforme aponta sua fala: “nós temos uma interação 

diária com os institutos de pesquisas tradicionais. Quando você tava falando eu fiquei 

imaginando: será que seriam institutos específicos ou que os institutos que já têm grande 

credibilidade adotariam ? Eu acho muito mais fácil você trazer isso via uma empresa dessas 

que é super conceituada, grupos internacionais, do que começar o seu próprio laboratório, 

né ? Então, dependendo de quem apresenta tem muita credibilidade”. Já o gerente da F/Nazca 

vai além da questão da credibilidade. Para ele, é necessário que esses institutos convençam os 

publicitários dos benefícios das técnicas e expliquem como funcionam na prática: “Olha... eu 

acho que se a metodologia... o instituto ou quem seja que esteja desenvolvendo isso... fizesse 

uma apresentação clara de como é essa metodologia... no que é que ela se baseia... quais são 

os resultados que ela pode dar e trazer pra gente do ponto de vista dos benefícios  de uma 

comunicação melhor... que atinja melhor o consumidor, que fale melhor com o consumidor. 

Eh... não teria problema nenhum... só que a única coisa é que agente precisa acreditar na 

metodologia, porque se agente não acreditar não tem como. Eu tenho várias... várias dúvidas 

a respeito. Precisaria vir alguém pra convencer agente”. Completando a positividade sobre a 

interação agência/institutos de pesquisa, a GiovanniDraftFCB afirma “Eu acho ótimo”. 

 Um ponto interessante, dentro dessa perspectiva de tendências e mudanças que o 

neourmarketing pode provocar dentro das agências de publicidade, refere-se às questões 

éticas. Percebeu-se que as agências entrevistadas, diferentemente de outros autores 

(BRAMMER, 2004), advogaram a favor dos estudos em neuromarkting, ou seja, acreditam 
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que entender o consumidor a fundo, através do mapeamento cerebral, não se caracteriza como 

comportamento anti-ético, pois, estariam conhecendo melhor as suas vontades e preferências 

para melhor atendê-lo. Segundo a gerente B qualquer técnica disponível no mercado pode ser 

usada com propósitos anti-éticos, portanto, dependo do uso, inclusive as técnicas de 

neuroimagem. Para ela:  

 

Agente ta manipulando... indo a fundo mesmo, né ? Olha, eu acho que 
qualquer coisa que você faça pode fazer com ou sem ética, então, você pode 
com as técnicas que agente tem hoje pode já não ser ético...você pode ter 
sabões em pó, ou carros, ou qualquer coisa prometendo alguma coisa que 
seja fora da ética... eu não acho que a neuroimagem vá trazer... sabe. Eu 
acho que se alguém tiver a fim de fazer alguma coisa fora da ética vai fazer 
de qualquer jeito, talvez seja uma ferramenta um pouco mais poderosa, 
pode ser, mas ... eu não sei, dependendo... eu acho que tem gente no 
mercado sim que vai um pouco além da ética, às vezes agente fica um 
pouco desconfortável... não sei... mas, eu não usaria com esses fins, eu 
acho que poderia ser interessante pra... sei lá...eu não sei como funciona a 
técnica... to tentando imaginar, mas... eh... vê como é que tão... as vezes 
comprovar alguma hipótese que você tenha, né ? Ah... as mulheres hoje tão 
menos masculinizadas porque cansaram dessa coisa de tentar ser igual ao 
homem, de ser só executiva, então agente acha que agora elas estão mais 
femininas, e de repente por uma neuroimagem eu consigo vê que o lado 
feminino ta realmente acontecendo alguma coisa, entendeu. Eu acho legal, 
agora... eu não sei como que eu poderia usar... eu acho que pode ser legal, 
e qualquer coisa que agente faça pode ser usado fora da ética, talvez seja 
uma ferramenta poderosa, mas a princípio assim não acho anti-ético por si 
só. 

 

Em sintonia com o ponto de vista da gerente B, a Y & R não vê problemas éticos 

nos estudos neurológicos, pois, a discussão em torno da ética é mais ampla e contraditória. 

Para o gerente desta agência:  

 

Eu não vejo problema algum. A questão da ética ela ta... ela envolve tanta 
coisa cara que... eu acho que isso seria um pedacinho pequeno dos 
conflitos éticos das agências, do marketing, da coisa toda. É uma questão 
que se você para pra analisar não tem fim, é uma coisa que não tem 
solução. Qualquer coisa que o marketing ou uma agência faça, pode ser 
interpretada como anti-ética, pode ser interpretada como um benefício. 
Você pode interpretar o papel da publicidade como eu to ajudando o 
consumidor a fazer escolhas melhores, e se um cara se colocar quase como 
uma ONG, um serviço social, ou você é mal visto que ta fazendo o cara 
comprar alguma coisa que ele não precisa. Então você tem uma coisa 
anterior a técnica que é o papel da publicidade e tal, e por mais que se 
discuta isso eu acho que não tem solução, agente tem que... eu acho que 
isso permeia qualquer outra atividade... o direito tem essa mesmo dilema, 
ética e tal. Essa técnica, em particular, eu não acho que ela chega a se 
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configurar como um problema ético, porque vocêta na verdade tentando 
entender qual é a eficácia do teu trabalho, como ele funciona melhor ou 
pior, eu não acho que você ta roubando no jogo, eu acho que é diferente se 
você, sei lá, pegar um produto e colocar uma substância que deixe o 
consumidor viciado naquilo e tenha uma necessidade louca de... isso é anti-
ético, isso é uma coisa que o consumidor não tem controle e tal, agora 
entender como ele pensa, entender quais são as necessidades, entender 
qual é o processo de escolha... isso não tem nada de anti-ético, isso 
qualquer pesquisa faz. 

 

 Outro aspecto foi dado pela GiovanniDraftFCB. De acordo com seu gerente se os 

consumidores permitem e consentem que sejam estudados de forma neurológica pelos 

institutos de pesquisa não há problema ético na questão. Para ele:  

 

Eu acho que se o consumidor se propõe a passar por esse tipo de estudo, 
onde ele sabe que vai ser desnudado e não vai ter oportunidade de 
esconder certas coisas. Aí eu acho que... Se tiver todo mundo de comum 
acordo eu não vejo muito problema. Mas, eu acho que tem que ser um 
consenso entre o cliente, a agência e o consumidor que vai se prestar a 
fazer a pesquisa. Porque o consumidor quando você vai falar pra ele assim: 
Oh, eu quero entender o seu cérebro pra saber como lhe persuadir melhor, 
é uma coisa, ou, eu quero entrar no seu cérebro pra saber que tipo de 
produto eu posso produzir pra melhorar sua vida, eu acho que é outra 
abordagem. Eu acho que a resistência é menor, não sei. Por que querendo 
ou não o que agente faz todos os dias é encontrar formas de convencer as 
pessoas a consumirem um negócio de que elas não fazem a menor idéia de 
que elas precisam, né ? tirando a alimentação, esses itens básicos assim, é 
mais ou menos por aí, e eu acho que se você se colocar de uma outra forma 
de ta buscando informação pra produzir coisas e oferecer coisas novas pra 
o consumidor talvez seja menos problemática a ética, não sei.  

 

Nesse mesmo raciocínio, da autorização do consumidor para ser estudado, a 

F/Nazca acredita que: 

 

Não há problema ético, desde que acordado com o sujeito da pesquisa. 
Olha... eu quero fazer uma tomografia no seu cérebro pra avaliar se você 
gosta ou não gosta da propaganda. Você topa fazer ? Ah, eu topo... Se o 
cara topar pra mim não tem nenhuma questão ética envolvida. Aí você pode 
me perguntar: Ah, mas foi uma pequena amostra de consumidores que 
autorizaram a pesquisa, e o restante da população que vai ser afetada por 
essas pesquisa, como fica ? Isso é uma questão da própria propaganda, né? 
Nós que trabalhamos com propaganda nós trabalhamos com persuasão, né 
? independente do método que agente usa pra entender o consumidor... 
agente ta querendo convencer o consumidor que aquele produto é bom, que 
aquela coisa é legal de usar, de vestir. Isso já é em si uma questão ética que 
pode ser ou não levantada. Não é o método de análise do consumidor que 
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vai fazer com que agente seja menos ou mais nesse sentido ético. Você 
entendeu ?. 

 

A gerente da Almap/BBDO foi mais ponderada no comentário, pois, acredita  não 

ter conhecimento suficiente da profundidade desses estudos. Segundo ela:  

 

Como eu não tenho conhecimento eu não sei se você consegue limitar 
aquilo que você ta estudando ou se você vai, enfim, descobrir outras coisas 
da pessoa, né ? que ela não queira. Eu acho que depende do limite daquilo 
que você ta fazendo... eu sinceramente não entendo se você vai, porque 
quando agente faz as outras técnicas agente ta tirando coisas que são 
relativas a produtos, a marca, ninguém ta se expondo, né ? Ele se expõe em 
relação as emoções, mas agente ta falando de um assunto específico, 
agente não ta querendo saber tudo da vida da pessoa, eu não sei o quão 
invasivo é, então eu acho uma injustiça eu responder a respeito disso, né ?. 

