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Cérebro e a Neurociência Aplicada ao Consumo – 
Núcleo Accumbens e Caudado

O Núcleo Accumbens (NAcc) “o centro do prazer”, localiza-se numa 
posição central e interior do cérebro e constitui a principal parte do estria-
do ventral com funções relacionadas com a recompensa, o prazer, o vício, 
o risco, o medo ou a agressão e é uma das estruturas mais importantes no 
sistema límbico (Schwienbacher, Fendt, Richardson, & Schnitzler, 2004).

Usando fMRI Knutson, et al., (2007) mostraram que a ativação do nu-
cleus accumbens está correlacionada com a preferência do consumidor, 
ao passo que os preços excessivos ativam e desativam a ínsula e o córtex 
pré-frontal medial, antes da decisão de compra. Várias teorias de economia 
comportamental sustentam que as compras são impulsionadas por uma 
combinação de preferência do consumidor e preço. Através do recurso à 
fMRI, verificaram-se dados acerca do ganho e perda, a preferência pelo 
produto ativava o núcleo accumbens (NACC), enquanto que os preços ex-
cessivos ativam e desativam a ínsula e o córtex pré-frontal mesial (MPFC) 
antes da decisão de compra. Estes resultados sugerem que a ativação dos 
circuitos neurais distintos, antecede e influencia as decisões de compra dos 
consumidores (Schwienbacher, Fendt, Richardson, & Schnitzler, 2004).
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 Núcleo caudado apresenta-se como um núcleo localizado nos núcleos 
de base do cérebro, promove um papel no sistema de aprendizagem e da 
memória (Harnsberger, et al., 2007).

Cîrneci, Angheluță, & Gheorghe (2014) levaram a cabo um estudo 
que visava verificar se existia uma correlação entre o consumo declarado 
de um produto alimentar e a ativação de regiões específicas do cérebro. Os 
participantes foram medidos com fMRI aquando da projeção de imagens 
com o packaging do seu produto preferido. O estudo incluiu 50 partici-
pantes divididos em aproximadamente iguais faixas etárias e categorias de 
sexo. No momento da fMRI, aos participantes foi apresentada uma série de 
imagens do produto selecionado de cada marca em análise, Agrícola, Aldis, 
Caroli e Transavia. Com base nos resultados, entre os 4 produtos analisa-
dos, foi a marca Aldis a preferida (62%), Agrícola (54%), Transavia (46%) 
e Caroli (38%) seguiram-se. Verificou-se que existiu uma associação sig-
nificativa entre as ativações cerebrais no núcleo caudado e as respostas dos 
participantes no questionário de consumo, provando a capacidade da marca 
para gerar emoções (Cîrneci, Angheluță, & Gheorghe, 2014).
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Cérebro e a Neurociência Aplicada ao Consumo – 
Cortex Orbitofrontal
Será que o preço influencia a perceção da qualidade e do sabor? 

Esta semana iremos dar “destaque” ao Cortex Orbitofrontal, para ten-
tar resposta a questão acima apresentada. Ocupando a superfície ventral 
da parte frontal do cérebro (Kringelbach, 2005), tem um papel ao nível 
da integração sensorial, recebendo informação sensorial do córtex soma-
tossensorial e representando o respetivo valor de recompensa de um deter-
minado estímulo sensorial (Wallis, 2007). Veja mais em “The functions of 
the orbitofrontal cortex.”

Um dos melhores estudos, que envolve esta área neuronal, foi 
levado a cabo por Plassmann, O’Doherty, & Rangel (2007). Os investi-
gadores utilizaram a fMRI para analisar a possibilidade de uma influência 
do preço de uma garrafa de vinho, nos níveis de prazer dos participantes.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15134840
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15134840
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Os participantes na investigação foram informados que teriam 
como provas, cinco vinhos diferentes. A investigação decorreu de for-

ma individual, sendo que cada um esteve num scanner MRT (mag-
netic resonance tomography). O preço do vinho surgia via imagem 
a cada participante, sendo que o mesmo recebia através de uma pa-
lha uma prova do vinho. Os participantes não provaram cinco vi-
nhos, mas sim três, sendo que dois dos três vinhos foi pzis barato. 
Os participantes avaliaram o prazer do vinho significativamente maior 
aquando de um vinho mais caro, isto em resultado da ativação de prazer 
no córtex orbitofrontal medial (mOFC) (Plassmann, O’Doherty, & Rangel, 
2007). 

A sequência experimental e os resultados comportamentais. (A) Linha 
temporal para um teste típico. (B) Classificação das escalas de agradabi-
lidade e intensidade. (C) Classificações de agradabilidade para os vinhos 
durante as provas com preços referenciados. (D) Classificações de intensi-
dade de sabor para os vinhos durante as provas com preços referenciados. 
(E) Classificação da agradabilidade para os vinhos obtidos durante uma 
sessão pós-experimental sem indicação de preço.
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Outro estudo, levado a cabo por Kawabata & Zeki, (2004), visou 
analisar a atratividade visual de um estímulo. Os resultados mostraram que 
o córtex orbitofrontal encontra-se envolvido no julgamento que determina 
se um desenho é ou não bonito, mais concretamente quando os participan-
tes consideravam o estímulo bonito, verificava-se uma ativação intensa do 
córtex orbitofrontal ao passo que, quando o estímulo era avaliado como 
feio, a intensidade de ativação era reduzida (Kawabata & Zeki, 2004). 
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