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Tryvertising e os Trysumers – o valor da experiência

O consumidor está cada vez mais “saturado” dos métodos tradicionais 
de comunicação e de publicidade.

O tryvertising foi uma das “novas reinvenções” do marketing para 
romper com esta realidade e comunicar com os consumidores de forma 
inovadora, criativa e, acima de tudo, diferente, distanciando-se dos tais 
métodos de publicidade ditos tradicionais.

Segundo Harrison (2013), o tryvertising é uma espécie de combi-
nação entre promoção de produtos, comunicação e marketing, ou seja, o 
tryvertising é uma técnica que permite a disponibilização de produtos no 
contexto real de consumo, integrando-os na rotina diária dos consumido-
res, posicionando o produto de acordo com a experiência obtida. 

Comparando com as técnicas tradicionais de publicidade, o tryverti-
sing é mais eficaz uma vez que atua diretamente nos utilizadores finais dos 
produtos e proporciona a experiência de utilizar o produto o que possibilita 
a criação de um maior vínculo com o consumidor do que somente ver e 
ouvir uma campanha de publicidade na televisão (Harrison, 2013).

Alguns exemplos de tryvertising:

• Nike na Maratona Anual de Vancouver  
A Nike preparou para este evento uma caravana própria onde os 
participantes da corrida podiam parar para comer e beber qualquer 
coisa, receber massagens e, principalmente, podiam experimentar 
as novas sapatilhas Nike Runner Lounge no verdadeiro contexto 
em que elas devem ser utilizadas: para correr.
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• Mercedes-Benz em Hotéis Ritz Carlton  
A Mercedes selecionou as cadeias de hotéis de luxo Ritz Carlton 
para oferecer, durante um fim de semana, um dos seus automóveis 
com quilometragem ilimitada, depósito de gasolina reposto na ma-
nhã seguinte e estacionamento com especialista em manobras da 
parte da tarde.

Por fim, e de acordo com o site Trendswatching, o tryvertising não 
assenta em slogans e imagens, mas sim no desempenho e na honestidade, 
permitindo às pessoas testar e experimentar produtos no contexto real de 
consumo, alterando as atitudes e expetativas de consumo. Este conceito 
de tryvertising enquadra-se num novo perfil de consumidores denomina-
dos “trysumers”, também definido pela Trendswatching como “livre das 
amarras da convenção e escassez, imune a maioria dos publicitários, e des-
frutando de pleno acesso à informação, avaliações e navegação, este tipo 
de consumidores experimentam novos aparelhos, novos serviços, novos 
sabores, novos autores, novos destinos, novos artistas, novos equipamentos 
e até novas relações”.
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Hipótese do Marcador Somático

António Damásio, neurocientista português, criou e define a hipótese 
do marcador somático como sendo um mecanismo pelo qual os processos 
emocionais podem enviesar o comportamento, particularmente, a tomada 
de decisão.

A hipótese do marcador somático propõe uma importante ligação entre 
emoção, o sentimento e tomada de decisão.

Assim, uns déficits nos mecanismos neuronais das emoções prejudi-
cam a tomada de decisão. Quando tomamos decisões, temos de avaliar o 
valor das opções disponíveis, usando os processos cognitivos e emocio-
nais. Quando enfrentamos escolhas complexas e potencialmente confli-
tuosas, podemos não ser capazes de decidir usando apenas os processos 
cognitivos, o que pode tornar-se sobrecarregado e incapaz de nos ajudar a 
decidir. Nestes casos, os marcadores somáticos assumem-se como precio-
sos “atalhos” que auxiliam na tomada de decisões. 

Os marcadores somáticos são associações entre estímulos reforçados, 
que induzem um estado afetivo fisiológico. Dentro do cérebro, os mar-
cadores somáticos, acredita-se que são processados no córtex pré-frontal 
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ventromedial (VMPFC). Quando temos de tomar decisões complexas e 
rodeadas de incerteza, os marcadores somáticos, criados pelos estímulos 
relevantes (estímulo emocionalmente competente), são “somados” para 
produzir um estado somático que influencia a decisão a tomar.

Essa influência no processo de tomada de decisão pode ocorrer in-
conscientemente, através do tronco cerebral e striatum ventral, ou cons-
cientemente, envolvendo um processamento cognitivo cortical superior. 
Damásio propõe que os marcadores somáticos direcionam a atenção para 
opções mais vantajosas, simplificando o processo de decisão. A “aquisição” 
de marcadores somáticos é realizada no córtex pré-frontal (recebe sinais de 
todas as outras regiões sensitivas nas quais as imagens são formadas, rece-
be sinais a partir de vários setores biorreguladores do cérebro, representa 
categorizações das situações em que o organismo tem estado envolvido e 
tem a capacidade para decidir e raciocinar, porque está diretamente ligado 
a todas as vias de resposta motora e químicas disponíveis no cérebro).

As emoções são mudanças no corpo e no cérebro em resposta a dife-
rentes estímulos.

As alterações fisiológicas (por exemplo, a contração muscular, fre-
quência cardíaca, libertação de hormonas, postura, expressão facial, en-
tre outros) ocorrem no corpo e são transmitidas para o cérebro, onde são 
transformadas numa emoção que transmite algo ao indivíduo sobre o es-
tímulo a qual foi exposto. Com o tempo, as emoções (e as respetivas mu-
danças corporais) ficam associadas a situações específicas e a determinados 
resultados passados (memórias).

Os marcadores somáticos funcionam como uma espécie de decisores 
automáticos com base na antecipação de ganhos/perdas com resgate no 
histórico de memórias passadas.
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