 

É válido destacar, no tocante a questão ética, as observações complementares que 

o gerente da GiovanniDraftFCB colocou. De acordo com eles, o papel do consumidor 

enquanto cidadão, assunto discutido por alguns autores (ZENONE, 2006), representa uma 

tendência no ambiente dos negócios. Segundo a agência: 

 

Eu acho que vai gerar uma controvérsia certamente, porque a propaganda 
já gera hoje em dia, pô, você vê gente militando mesmo contra a 
propaganda, contra marcas que usam estratégias de marketing pra vender 
coisas que os caras acham que teoricamente não deveriam, por exemplo, o 
McDonald’s né ?, a Shell no mundo, enfim... Basta você colocar um texto 
no ar e você vê como o consumidor tem uma força grande de bloquear 
certas coisas, e hoje era o que agente tava falando antes, de como o 
consumidor mudou. Hoje ele pode interagir com tudo isso, pode postar 
qualquer coisa na internet acabando com a marca, acabando com uma 
atitude, com uma coisa que a marca falou, tem completa liberdade pra isso. 
Até essas pessoas que eventualmente sintam-se prejudicadas porque o 
cérebro de outra pessoa foi mapeado e teoricamente as coisas vão ser 
aplicadas pra ela também, elas podem propor... sei lá.. eventualmente um 
boicote até as marcas que... força e poder tem, né ? pra fazer. Acredito que 
os primeiros a adotar vão ter problemas. 

 

4.4- ATIVIDADE DA AGENCIA DE PUBLICIDADE 
 
 

A partir da informação do cliente, captada pelo atendimento, a agência passa a 

entender o contexto e o mercado  do anunciante, trabalhando de forma integrada entre os 

departamentos, inclusive com o planejamento que é responsável pela  pesquisa e elaboração 
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do conceito, conforme defende alguns autores (SANTOS, 2005; SANT`ANNA, 2005).  É o 

que se percebe a seguir na fala da gerente B:  

 

Você tem sempre primeiro um briefing do cliente, né ? Que dependendo, se 
for um pedido do cliente, vai começar pelo briefing do cliente, se for uma 
oportunidade que a agência vislumbrou, vai começar por isso, né ? 
Teoricamente esse briefing do cliente acontece numa reunião do cliente 
com o departamento de atendimento.  Nós do  planejamento procuramos ta 
sempre envolvidos, e se for o caso, a mídia e a criação também. Uma vez 
que o cliente passou o briefing dele, que é o pedido dele,  então: Ah, eu 
preciso lançar um produto X e preciso vendê-lo pra esse tipo de pessoa.  O 
cliente passa todas as impressões dele, qual que é a necessidade dele, como 
é que ele ta vendo o problema ou a oportunidade, e aí tem uma etapa onde 
o planejamento vai levantar informações sobre aquilo pra fazer o briefing 
da agência. Agente recebe o briefing do cliente, daí agente vai fazer o 
briefing pra brifar a criação. Agente vai tentar entender melhor como é que 
é esse mercado que o cliente ta falando, como é que ta a marca, se for uma 
marca nova não né ?, mas se for uma marca que já existe, como é que é a 
imagem dessa  marca, como é que é a imagem dos concorrentes, como é 
que é a comunicação passada dessa marca, como é a comunicação dos 
concorrentes. Entender um pouco como é que ta o contexto cultural envolta 
daquilo [...] Então agente vai estudar uma série de coisas pra tentar ver 
como é que esse produto, essa marca vai ficar mais atraente naquele 
contexto. E aí agente vai pensar num conceito pra isso. Pra pensar esse 
conceito agente faz um trabalho primeiro no planejamento de levantar 
todas as informações desse contexto e vai dividir com as outras áreas. Nós 
fazemos reuniões junto ao atendimento, a mídia e a criação pra falar sobre 
esse conceito, até todo mundo ta confortável com aquilo. Dependendo do 
caso, agente volta pra o cliente e divide esse conceito, então, se for um caso 
de como posicionar esse produto certamente agente vai voltar pra esse 
cliente e vai fechar esse posicionamento. Estando ok o posicionamento, nós 
vamos criar a campanha. Mas em geral tem essa fase de você recebe o 
brifing, a necessidade do cliente, o problema ou a oportunidade, você 
estuda qual que é o contexto envolvendo o consumidor, envolvendo a 
comunicação, envolvendo o mercado, envolvendo o contexto cultural, pensa 
num conceito, num posicionamento para aquilo, fecha internamente nas 
outras áreas se todo mundo está de acordo, volta pra o cliente, e leva pra 
criação. Então a criação cria em cima daquele conceito ou daquele 
conceito ajustado se for o caso, aí, em cima disso agente volta e apresenta 
duas ou três linhas em cima daquele conceito. Aí o cliente vai aprovar ou 
não uma dessas linhas. Agente tem trabalhado muito pra criação aqui na 
agência, então, agente faz todo esse processo de planejamento de criação 
muito perto da criação.  

 

A gerente cita um exemplo que mostra a participação do planejamento no processo de 

análise de mercado e apoio a fase de criação, como pode ser observado na teoria (SANTOS, 

2005) Segundo ela:  
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No começo do ano agente lançou a campanha do HSBC. Não sei se você 
viu a dos personagens que cada um lida com o dinheiro de uma forma 
diferente. Esse conceito passou por todo esse trabalho, com um detalhe que 
agente tinha que adaptar a uma campanha global. Então agente não 
acreditava muito que uma campanha global funcionasse pra o Brasil. Aí o 
time global fez uma pesquisa pra testar a campanha global, e aqui não foi 
bem como agente imaginava. Então agente teve que pegar o conceito 
global que era um banco que valoriza todos os pontos de vista, e foi ver 
como isso encaixava melhor pra o Brasil. Então, agente achava que os 
assuntos que eles estavam tratando pra falar de pontos de vista no mundo, 
que era botar clonagem, botar moda, vários assuntos ficavam muito longe 
da realidade e... passava batido, né ? Então agente falou:  Pô, dinheiro é 
um assunto que desperta ponto de vista, então, agente pensou nisso, fez 
essa pesquisa de insights, que daí agente que montou, o cliente topou, 
agente montou um grupo diferente, e aí agente chegou no conceito de que 
só um banco que tem 125 milhões de clientes no mundo pode conhecer 
tantos pontos de vista sobre dinheiro. E criou a campanha a partir daí, 
então, essa foi uma busca de conceito de campanha. 

  

Para o gerente da principal agência do país, a Y&R, as etapas de produção de uma 

campanha dependerá do porte e tamanho do anunciante. De acordo com o gerente desta 

agência: 

 

Tem várias situações diferentes, dependendo da estruturação do cliente. 
Agente tem clientes muito grandes, clientes internacionais que agente tem a 
conta global e tal, tipo a colgate, a danone etc, que são empresas muito 
preparadas, que tem muita informação sobre tudo, sobre consumidor e tal , 
então elas sabem direitinho o que elas querem, elas dizem: olha, eu quero 
uma campanha que diga isso, que fale com tal pessoa, que tenha dez 
segundos disso e tal. Você recebe um briefing muito profundo, muito bem 
preparado e tal. E você tem clientes que pedem para a agência fazer tudo, 
desde a pesquisa de mercado. Tem esses dois tipos, que batem nuâncias aí 
entre eles, mas em geral ou a coisa vem muito pronta, muito bem acabada, 
e o que agente faz é o planejamento e a tradução para a criação de uma 
maneira muito direta, e aí sai a campanha, ou agente faz todo o processo 
de pesquisa de mercado e análise do consumidor até a criação.  O processo 
é sempre o atendimento, planejamento, criação, planejamento de novo, 
atendimento, cliente. O atendimento recebe o briefing, o planejamento 
interpreta, faz outro briefing e tal, trabalha com o cliente, passa o briefing 
pra criação, que trabalha. O planejamento cria o conteúdo, a criação cria 
a forma, o planejamento normalmente valida que é essa fase pós, que é 
você entender o produto que saiu da criação e você falar: ah, era realmente 
isso que o cliente queria, pode mandar, segue em frente. E o atendimento 
vai fazer esse link aí com o cliente.  

 

De acordo com santos (2005) é no planejamento que é feito a pesquisa e análise 

do consumidor, e passadas essas informações para a criação. Observou-se tal prática no 

discurso do gerente da Y&R  
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A pesquisa do consumidor entra no planejamento, que é meio que a pré-
criação e aqui a pós-criação. Você tem o planejamento em dois momentos 
nessa etapa. Agora você tem clientes, campanhas que essa fase pré é tudo, 
e você tem os clientes grandes que a fase pós é tudo, praticamente aqui é só 
uma tradução do briefing do cliente. A criação chega, por exemplo, com 
anúncios, roteiros ou até filmes acabados e o nosso papel é checar se isso 
tem haver com o que foi pedido aqui pelo cliente, aí fala: olha, criamos 
aqui um elefante encima da árvore dizendo que gosta do molho de tomate e 
tal... eh... isso responde ao que o cliente pediu ? Ele tem impacto ? o 
consumidor entende o que eu queria dizer com essa forma que você criou ? 
Então você tem essa coisa de pós que é meio que uma validação de tudo. 
Aqui nessa fase pós, nós utilizamos os pré-testes pra sabermos se funcionou 
ou não, se tiro do ar, se boto mais dinheiro, etc.  

