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Cérebro e a Neurociência Aplicada ao Consumo – 
Córtex Pré-Frontal

O objetivo da utilização de técnicas de neurociência cognitiva aplica-
da recai sobre a aquisição de informações de caracter mais objetivo acer-
ca dos processos internos do cérebro dos consumidores (Dapkevičius & 
Melnikas, 2009). Contudo, e embora a neurociência aplicada viva da apli-
cação de várias ferramentas, não se devem esquecer ainda as designadas 
ferramentas de outside reflexes como o facial coding, linguagem corporal 
ou ainda o empathic design como refere Postma (2012) que influencia o 

processo de tomada de decisão.

Falar de neurociência cognitiva aplicada é ter na essência a anatomia 
do cérebro humano, o principal órgão e o centro do sistema nervoso do 
corpo humano, sendo esse sistema composto por duas grandes secções: o 
sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico (Thibodeau & Pa-
ton, 2003).

Considerar, para efeitos de desenvolvimento estratégico, os elemen-
tos constituintes do sistema nervoso central, encéfalo (cérebro, tronco ce-
rebral e cerebelo) e medula espinal (Thibodeau & Paton, 2003), é indis-
pensável. O foco da neurociência cognitiva aplicada, deve numa primeira 
estância considerar o cérebro, sendo esse composto por dois hemisfério, 
cada hemisfério com um lobo frontal, um lobo parietal, um lobo occipital 
e um lobo temporal (Thibodeau & Paton, 2003), bem como o cerebrelo, 
responsável pela coordenação da atividade dos músculos esqueléticos, do 
tato, da visão e audição, num nível inconsciente, a partir de informações 
recebidas (Carter, Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003). A atividade do 
cerebelo está associada à regulação da postura, equilíbrio e coordenação 
(Carter, Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003).
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Iniciamos esta evolução da articulação entre a anatomia do cérebro 
e a neurociência cognitiva aplicada com o Cortex Pré-Frontal, situado na 
parte anterior do lobo frontal, esta área do cérebro tem sido relacionada 
com o planeamento do comportamento cognitivo, expressão da personali-
dade, tomada de decisão e moderação do comportamento social (Yanga & 
Raine, 2009).

Tem sido demonstrado que o córtex pré-frontal ventromedial está 
fortemente envolvido nas decisões sobre as preferências relacionadas 
com marcas e indivíduos com lesões nesta região do cérebro não demons-
tram comportamento normal marca-preferência (Kenning & Plassmann, 
2008). Compreendendo esta influência, se por exemplo for induzida mú-
sica no ambiente do processo de compra do consumidor, levar-se-á a uma 
redução do controlo cognitivo, possibilitando por exemplo com maior 
facilidade compras não planeadas (Ochsner & Gross, 2005).

Um dos estudos de maior relevância envolvendo o Córtex Pré-Frontal 
foi levado a cabo por Samuel McClure e a restante equipa de investigação, 
em 2004, no Baylor College of Medicine, em Texas, “Neural Correlates of 
Behavioral Preference for Culturally Familar Drinks”. Os resultados pro-
venientes da ressonância magnética funcional apresentam que o cérebro 
responde de forma diferenciada à entrega de Coca-Cola quando se tinha 
conhecimento que era Coca-Cola, comparativamente à entrega de Coca-
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-Cola quando exista a possibilidade de ser Pepsi ou Coca-Cola. Como tal, 
os investigadores detetaram diferenças assinaláveis na atividade de várias 
estruturas cerebrais, nomeadamente hipocampo bilateral, parahipocampal, 
mesencéfalo, córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC), tálamo e córtex vi-
sual esquerdo.