 

Verificou-se, diferentemente do fluxograma de produção de campanha proposto 

por Santos (2005), que a fase de planejamento dentro da Y&R ocorre antes e depois da 

criação, como forma de verificar (pós-criação) a forma do material  que vai ser levado ao 

anunciante. Interessante que o gerente da Y&R faz uma leitura da parte operacional das 

agências de publicidade, classificando-as em dois tipos que podem diferenciar as etapas de 

produção de uma campanha. Segundo ele:  

 

Você tem uma segmentação de agências no Brasil e no mundo, que são as 
agências que agente chama de criativas, que tendem a ser agências 
pequenas, mas que tem um posicionamento muito focado em criação, que é 
como a África, são agências que tem poucos clientes e o que o cliente busca 
lá: Ah, eu não quero saber de insights de consumidor, eu não quero 
descobrir o que o consumidor quer, eu quero que você crie um negócio 
muito bom, você tem uma sacada bacana. Esse é um ponto. Aí você tem 
outras agências que são uma coisa mais full service que agente chama e 
que você faz de tudo, e o que o cara quer é que você se envolva no negócio 
dele, que você entenda, que você viva o dia a dia. É a tendência, e aYoung 
ta posicionada nesse segundo tipo. A Young não tem uma estrela criativa. 
Você tem no mercado um Fábio Fernandes ou um Luis Anguanaice. A 
Young não tem ninguém. Agente tem uma linha de produção de criação, 
você não tem uma grande estrela como o Washigton Oliveto na W Brasil 
que personifica toda essa coisa. É uma linha, pois, tem cliente que precisa 
realmente disso, e tem clientes que não, que precisam de uma coisa como a 
Young tem, que é: eu preciso estruturar, eu preciso botar um pezinho no 
marketing da agência, eu preciso entender, ta ? Então, eu acredito que as 
agências caminham mais pra um full service, ou seja,  pra pesquisar o 
consumidor, pois, as empresas não têem departamento de pesquisa. Só as 
empresas muito grande tem departamento de pesquisa, e assim mesmo são 
duas ou três pessoas, que é uma coisa muito mais relacionada a 
inteligência de mercado, ao planejamento de marketing do que a pesquisa 
em si. Isso é uma função que a agência ta assumindo. Então, eu acho que a 
tendência é essa.  
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 Assim como a Y&R a gerente da Almap/BBDO relata que as etapas de produção 

de uma campanha publicitária depende do porte do cliente. Verificou-se, assim como 

estudado por Santos (2005), que na Almap/BBDO o planejamento é responsável pela análise 

dos consumidores, conforme relato a seguir  

 

Nós separamos as coisas em duas fases, mas nem sempre é assim, depende 
muito do cliente, depende da verba, depende de várias coisas, nem todo 
mundo se comporta da mesma forma aqui dentro. Então geralmente é o 
seguinte: tem um produto novo, né ? vou começar do mais simples que é 
quando é um lançamento. Então a empresa, o nosso cliente já testou o 
produto, já fez todos os testes que tem haver com o sabor, com a 
embalagem, com a parte física do produto. Convidam agente no meio do 
caminho, mas eles já olharam isso com o consumidor, né ? Então, a parte 
que geralmente eles tocam dentro da própria empresa nós somos 
convidados . Quando eles vêm falar com agente é porque assim: olha nós 
vamos lançar daqui a quatro ou cinco meses, eu já tenho um produto 
pronto, o sabor foi super-bem avaliado e tal tal tal, e agora agente tem que 
ver qual é a melhor forma de vender esse produto. E é aí que agente entra. 
Então, na verdade, esse é o primeiro momento que agente vai falar com o 
consumidor, só que é o segundo momento que esse produto vai falar com o 
consumidor, pois já falou na época do desenvolvimento do produto. E aí 
agente faz pesquisas, geralmente qualitativas, pra entender qual que é 
melhor forma de vender esse produto, tem várias formas de dizer alguma 
coisa relevante a respeito disso. Algumas pesquisas, quando não 
terceirizadas, são feitas pelo departamento de planejamento. O 
planejamento dentro da empresa tem o papel de dar insights de 
comunicação pra criação e orientar o desenvolvimento das marcar. Então 
nós somos o departamento que mais tem contato com o consumidor dentro 
da agência. Enquanto o atendimento tem contato diário com o cliente 
agente tem contato com o consumidor e somos escutado e respeitados aqui 
dentro como as pessoas que teoricamente mais entendem do consumidor. 
Depois das pesquisas, agente desenvolve melhor essas idéias aqui dentro 
com os outros departamentos e agente volta pra o consumidor pra testar e 
para que eles escolham a melhor idéia. Depois vai para a criação. 
Realmente é criado o filme, desenvolvido, produzido e tal. Alguns 
anunciantes antes de colocar no ar ainda testam estes roteiros. 

 

Os autores (SANTOS, 2005; SANT`ANNA, 2005) relatam a importância do estudo e 

compreensão do consumidor. Dessa forma, a pesquisa questionou em que momento da 

produção de uma campanha publicitária ocorre a análise do consumidor. Verificou-se um 

concenso entre as agências de publicidade. Todas as empresas pesquisadas relataram o 

permanente contato com o cliente ao longo do desenvolvimento de uma campanha. Dois 

trechos demonstram essa situação. No primeiro, segundo o gerente da F/Nazca, a análise do 

consumidor pode ocorrer em diferentes momentos: “No momento de entendimento do 
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consumidor ele pode ser estudado em vários momentos possíveis. Ele pode ta trabalhando 

com uma marca ou uma categoria que você não entendi nada sobre ela... você não sabe o que 

ela significa pra os consumidores... você não sabe qual é o poder que ela tem com os 

consumidores... e você quer entender isso. Então, você já faz no começo uma pesquisa pra 

entender esse tipo de coisa. Você pode fazer tbm uma pesquisa de pré teste que é exatamente 

você ter alguns roteiros possíveis, você vai la e ver qual o consumidor gosta mais,  qual o que 

tem mais impacto. Você pode fazer uma pesquisa depois que a comunicação foi ao ar. Saber 

qual o recall dessa propaganda, saber quantas pessoas lembraram, saber se o que ficou da 

comunicação foi uma coisa legal ou não. Na verdade são vários momentos”. O segundo, feito 

pelo gerente da GiovanniDraftFCB, representa o ponto de vista de todos os entrevistados: 

“Nós analisamos tendência, tendência, comportamento, etc. e por isso nosso contato com o 

consumidor é quase que diariamente. Agente pesquisa o consumidor praticamente todos os 

dias. A análise é constante sim”.  

 Para a análise dos consumidores nas fases de planejamento, as agências utilizam 

alguns instrumentos de pesquisas. Muitos desses instrumentos são questionados, e algumas 

vezes qualificados como limitados, por parte dos teóricos (ZALTMAN, 2003; BERRY et al., 

2002) que defendem a análise dos processos inconscientes dos consumidores. Mesmo assim, 

constatou-se, nas agências pesquisadas, a utilização de métodos tradicionais de pesquisas 

qualitativas e quantitativas, conforme aponta Sant`Anna (2005) e Malhotra (2001). 

De acordo com a gerente da JWT, “Agente usa bastante pesquisa qualitativa, 

basicamente. Entrevistas individuais, entrevistas na casa do consumidor que agente chama 

de entrevista em profundidade”. A gerente comenta, assim como enumera Malhotra (2001), a 

utilização da entrevista em grupo, inclusive citando um exemplo de um dos seus anunciantes, 

como pode ser observado a seguir:  

 

As vezes grupos, mas quando agente faz grupo agente tenta fazer um grupo 
assim um pouco mais interessante, né ? ou com menos gente, ou num lugar 
mais legal. Por exemplo, se é jovem faz num lugar meio que é uma balada, 
ou agente tenta sempre buscar uma coisa [...] recruta uma pessoa ai ela 
convida duas amigas e aí vai na casa dela. A discusão em grupo faz com 
que as pessoas falem sobre determinada coisa, por exemplo, se eu to 
falando de vodka, né ? agente tem a Smirnoff [...] você pega um grupo de 
jovens, que tem uma grande desenvoltura pra daqui a pouco já formarem 
uma turma e aí agente começa a falar [...] muitas vezes você não tem que 
perguntar direto, né ? você tem que da volta pra poder: Ah, mas porque 
que você vai na balada e tal [...] e aí bebe, e aí vai acontecend0 [...] e você 
pega qual que é o papel daquela bebida naquele contexto todo [...] daí você 
vai perceber com todo contexto que acontece que ele ficou mais solto, que 
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ele conseguiu chegar e conversar com a menina, que ele se sentiu melhor 
que o amigo, etc. e daí você vai entender qual que era o papel da bebida 
naquela história toda que eles contaram, naquela dinâmica. Eu acho que é 
entender qual que é a dinâmica que tá inserida aquilo em alguns casos, ou 
tem outros que você tem que ir mais fundo. Dependendo do caso tentar 
reproduzir a experiência daquilo, né ? Então você vai na casa de uma 
mulher, por exemplo, vê ela lavando roupa, e aí na hora que ela pega a 
roupa suja o que que ela fala, né ? o que que ela sente com aquela roupa 
suja, e aí na hora que ela ta lavando o que que acontece, quando ela põe no 
varal qual que é a sensação [...] você vai conversando com ela e aí vai 
vendo, né ? antes como é que tava aquela roupa e aí o que que aquela 
roupa limpa vai trazer pra ela, porque não é o sabão, mas é a roupa limpa, 
né ?. Então, é tentar entender o contexto de consumo, a experiência do 
produto, né ? e como é que fica aquela pessoa antes e depois daquilo.  

 

Verificou-se a aplicação de outras técnicas qualitativas na JWT, com destaque 

para a do consumidor misterioso: “Agente faz também  a técnica do consumidor misterioso, 

que é você ir numa loja, fingir que você vai comprar alguma coisa, vai com um câmera 

oculta e vê o que que acontece, pra entender como é que tão vendendo o produto, porque as 

vezes o cliente fala uma coisa e acontece outra. Ele nem sabe como é que o produto dele ta 

sendo vendido e isso é uma coisa que impressiona muito”.; a cómix: “outras técnicas de 

tentar tirar a pessoa do lugar dela, então, por exemplo, uma técnica que a gente usa que eu 

acho que funciona legal, que agente chama de Comix, que é muito simples, onde você faz um 

desenhinho, põe lá uma pessoa, olha: essa mulher ta comprando aquele produto tal, aí ela 

chegou em casa: o que que ela falou pra o marido ? então pra tentar essa pessoa dizer o que 

ela pensaria, o que ela faria sem o julgamento de que: Ah, eu não posso confessar que faria 

isso. Isso eu acho que talvez tenha um pouco disso”. ; e a técnica da exaustão: “Tem uma 

outra técnica que eu já usei uma ou duas vezes, que é tentar ir na profundidade que é a 

técnica que agente chama de exaustão, que é você perguntar por que ? por que ? por que ? 

por que ? por que ? você não fala mais nada só por que ? por que ? por que ? por que ? Em 

geral as pessoas choram no final [...], mas, sai algumas coisas diferentes”.  

 Constatou-se que três agências utilizam as técnicas projetivas na análise do 

consumidor dos seus anunciantes, especialmente os testes de Cartum, no qual, segundo 

Malhotra (2001), os entrevistados devem indicar o que um personagem do cartum podreia 

dizer em respsota ao comentário do outro. Segundo a JWT “Agente tem as técnicas projetivas. 

Agente tenta fazer o consumidor sair um pouco do lugar dele, projetar em outro lugar pra ele 

ser menos racional, né ? Então tem desde as velhas personificações [...] então que isso é 

menos de sair do lugar dele, mas de fazer uma personificação: Ah, se uma marca fosse uma 

pessoa como ela seria, que planeta ela seria [...] se uma marca tivesse numa festa, se todas 
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as marcas tivessem numa festa quem ia ser a anfitriã, quem ia ser isso, quem ia ser aquilo 

[...]”. A AlmapBBDO comenta que:  

 

Então tem uma série de projetivas que agente faz. Vou te contar alguns 
casos. Agente trabalha com grupos de discussão. São pessoas convidadas 
pra vir falar com um moderador, geralmente é um sociólogo ou psicólogo 
que orienta essas pessoas. E muito pouco do roteiro, agente faz um guia ali, 
é dito ou perguntado ou questionado, agente trabalha com técnicas 
projetivas que são super-antigas e tal que a área de pesquisa considera 
viável, então, por exemplo, existe uma técnica que é super-interessante pra 
identificar imagem de marca, que é a técnica do planeta e do bairro, agente 
pede pra que eles imaginem que de repente o carro Fox virou um planeta e 
aí eles estão num balão, descendo, e como que eles enxergam esse balão, 
esse planeta, então é quando eles contam as cores que tem, o tipo de pessoa 
que ta lá, o que é que eles conversam, o tipo de trabalho, e eles trazem um 
lado da marca que racionalmente eles nem sabem, são compradores do fox 
e acham que compraram pelo porta-treco, e aí eles vem trazer pra gente um 
mundo que é colorido, cheio de gente jovem e moderna, que sabe falar 
sobre vários assuntos, ou seja, eles estão comprando um carro sim, mas 
eles estão comprando todo um universo simbólico de uma marca que é 
moderna, que ta ligada ao futuro, que é dirigida por pessoas que são 
bacanas, e tal. Então essa do planeta é uma delas, agente faz muita 
projetiva de usuário, que é transformar as marca em usuários, agente faz 
outras coisas criativas, por exemplo, agente faz com que os produtos 
ganhem vida, que conversem, agente faz história em quadrinhos com os 
produtos, desenhos, teatros, enfim, um grupo na verdade acaba virando um 
playground de coisas diferentes e, por exemplo, semana passada, agente fez 
um trabalho que foi um concurso universitário que agente chamou jovens 
criativos de diversas áreas, arquitetura, cinema, moda, enfim, pra eles 
capturarem a  alma do fox na rua e transformarem isso em outros objetos. 
Então eles fizeram roupas com a idéia do carro, fizeram projetos de 
arquitetura... e na hora de explicar eles falavam: - poxa, porque o Fox tem 
haver com expansão e liberdade. Enfim, é um trabalho inteiro que agente ta 
fazendo que é proibido falar do carro. Então essa é uma das formas. Agente 
faz diário... e aí agente vai na casa das pessoas, enfim, tem uma série de 
pessoas que trabalham com agente que são antropólogos que tem uma 
visão diferente do assunto, né ?. 

 

Por fim, com relação as técnicas projetivas, o gerente da F/Nazca comenta a 

utilização das técnicas de associação, que conforme estudo de Malhotra (2001) caracteriza-se 

por apresentar um estímulo ao indivíduo, e pede para que ele responda com a primeira coisa 

que lhe vier a mente. Segundo o gerente da F?Nazca:  

 

Pra definir um target de comuninação nós utilizamos grupos de pesquisa 
onde agente utiliza técnicas projetivas baseados em pressupostos 
psicanalíticos, para entender quais são as motivações mais profundas dos 
consumidores, quais sãos os elementos aspiracionais, que agente chama, 
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que dizer, que tipo de coisa tem um valor de sedução pra essas pessoas. 
Por exemplo, essa técnica projetista. Você utiliza colagens, né? desenhos ... 
e através do próprio discurso... da própria análise do discurso, porque as 
vezes o que o consumidor fala não é o que ele quer ou o que ele pensa. O 
discurso geralmente ele ta deslocado, ele fala uma coisa mas não é o que 
ele fala o que você tem que ouvir,  você tem que entender o que ele ta 
querendo por trás, né ? e nesse sentido as técnicas de associação livre [...] 
vamos falar uma palavra [...] o que que te lembra essa palavra??? Agente 
vai explorando todo um universo simbólico que ta presente ao redor 
daquela marca ou daquela categoria, enfim, e isso nos faz acreditar, ao 
investigar dessa forma, agente crê que agente ta explorando o inconsciente 
e os valores subjetivos e não ditos, e não explícitos do consumidor. 

 

 Ainda em termos qualitativos, observou-se a aplicação, em duas agências, das 

técnicas de colagem. De acordo com a gerente da JWT, “Usamos também as colagens que é 

uma técnica onde, por exemplo,  você quer, sei lá,  Ah, como era a sua vida antes de usar 

omo e depois de usar omo, né ? Pra você ver como é que ela ta vendo a mudança que essa 

marca pode ter trazido, ou como é que é essa marca. Ah, eu to querendo entender a 

maternidade, como era você antes de ter filho e depois de ter filho. Então vem aí outras 

coisas que não é só: ah é legal, ah é gostoso, né ? Vem algumas imagens que trazem um 

pouco mais de riqueza”. Já a gerente C afirma que “agente pede para os consumidores 

fazerem exercícios, colagens, desenhos, mas mais importante do que elas desenham é o jeito 

que elas nos explicam. O jeito que a pessoa explica, né ?”. Em outra agência, a 

GiovanniDraftFCB, verificou-se a análise de tendência, conforme descrve seu gerente: 

“Agente usa muito mapeamento de tendência de comportamento no mundo, né ? agente tem 

alguns sites associados que agente paga anualmente e aí tem relatórios de tendências, tem 

mapeamento de megaevents, observations”. 

 Segundo o gerente da Y&R, as pesquisas qualitativas com caráter exploratório são 

frequentes dentro da agência. Destaca também, a utilização de pesquisas etnográficas, 

conforme descreve alguns autores (IKEDA; PEREIRA; GIL, 2006) e observa-se a seguir: 

 

Agente costuma usar muito pesquisa qualitativa num estágio exploratório 
pra tentar entender a coisa  hoje agente compõe muito isso com pesquisa 
etnográfica, uma mistura as vezes de pesquisa qualitativa com etnográfica, 
agente faz a consumidora realizar alguma tarefa e depois existe uma 
discussão no grupo, pô, alimento, pega cinco pessoas, põe numa vã, leva 
pra o supermercado e passa um briefing, Você precisa preparar um jantar 
e aí observa, depois volta todo mundo pra cá e vamos discutir por que que 
vocês fizeram isso, por que que vocês compraram aquilo e tal, tal. É uma 
mistura de uma coisa mais etnográfica com qualitativo tradicional, focus 
group tradicional ou até pesquisas etnográficas mesmo de você, sei lá,  
passar o dia com a mulher entender como é que é a casa dela, a geladeira e 
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tal, tal, isso também trás insights muito bons pra agência, pra o nosso 
trabalho. Etnografia é você entender o insight, você gerar conteúdo pra 
criação, falar: oh, descobri,os que as mulheres têm... eh... sei lá... 
problemas no intestino... sei lá... valorizam... tem uma sensação assim, 
então vamos traduzir isso na comunicação e dizer que o nosso produto 
alivia essa sensação, ah, ok, beleza. Então tudo isso sai das pesquisas pré, 
na fase exploratória, etnográfica, do quali e tal. Depois que isso é 
materializado numa idéia criativa, agente volta pra o consumidor e entende 
esse ok, tivemos êxito ou não. Nós trabalhamos com pesquisas quantitativas 
também.  