Outro estudo, desta feita levado a cabo pelo AMI Center de Aalto 
University’s sobre a eficácia dos consultative selling da marca Nokia (Suo-
mala, Palokangas, Leminen, Westerlund, Heinonen, & Numminen, 2012) 
foi desenvolvido com recurso a fMRI, assente num sólido protocolo de 
ensaio a partir de uma fase de venda específica. Verificou-se que diferen-
tes componentes de circuitos de valorização do cérebro estavam ativos em 
cada fase da experiência virtual do cliente. Primeiro, no dorsolateral córtex 
pré-frontal (CPFDL) a ativação foi encontrada em cada cinco fases do 
processo de venda. Os participantes demonstraram correlação significativa 
com o processo de venda consultiva em DLPFC. A correção do familywi-
se error rate (FWE) foi aplicada à análise inter sujeito para tratar a variância 
na localização da atividade neuronal. A ativação da DLPFC indica que a 
experiência do cliente organizado pelas fases da venda consultiva ativou o 
sistema de avaliação geral do cérebro, sendo que essa mesma ativação se 
apresenta como um importante pré-requisito para as decisões de compra 
(Glimcher, 2010). A ativação DLPFC tende a aumentar quando uma marca 
familiar se encontra presente (McClure et al, 2004) e quando os clientes pre-
tendem comprar os produtos exibidos no ecrã (Plassmann et al, 2007). Im-
portante realçar que o giro frontal inferior (IFG) foi ativado durante a maior 
parte das fases do processo de venda, vários estudos anteriores sugerem 
que a resposta no IFG atua como um sinal de segurança, porque mostra 
uma maior resposta para opções mais seguras do que inseguras (Suomala, 
Palokangas, Leminen, Westerlund, Heinonen, & Numminen, 2012).



“INSIGHTS SOBRE NEUROMARKETING” - SETEMBRO 2020

Princípios da Neuroeconomia

O campo da tomada de decisão é uma das grandes áreas de interesse 
dos neuroeconomistas.

Ao identificar as principais estruturas cerebrais envolvidas na tomada 
de decisão, os investigadores procuram disponibilizar esse conhecimento 
para uma melhor compreensão da natureza do ser humano enquanto agen-
te económico.

Por exemplo, Padoa-Schioppa & Assad (2007) monitorizaram o cére-
bro dos participantes enquanto estes tinham de escolher entre dois tipos de 
sumo. Os investigadores detetaram que a soma dos disparos dos neurónios 
localizados no córtex orbitofrontal está diretamente correlacionado com 
a utilidade dos itens de alimento, ou seja, a resposta localizada no córtex 
orbitofrontal a um particular alimento (neste caso, sumo) não depende de 
outros alimentos que estejam disponíveis ao mesmo tempo.

Tais resultados sugerem que os neurónios do córtex orbitofrontal co-
dificam valor e não preferências relativas. Observações similares tam-
bém foram avançadas pelos mesmos investigadores quando, num outro 
estudo, constataram que durante decisões económicas, os neurónios do 
córtex orbitofrontal codificam o valor dos bens disponíveis, independen-
temente de fatores visuoespaciais e respostas motoras (Padoa-Schioppa & 
Assad, 2006). Caso as pessoas escolhessem entre A e B, os neurónios do 
córtex orbitofrontal codificavam o valor dos dois itens, independentemente 
da ordem dos itens (A apresentado à direita e B à esquerda, e vice-versa) 
(Padoa-Schioppa & Assad, 2006).

Outro dos focos da pesquisa em neuroeconomia prende-se com as de-
cisões tomadas sob condições de risco e incerteza. Segundo vários estudos 
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de neuroeconomia, foram encontradas algumas regiões do cérebro envol-
vidas em lidar com situações de incerteza. Em tarefas que exigem que os 
participantes façam previsões sobre o resultado, verificou-se que há um 
aumento de atividade cerebral no córtex frontomedial (Volz et al., 2003; 
Volz et al., 2004) bem como um aumento mais generalizado no córtex pré-
-frontal mesial (Knutson et al., 2005) e no córtex frontoparietal (Paulus 
et al., 2001). Outros estudos atribuem à dopamina um papel importante 
na transmissão de informação em condições de incerteza. Os neurónios 
dopaminérgicos estão fortemente envolvidos no processo de recompensa 
e estudos efetuados em macacos mostraram que o nível de atividade dopa-
minérgica estava altamente correlacionado com o nível de incerteza de tal 
modo que a atividade aumenta com a incerteza (Fiorillo et al., 2003).

Por outro lado, em situações que envolvam risco, o córtex insular pare-
ce ser que manifesta atividade significativa (Paulus et al., 2003). Por exem-
plo, numa situação bastante comum, conhecido como “dobro ou nada” na 
qual os participantes podem optar por parar de jogar e ficam com a quan-
tidade acumulada até então ou fazer uma opção arriscada na qual podem 
perder tudo ou duplicar o valor acumulado, a ínsula direita exibiu atividade 
neuronal bastante significativa sempre que os participantes optavam pela 
opção arriscada (Paulus et al., 2003). Tais resultados sugerem que o córtex 
insular simula as possíveis consequências negativas que podem advir das 
opções arriscadas.
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