 

Observou-se na Y&R uma grande preocupação com a pesquisa dentro da área de 

planejamento, inclusive com o desenvolvimento de ferramentas próprias para a análise do 

consumidor e das marcas, conforme descreve o gerente A:  

 

A young é uma agência que tem no posicionamento essa coisa de trabalhar 
informação muito forte no mundo inteiro. A área de pesquisa de mercado é 
uma área que só existe na Young, as outras agências quando você fala 
planejamento, é o planejamento mais tradicional, o planejamento de 
comunicação, normalmente tem um ou outra pessoa que cuida de pesquisa 
[...] o cara entende um pouquinho mais, sabe calcular uma amostra e tal. 
Agente não, agente tem uma área que em alguns países nem isso existe, 
toda área de planejamento é focada em informação, e pra isso agente tem 
essas técnicas tradicionais, tem ferramentas que são proprietárias, tem o 
bav que é uma ferramenta que agente usa pra avaliação de artigos de 
marca, brands acesses valiater [...]  tem bastante referência disso na 
internet e tal [...] é uma pesquisa global que é feita em quarenta e tantos 
países, agente faz isso no Brasil a cada dois anos, é um grande projeto 
qualitativo e quantitativo que agente avalia 1500 marcas todos os anos e 
tal, pra entender imagem de marca, valor, quais são os pilares que estão 
construindo a marca, então, é um negócio bem direto e é basicamente isso 
que agente usa pra compor o quadro aqui de informações. 

 

 Verificou-se, com relação as técnicas utilizadas pelas agências de publicidade, que 

todas elas utilizam com maior frequência os métodos qualitativos, conforme relata a gerente C 

“Agente faz muito mais pesquisa qualitativa do que quantitativa aqui, porque agente está em 

busca de insights. Então agente precisa que as pessoas conversem, agente precisa entender o 

que está acontecendo, né ?”. Porém, as técnicas quantitativas também estão presentes, 

segundo a JWT: “Com relação as quantitativa quando agente faz, agente faz online, né ? via 

internet em geral. Isso é o que agente faz, o que os clientes fazem são entrevistas também, são 

os grupos e são as quantitativas de teste de comunicação”.  

Na opinião dos entrevistados, as técnicas de análise do consumidor aplicadas pelas 

agências são capazes de identificar o lado inconsciente do consumidor, diferentemente do que 
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apontou alguns estudiosos (ZALTMAN, 2003; BERRY et al., 2002). Para o gerente A, os 

métodos atuais podem identificar o lado inconsciente, especialmente através das técnicas 

qualitativas 

 

Um pouco sim. Hoje não existe nada muito... sei lá... bem resolvido pra 
isso. Você tem técnicas quantitativas que resolvem de certa maneir,. você 
pode perguntar pra um, sei lá, um consumidor de automóveis o que que é 
mais importante na hora dele comprar um carro. Agente sabe que não vai 
sair, o cara vai falar: ah, performance, preço baixo, conforto, aí você vai 
ver que o que motiva é a luzinha do painel, é a possibilidade dele 
impressionar a garota, isso nunca vai sair objetivamente de uma pesquisa. 
Você tem técnicas pra fazer isso. Uma coisa é uma análise qualitativa, uma 
pessoa treinada e capaz de entender essas nuâncias, entender o que ta por 
trás do discurso, é possível sim você entender essa coisa por aí, e até 
quantitativo, você tem aquelas técnicas, sei lá, importância derivada, você 
pergunta, sei lá, se impressionar o vizinho é importante na hora de 
comprar um carro, aí o cara vai falar que não, mas o carro que ele gosta 
impressiona o vizinho, então indiretamente ele ta considerando aquilo 
como uma coisa importante. Então eu acho que sim, você tem, isso é o que 
mais se busca hoje.  

 

O gerente D complementa dizendo que “Agente consegue perceber o lado 

inconsciente do consumidor, mesmo na pesquisa tradicional, agente consegue perceber 

quando uma pessoa tem uma atitude mais inconsciente em relação a uma marca ou um 

produto [...] sei lá [...] qualquer evento, uma coisa que ela compre sempre e não sabe por 

que, por que que eu acostumei comprar esse, da onde vem isso, sabe ? Tem como perceber 

mesmo na pesquisa tradicional. Mas, eu acho que agente não divide as coisas dessa forma, 

sabe ?”. A gerente da AlmapBBDO tem a mesma opinião, porém, ressalta que as técnicas 

conseguem entender o inconsciente do consumidor apenas na hora de gerar insights e não na 

hora de testar o filme. Essa gerente cita as técnicas projetivas e os testes de cartum, conforme 

é exposto por Malhotra (2001), como exemplo. Segundo a gerente:  

 

Eu acho que depende pra o que. Eu acho assim que pra trazer idéias pra 
uma criação eles funcionam muito bem, ta ? Agora eles não conseguem 
dizer o quanto uma idéia é forte ou não. Então agente sempre divide, né?: a 
parte de geração de insights e idéias e depois de teste. Eu acho que eles são 
muito bons pra gerar, mas não são bons pra testar. Então é como abrir 
uma caixa de surpresas. Tem um momento em que agente quer abrir a 
cabeça, né ? Então você quer ter mais idéias a respeito do assunto, ou seja, 
você não está testando nada no consumidor, você ta usando o consumidor 
como uma fonte de inspiração. E aí todos esses instrumentos que eu to 
dizendo são pra isso. Quando eu mando o consumidor fazer um diálogo 
entre o Crossfox e o Ecoesporte, e aí o Crossfox chamou o Ecoesporte de 
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tartagura e elefante lerdo e o outro fala você é um baixinho invocado [...] 
isso daí não é teste de nada, isso é uma idéia que eu jogo na criação e aí 
agente fez um filme que saiu disso, né ?. Então eu criei a partir de coisas 
que eu tirei lá do fundo da cabeça do consumidor. Agora, na hora que tem 
negócio pronto eu já não consigo testar tão bem, porque pra testar ainda é 
muito subjetivo, você não sabe o quanto que aquilo mexe com a cabeça do 
consumidor, né ?. 

 

 Mesmo convictos de que é possível identificar o inconsciente do consumidor 

através das atuais técnicas de pesquisas, os entrevistados admitiram que essas mesmas 

técnicas já produziram informações imprecisas, confusas ou incompletas acerca dos 

consumidores pesquisados. A gerente da JWT afirma que “Muitas vezes. Agente vai 

entrevistar, agente analisa. Então quando não é nada científico [...] é tudo qualitativo [...] 

nós fazemos dois grupos pra sentir se aquela hipótese faz sentido. E depois agente vai validar 

isso de outro jeito, inclusive junto com o cliente. Então agente não tem nenhuma pretensão de 

ter um dado super-preciso. Agente tem mais assim de sentir como é que as pessoas reagem a 

hipótese, né ? E muitas vezes que agente contrata terceiros agente não fica satisfeito com o 

resultado [...] de num chegar assim numa coisa nova, por exemplo, sabe de num conseguir 

trazer um insight novo, chover no molhado”. Ja o gerente A demonstrou-se mais enfatico ao 

comentar: “Sempre [...] Nem tudo agente consegue responder. Tem com coisas que... não são 

claras, que você analisa de um jeito e, sei lá,  você pode interpretar de um jeito bom. Eu acho 

que não coisas erradas, eu acho que tem coisas não conclusivas, que você às vezes testa um 

negócio e não consegue definir se aquilo funciona ou não, tem pontos positivos, tem pontos 

negativos e a decisão tem que ser mais subjetiva”. Duas outras agencias citaram o fator 

humano e o interpretativo como motivos para as possiveis falhas na analise. Segundo o 

gerente D “Eu não vou me lembrar agora cara. Deve ter havido. Em algum momento da 

agência deve ter havido. Nunca é preciso, você tem interpretação etc.”, ja a gerente C relata 

que “Tudo depende de quem analisa, né ? . Nós estamos falando de coisas que são super-

humanas. Então fora do contexto tudo é muito perigoso. Você pega um desenho [...] aí você 

não escutou, você não participou, você não conheceu aquelas pessoas [...] aí você pode 

interpretar o mesmo desenho de uma forma totalmente diferente. Então assim, não sei, pelo 

menos nos trabalhos que eu to eu acompanho tudo, e aí vira um jogo de quebra-cabeça, mas 

é preciso que alguém ligue esses pontos, se não você vai pegar um exercício separado e vai 

entender ele de uma forma totalmente diferente, né ? Então depende da gente”. 
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4.5 RESUMO DO CAPÍTUO 4 

 
Analisando a atividade da agência de publicidade, alguns aspectos foram observados com 

relação aos conceitos, técnicas e níveis de influência do neuromarketing. Incialmente, a teoria 

(ZALTMAN, 2003; BERRY et al., 2002) mostra a existência de limitações nos métodos 

tradicionais de pesquisa. Verficou-se, neste ponto, que as agências reconhecem essas 

dificuldades, porém, utilizam esses métodos no cotidiano. 

 Com relação a pertinência dos conceitos do neuromarketing, a teoria relata 

estudos cientícos sobre o cérebro dos consumidores (BICKEL et al., 2006; LE COUTRE, 

2007; ZALTMAN, 2003), apresenta conceitos da definição de Neuromarketing (LEE et al., 

2006; SENIOR et al., 2007), apresenta aplicações dos estudos em neuromarketing (LEE et al., 

2006; RUSTICHINI, 2005; SENIOR et al., 2007), porém, verificou-se, respectivamente, entre 

os pesquisados conhecimentos superficiais e teóricos no estudo do cérebro humano, 

divergências com relação ao conhecimento do termo neuromarketing, e falta de evidências de 

aplicações práticas do neuromarketing. 

 No tocante a verificação da utilização das técnicas de neuromarketing, a teoria 

descreve a utilização dessas técnicas (ZALTMAN, 2003; MCCLURE et al., 2005; LEE, et al., 

2006; KENNING; PLASSMANN, 2005) e descreve estudos científicos com a utilização da 

imagem por ressonância magnética funcional (O’DOHERTY et al., 2002; KRINGELBACH 

et al., 2003; GOTTFRIED; O’DOHERTY; DOLAN, 2002; SMALL et al., 2001). A pesquisa 

mostrou que os publicitários têm, respectivamente, total desconhecimento, sem exceção, das 

técnicas de neuroimagem; total desconhecimento, sem exceção, das técnicas de FMRI, porém, 

verificou-se alguns estudos em termos biológicos como o eye track e o biomap. 

Outro ponto abordado se refere ao nível atual de influência do Neuromarketing. A 

teoria apresenta estudos de análise do consumidor, do ponto de vista neurocientífico, inclusive 

com implicações nas agências de propaganda (LIMA, 2005), descreve algumas vantagens que 

as técnicas de neuroimagem podem proporcionar (WALTER et al., 2005; LIMA, 2005), 

discute a importância de analisar o inconsciente dos consumidores e apresenta as técnicas de 

neuroimagem como ferramentas dessa análise (MCCLURE et al., 2005; ZALTMAN, 2003), 

advoga que a análise do consumidor, através das técnicas de neuroimagem, é uma tendência 

(BICKEL et al., 2006; KENNING P.; PLASSMAN H. 2005; KENNING; PLASSMANN; 

AHLERT, 2007; AMBLER et al., 2004), discute o surgimento de institutos de pesquisa em 

neurociência auxiliando o marketing (LEE et al., 2006), descreve a aplicação das técnicas de 

neuroimagem (WALTER et al., 2005; O’DOHERTY et al., 2002; KRINGELBACH et al., 
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2003; GOTTFRIED; O’DOHERTY; DOLAN, 2002; SMALL et al., 2001), apresenta 

institutos de pesquisa em neurociência auxiliando o marketing (LEE et al., 2006), abordam os 

aspectos éticos dos estudos neurocientíficos  em consumidores (BRAMMER, 2005). 

Constatou-se, respectivamente, entre os pesquisados, que devido ao conhecimento teórico do 

tema em questão e do total desconhecimento das técnicas de neuroimagem, não há influência 

do termo neuromarketing  no ambiente publicitário; algumas agências , mesmo com pouco 

conhecimento teórico do neuromarketing, visualizam boas possiblidades nesse campo; parte 

das agências acreditam que o neuromarketing pode analisar o inconsciente dos consumidores, 

e outra metade não; pontos de vistas cautelosos e, em alguns casos, divergentes com relação a 

tendência do neuromarketing; que o neuromarketing não deve provocar mudanças estruturais 

e funcionais nas agências, pois, será um trabalho  terceirizado; há divergências com relação a 

possibilidade de por em prática as técnicas de escaneamento cerebral; há total receptividade à 

possibilidade de interação entre as agências de publicidade e os intitutos de pesquisa em 

neurociência; não vêem implicações éticas nos estudos do cérebro dos consumidores, pois, faz 

parte da pesquisa.  

Para a maioria dos entrevistados, as técnicas do neuromarketing entrarão, num 

primeiro momento, através das grandes empresas (anunciantes), porém, visualizam algumas 

barreiras externas e dentro das próprias agências. 
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5 CONCLUSÃO  

 

5.1- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Os resultados mostraram, inicialmente, assim como atesta Berry et al. (2002) e 

Zaltman (2003) que os instrumentos utilizados pelas agências de publicidade podem 

apresentar limitações, na análise da relação entre o que os consumidores falam e o que eles 

pensam, pois, os aspectos inconscientes, em alguns casos, tornam-se difíceis de serem 

explorados através das técnicas tradicionais de pesquisa, visto a dificuldade que os 

consumidores têm de se expressar racionalmente, e pela distância entre o mundo real dos 

consumidores e o mundo criado pelas agências pra entender esse consumidor, assim como 

pelas diferenças regionais e internacionais. No entanto, mesmo cientes dessas limitações, e 

sempre acompanhando as atuais tendências de pesquisa de mercado, há, dentro das agências 

de publicidade selecionadas, conhecimentos superficiais sobre os estudos do cérebro dos 

consumidores, os quais são descritos por Zaltman (2003). O pouco conhecimento dos 

publicitários pesquisados a cerca do termo neuromarketing faz com que as técnicas de 

neuroimagem, abordadas nos estudo de (MCCLURE et al., 2004; KENNING, P.; 

PLASSMANN, 2005; KENNING; PLASSMANN; AHLERT, 2007; AMBLER et al., 2004; 

SENIOR et al., 2007; WALTER et al., 2005), utilizadas no estudo do consumidor sejam 

unanimemente desconhecidas. Face ao desconhecimento desse novo campo de estudo, não há 

ações práticas de influência do neuromarketing dentro das agências, mas sim, possibilidades, 

ainda distantes e com muitos questionamentos, de benefícios que essas técnicas podem trazer, 

os quais já são apresentados por alguns autores (LEE et al., 2006; BICKEL et al., 2006) 

 Os conceitos relacionados ao neuromarketing, detalhados por Lee et al. (2006) 

ainda não são de total conhecimento das agências pesquisadas. Em duas agências, há 

completo desconhecimento do termo, ou seja, nunca ouviram falar no assunto. As outras três 

agências demonstraram conhecimento apenas teórico, com base em reportagens, textos, 

artigos de revistas ou programas de televisão, ressaltando o não conhecimento da prática ou 

aplicação do assunto no dia-a dia da empresa, pois, segundo eles, o neuromarketing ainda é 

uma realidade distante. O pouco conhecimento, e mesmo assim de forma estritamente teórica, 

faz com que as técnicas de neuroimagem, como a FMRI, a FDOT e o PET, analisadas por 

Kenning, P.; Plassmann, (2005) e Kosslyn; Rosenberg (2001), sejam desconhecidas de forma 

unânime pelos pesquisados. Para um dos entrevistados esse desconhecimento se estende, 

também, aos anunciantes. As técnicas de análise, comumente citadas pelos entrevistados 
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como mais próximas dos estudos neurológico dos consumidores, referem-se ao Eye Track, 

que é o caminho que os olhos percorrem quando assistem um filme, quanto tempo ele se 

detêm em algumas imagens e qual é o tipo de movimento que o olho faz, e o biomap que 

mede as reações a uma campanha por reações corporais e batimento cardíaco.  

 Diante do contexto teórico referente aos conceitos do neuromaketing, não há ações 

práticas da influência que esse novo campo de estudo pode provocar nas agências de 

publicidade, muito embora algumas agências tenham demonstrado interesse pela 

possibilidade de analisar o consumidor através de outros métodos. Ainda não há um consenso 

entre os publicitários sobre a possibilidade das técnicas de neuormarketing gerarem vantagem 

competitiva para as agências, pois, existem dúvidas sobre a eficácia da neuroimagem na 

identificação dos processos inconscientes dos consumidores. 

 A falta de consenso entre os pesquisados é presente com relação às mudanças que 

o neuromarketing pode provocar nas empresas de publicidade, conforme analisado por Lee et 

al. (2002) e Senior et al. (2007). Parte das agências, por não conhecerem os conceitos do 

neuromarketing, desconhecem as tendências de análise do consumidor através da 

neuroimagem, enquanto que outra parte dos pesquisados esboçam perspectivas positivas com 

relação a evolução desses estudos, visualizando impactos no processo de avaliação dos filmes 

criados e no modo de entender o consumidor, e enxergando as técnicas de neuroimagem como 

mais uma ferramenta de estudo, ou seja, uma ferramenta que comprove os resultados já 

existentes das técnicas tradicionais. Por esses motivos persiste, entre as agências, a 

discordância no que se refere à possibilidade de por em prática as técnicas de escaneamento 

cerebral dentro das agências. Além do mais, vislumbram-se algumas dificuldades e barreiras 

para a entrada do neuromarketing, tais como o conservadorismo dos clientes, os custos 

envolvidos, a falta de conhecimento por parte dos institutos, a falta de credibilidade das 

técnicas, encontrar consumidores que aceitem fazer testes tão invasivos, disponibilidade de 

máquinas e equipamentos, além das resistências das próprias agências, como a possibilidade 

do publicitário ter que entender e estudar sobre os aspectos neurológicos e inconscientes dos 

consumidores, o que causa certo temor, e o surgimento de mais uma técnica, dessa vez mais 

complexa, para avaliar o desempenho profissional do publicitário ou da agência. 

 As estruturas e a funcionalidade dentro das agências não serão afetadas, pois, de 

acordo com os entrevistados, as técnicas de neuroimagem devem ser terceirizadas pelos 

institutos de pesquisas ou desenvolvidas pelos centros de pesquisa dos grandes anunciantes ou 

pelos institutos de pesquisa em neurociência. Tal contexto de parceria já é analisado por Lee 

et al. (2006) e Zaltman (2003). A hipótese de interação entre as agências de publicidade e os 
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institutos de pesquisa em neurociência é real e unânime no meio publicitário, pois, 

representam a possibilidade de inovação, novos insights, novos atributos para a agência, testes 

de filmes e verificação da eficácia da comunicação. Porém, as ressalvas recaem sobre a 

necessidade de credibilidade dos institutos e de uma apresentação clara da metodologia, de 

como se baseia a técnica e dos resultados que ela pode oferecer, a fim de que sejam 

esclarecidas todas as dúvidas.  

 No tocante a ética, novamente um consenso, os publicitários não vêem problema, 

diferentemente do que pensa Brammer (2004), desde que os consumidores autorizem serem 

estudados, pois estarão conhecendo-os melhor para assim poder divulgar vantagens e 

benefícios dos produtos que atendam seus desejos. Interessante frisar a necessidade do 

cuidado no manuseio das informações oriundas do cérebro dos consumidores, pois, o 

consumidor está mais consciente do seu papel e da força que tem, podendo prejudicar as 

vendas ou até mesmo a reputação de uma marca caso se sinta ou saiba de algum uso indevido 

desses estudos, e, para isso existem meios de grande alcance como a internet. 

 Diante do exposto, os resultados autorizam afirmar que o nível de domínio do 

constructo neuromarketing nas agências de publicidade brasileira é apenas teórico, pois, 

pouco se conhece a cerca dos estudos neurológicos e, absolutamente nada, das técnicas de 

neuroimagem, muito embora já se pode sentir, de forma comedida, entre alguns publicitários, 

comentários sobre os benefícios desses estudos, especialmente na utilização do 

neuromarketing como uma ferramenta que comprove, e não exclua, os resultados obtidos 

pelos métodos tradicionais de pesquisa. Dessa forma, a influência do neuromarketing não é 

sentida de forma prática dentro das agências, em virtude do pouco contato com o assunto e 

dos muitos questionamentos que envolvem as técnicas, além, da existência de certas barreiras 

no mercado, como a falta de conhecimento suficiente para convencer os publicitários da 

credibilidade das técnicas, e nas próprias agências, como a dificuldade em estudar e 

interpretar os aspectos neurológicos do consumidor. Os resultados afirmam ainda que a 

influência em termos estruturais e funcionais não acontecerá dentro das agências, mas sim, 

fora delas, nos institutos de pesquisas de mercado e nos centros de pesquisas das grandes 

empresas anunciantes. 

  

5.2 CONTRIBUIÇÕES PARA OUTROS ESTUDOS 

 

 De fato, a realização dos estudos em nível de mestrado tem sido uma porta de 

entrada ou abertura para a possibilidade de avanço efetivo de novos conhecimentos, técnicas e 
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práticas e sua socialização nos diversos segmentos da sociedade moderna. A realização desse 

estudo, em nível de mestrado, aponta para uma realidade ainda por ser formatada, mas que é 

uma possibilidade de alternativa, em face do crescimento do nível de exigência e cobrança por 

um marketing publicitário mais qualitativo e que contemple as reais necessidades do 

consumidor que se comporta cada vez mais como cidadão de mercado. Dada a complexidade, 

novidade e exigüidade de abordagens científicas no campo do neuromarketing no país, 

considera-se tecer algumas considerações em termos de contribuição, tanto para novos 

estudos, como para sua efetivação em termos de estudos de mercado. Entende-se que se 

deveria dar continuidade ao entendendimento dos conceitos e aplicação do neuromarketing 

nos institutos de pesquisa terceirizados pelas agências, e nos centros de pesquisas das grandes 

empresas, pois segundo os publicitários, são os dois segmentos por onde esse novo campo de 

estudo deve entrar no mercado. Entender, também, a viabilidade da participação dos institutos 

de neurociência no auxílio as pesquisas de mercado e no entendimento do consumidor. 

Interessante, por fim, que outros estudos relacionem os aspectos éticos com as práticas de 

mapeamento cerebral, a fim de entender até onde, dependendo da cultura local, essas práticas 

devam ter ou não um limite, pois, como apontado pela GiovanniDraftFCB, o consumidor está 

mais atento e questionador nas formas como as empresas estão pesquisando e atuando. 

Importante, também, até como forma de gerar mais credibilidade no meio publicitário, que 

estudos sejam feitos para entender as limitações das técnicas de neuroimagem, especialmente 

a FMRI (LOGOTHETIS et al., 2001). 
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GLOSSÁRIO 
 
 
 
ANGIOGRAMA CEREBRAL: Exame realizado em hospital, onde o paciente deita em uma 
mesa de raio X, e tem a cabeça posicionada e imobilizada utilizando-se uma tira, fita ou sacos 
de areia. 
 
 
ARQUÉTIPOS: Significa a forma imaterial à qual os fenômenos psíquicos tendem a se 
moldar. 
 
 
ARTÉRIA CARÓTIDA: É uma artéria que se situa no pescoço, atravessa, de baixo para cima, 
o espaço maxilo-faríngeo, o canal carotidiano e o seio cavernoso, para alcançar, no fim, a 
cavidade craniana. 
 
 
DESOXIGLICOSE: É um análogo do açúcar glicose marcado radioativamente com o emissor 
de pósitrons. A sua fixação em determinadas áreas do corpo durante um exame PET é um 
indicador do funcionamento celular regional, que quando aumentado pode ser associado à 
existência de tumores. 
 
 
IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL (FMRI): Técnica de 
neuroimagem que pode produzir imagens tridimensionais de atividades em todo o cérebro. 
 
 
MORFOLOGIA: é o estudo da forma de um organismo, ou de parte dele. 
 
 
NEUROIMAGEM: Técnica que escaneia o cérebro e produz figuras da estrutura ou do 
funcionamento dos neurônios. 
 
 
NEURÔNIOS: é a célula do sistema nervoso responsável pela condução do impulso nervoso. 
Há cerca de 100 milhares de milhão de neurônios no sistema nervoso humano. 
 
 
ORBITOFRONTAL CÓRTEX: Região frontal do cérebro humano. 
 
 
ÓXIDO NÍTRICO: também conhecido por monóxido de nitrogênio, é um gás solúvel, 
sintetizado por algumas céclulas, e certo grupo de neurônios do cérebro. É um importante 
sinalizador intracelular e extracelular. 
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PAPILA GUSTATIVA: As papilas gustativas presentes na principalmente na língua, mas 
também em menor número no céu da boca e na garganta, são responsáveis pelo 
reconhecimento do sabor das diferentes substâncias. 
 
 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: é um método complementar de diagnóstico por 
imagem, que consiste numa imagem que representa uma secção ou fatia do corpo. É obtida 
através do processamento por computador de informação recolhida após expor o corpo a uma 
sucessão de raios X. 
 
 
TOMOGRAFIA ÓTICA FUNCIONAL DIFUSA (FDOT): Técnica de neuroimagem que 
utiliza detectores a lazer sobre a cabeça para registrar atividades neurais. 
 
 
TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET): Técnica de neuroimagem que 
proporciona imagens da atividade cerebral em vez da estrutura do cérebro 
 
 
VASODILATADOR: Substância que aumenta o calibre dos vasos, alongando suas fibras 
musculares. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

PESQUISA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  
 

TÍTULO: MAPEANDO FUNDAMENTOS DO CONSTRUCTO NEUROMARKETING 
COM PROFISSIONAIS DE EMPRESAS DE PUBLICIDADE 

 
Pesquisadora: João Batista Soares Neto 

Orientador: Mauro Lemuel Alexandre. D.Sc. 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (Abril / 2007) 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (EMPRESA / ENTREVISTADO) 
– Empresa: _________________________________________________________________ 
– Ramo de atividade:__________________________________________________________ 
– Tempo de atuação: __________________________________________________________ 
– Entrevistado: ______________________________________________________________ 
– Escolaridade: ______________________________________________________________ 
– Formação (acadêmica): ______________________________________________________ 
 
1 – CONHECIMENTO DOS CONCEITOS E TÉCNICAS DE NEUROMARKETING 
1.1- O senhor conhece ou já ouviu falar sobre os estudos do cérebro dos consumidores, para 
fins mercadológicos ? Se sim, comente. 
1.2- O senhor (a) conhece esse novo campo de estudo do consumidor denominado de 
neuromarketing ? Se sim, comente. 
1.3- O senhor conhece as técnicas de neuroimagem que são utilizadas no estudo do 
consumidor por grandes empresas internacionais, inclusive as que atuam no segmento de 
marketing e propaganda ? 
1.4- O senhor acredita que os processos inconscientes são os que mais impulsionam as 
tomadas de decisões e os comportamentos de compra dos consumidores ? Como ?   
 
2- INFLUÊNCIA DO NEUROMARKETING NAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 
2.1- Diante da rapidez das informações, já existem comentários ou ações práticas sobre a 
influência que o neuromarketing pode exercer nas agências de publicidade ? 
2.2- De que forma a empresa pode tirar proveito das técnicas de neuroimagem ?  
2.3- A agência acredita que essa nova abordagem consiga realmente identificar com eficiência 
as necessidades, desejos e percepções dos consumidores ? Por que ?  
2.4- Na sua opinião, as agências de publicidade que adotarem as técnicas da neuroimagem no 
desenvolvimento de suas campanhas, terão vantagem em relação as demais ? Por que ?  
 
3- MUDANÇAS PROVOCADAS PELO NEUROMARKETING 
3.1- Como a empresa encara essa tendência de análise do consumidor através de técnicas de 
neuroimagem ?  
3.2- Quais as principais mudanças estruturais e funcionais que a agência de publicidade 
precisa adotar para utilizar o neuromarketing em suas campanhas ?  
3.3- Diante da realidade local, é possível por em prática essas técnicas de escaneamento 
cerebral na agência ? Se sim, em quanto tempo a empresa acredita que seja possível ? 
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3.4- Ciente dessa nova tendência, quais as dificuldades que a agência vislumbra para poder 
por em prática as técnicas de neuroimagem ? 
3.5- Como o senhor encara a possibilidade de interação as agências de publicidade e os 
institutos de pesquisa em neurociência ? 
3.6- Quais as implicações ética dessa nova abordagem? É correto analisar o cérebro do 
consumidor e utilizar essas informações ? 
 
4 – ATIVIDADE DAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE  
4.1- Quais as etapas para a produção de uma campanha publicitária na sua empresa ? 
4.2- Em que momento do desenvolvimento desta campanha ocorre a análise do consumidor final ? 
4.3- Quais os instrumentos de pesquisa utilizados pela agência para identificar e entender o 
consumidor final ? 
4.4- Estes instrumentos de pesquisa utilizados pela agência já produziram informações imprecisas, 
confusas ou incompletas acerca dos consumidores pesquisados ? Se sim, quais e por que ?  
4.5- Os instrumentos utilizados atualmente pela agência na análise do consumidor são capazes de 
identificar o lado inconsciente do consumidor ? Se sim, de que forma ? Se não, por que ? 
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APÊNDICE B – Participação das dez primeiras agências 
 
 

 
 
 

AGÊNCIAS 
 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

(R$) 

INVESTIMENTO 
50 MAIORES 

(R$) 

PARTICIPAÇÃO DAS 
AGÊNCIAS NO TOTAL 

(%) 

    

CINCO MAIORES 7.799.836,00 22.420.996,00 34,79 

SEIS MAIORES 8.768.403,00 22.420.996,00 39,11 

SETE MAIORES 9.528.286,00 22.420.996,00 42,50 

OITO MAIORES 10.222.857,00 22.420.996,00 45,60 

NOVE MAIORES 10.907.527,00 22.420.996,00 48,65 

DEZ MAIORES 11.560.082,00 22.420.996,00 51,56 
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APÊNDICE C- Participação das agências selecionadas entre as dez maiores 
 

 
    
                                                  

COLOCAÇÃO NO 
RANKING AGÊNCIAS INVESTIMENTO 

   

1 Y R 2.944.036,00 

3 J WALTER THOMPSON 1.254.311,00 

4 ALMAP BBDO 1.205.729,00 

8 GIOVANNI FCB 694.571,00 

9 F NAZCA S E S 684.670,00 

 
TOTAL DE INVESTIMENTO DAS 

AGÊNCIAS SELECIONADAS 6.783.317 
 

 

TOTAL DE INVESTIMENTO 
DAS DEZ 
MAIORES 

(R$) 

TOTAL DE 
INVESTIMENTO DAS 

AGÊNCIAS  
SELECIONADAS 

(R$) 

PARTICIPAÇÃO DAS 
AGÊNCIAS SELECIONADAS 
ENTRE AS DEZ MAIORES  

(%) 
   

11.560.082,00 6.783.317,00 58,68 
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ANEXO A- INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO – EVOLUÇÃO 
 
 

ANUNCIANTE 
ANO 2006 ANO 2005 

INV. R$ (000) RANKING INV. R$ (000) RANKING 

CASAS BAHIA 2.093.896 1 2.396.183 1 

UNILEVER BRASIL 835.418 2 491.712 2 

AMBEV 481.207 3 423.772 3 

GENERAL MOTORS 416.151 4 387.572 4 

FIAT 410.238 5 323.462 6 
GRUPO PAO DE 
ACUCAR 399.112

6 343.644 5 

CEF (GF) * 373.941 7 ** ** 

FORD 363.404 8 302.959 8 

PETROBRAS (GF) * 347.453 9 ** ** 

BCO DO BRASIL * 333.902 10 ** ** 

BRADESCO 312.962 11 216.060 16 

ITAU 302.332 12 182.297 22 

VIVO 300.323 13 308.184 7 

PONTO FRIO 292.125 14 221.163 15 

CLARO 288.856 15 273.365 11 
COLGATE 
PALMOLIVE 260.495

16 146.059 27 

TIM BRASIL 258.855 17 280.441 9 

VOLKSWAGEN 243.504 18 229.027 13 

CVC 238.894 19 237.507 12 

INSINUANTE 235.166 20 228.700 14 

TELEFONICA  232.183 21 201.756 17 

COCA COLA 225.207 22 200.192 18 

PEUGEOT CITROEN 222.320 23 165.656 23 

DM FARMACEUTICA 217.385
24 191.450 20 

CYRELA 197.696
25 

Não classificado 
entre os 30 

maiores de 2005 * 
SUPERMERCADO 
GUANABARA 187.049

26 155.498 24 

CASA E VIDEO 181.120 27 191.879 19 

CARREFOUR 177.570 28 139.253 29 

SANTANDER 
BANESPA 170.979

29 
Não classificado 

entre os 30 
maiores de 2005 * 

SCHINCARIOL 169.129 30 132.987 30 
    * A partir desse ranking incluimos apenas o investimento dos anunciantes governamentais, cujas verbas não são 
destinadas a campanhas públicas. 
    ** Para 2005 não reportamos os investimentos e posições dos anunciantes governamentais, pois estes não 
faziam parte da divulgação anterior. Informações referentes ao período: 01/jan/2006 à 31/dez/2006  

    Fonte: Ibope Monitor (2007) 
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ANEXO B – RANKING DAS AGÊNCIAS 
 

 
 

Jan a Dez 2006     (1ª rem Jan/07)     

Moeda: R$ (000)         

Agência Histórico 
Ranking Conta Dividida Ranking Histórico 

Posição  Investimento Posição  Investimento  

AFRICA 10 652.555 9 652.555

AGENCIA FALA 46 107.678 42 107.678
AGNELO PACHECO 
COMUNICACAO 47 106.587 43 105.058

ALMAP BBDO 4 1.205.729 4 1.205.729

ARTPLAN COMUNICACAO 17 423.511 17 414.436

AVANTI PROPAGANDA 45 110.820 41 110.820
CARILLO PASTORE EURO 
RSCG 23 359.424 21 359.424

D MAIS BRASIL 41 135.691 49 77.721

DCS COMUNICACOES 39 158.150 36 158.150

DENTSU 32 197.089 30 197.089

DM9DDB 5 1.083.871 5 1.071.492

DPZ 13 571.270 13 559.676

DUDA MENDONCA 30 218.973 46 99.177

ESCALA COMUNICACAO 37 165.423 34 165.423

EUGENIO PUBLICIDADE 14 555.871 16 422.202

F NAZCA S E S 9 684.670 12 593.809

FAV PROPAGANDA 50 97.475 * 55.965

FISCHER AMERICA 16 455.869 22 328.150

G7 26 242.731 26 242.731

GIOVANNI FCB 8 694.571 8 672.015

HOUSE PROPAGANDA 43 116.817 39 116.817

J WALTER THOMPSON 3 1.254.311 3 1.254.311

LAPIS RARO 49 100.081 45 100.081

LEO BURNETT 11 650.712 10 650.712

LEW LARA 7 759.883 7 685.318

LODUCCA PUBLICIDADE 27 236.058 27 236.058
LONGPLAY 
COMUNICACAO 360 29 221.399 * 58.525

LOWE 18 422.660 15 422.550

MATOSGREY 42 134.938 38 134.938

MCCANN ERICKSON 2 1.311.890 2 1.307.414

MPM PROPAGANDA 31 197.377 29 197.377

MULTI SOLUTION 40 145.816 37 145.816

MY PROPAGANDA 34 182.188 32 182.188

NEOGAMA 20 413.811 18 413.811

NOS PUBLICIDADE EMPR 33 188.659 31 188.659
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RM COMUNI 

NOVA SB 36 176.669 * 66.877

OGILVY E MATHER BRASIL 6 968.567 6 908.397

P A PUBLICIDADE 21 400.321 19 400.321
P E M PUBLICIDADE E 
MARKETING 38 162.075 35 162.075

PPR 19 414.031 23 324.699

PRO BRASIL 48 102.737 44 102.737

PROPEG 25 281.600 24 281.600

PUBLICIS BRASIL 12 631.711 11 630.721

QG COMUNICACAO 35 180.879 33 180.879

TALENT 15 521.827 14 521.827

TATERKA 44 110.859 40 110.859

TBWA BR 24 354.417 25 244.625

W/BRASIL 22 374.649 20 374.649

Y R 1 2.944.036 1 2.926.080

Z MAIS 28 232.062 28 232.062
      Fonte: Ibope Monitor (2007) 
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