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Ferramentas de Neuromarketing

A introdução de técnicas de investigação pela via de imagens cere-
brais nas áreas sociais, permitiu uma abertura para a aplicação das técnicas 
da neurociência ao marketing (LeDoux, 2015).

Um dos pontos fortes do neuromarketing recai sobre a mescla de equi-
pamentos (EEG, ECG, EMR, fMRI, EMG, Eye Tracking, SCL, PET, P300, 
temperatura, entre outros dados neurofisiológicos necessários a cada proje-
to e objetivo), que se devem utilizar, quer para uma recolha válida, análise 
científica e consequentes reflexões passíveis de serem consideradas como 
uma mais-valia para a empresa.

Segundo Ariely & Berns (2010) a neurociência cognitiva aplicada é 
validada pela plenitude de ferramentas utilizadas, tais como:

• Ressonância magnética funcional (fMRI)

A técnica utiliza um scanner de ressonância magnética para medir 
o nível de BOLD – Blood Oxygen Level-Dependent. A resolução espa-
cial é de 1-10 mm e resolução temporal é 1-10s. Surge como um método 
não invasivo, não utiliza radiação ionizante ou contraste exógeno. A fMRI 
tem uma vantagem substancial na resolução de pequenas estruturas que se 
encontram no cérebro. A utilização da fMRI pode ser útil no ciclo de de-
senvolvimento de produtos em dois momentos. No primeiro, fMRI pode 
ser usada como parte do processo de conceção em si. Aqui, as respostas 
neurais poderiam ser usadas para refinar o produto antes que ele seja de-
senvolvido. Na segunda, fMRI pode ser utilizada depois que o produto é 
totalmente desenvolvido, de modo a medir as respostas neurais, como parte 
de uma campanha publicitária (Ariely & Berns, 2010).
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• Eletroencefalografia (EEG)

A eletroencefalografia – EEG – usa elétrodos aplicados ao couro 
cabeludo e mede as mudanças no campo elétrico na região do cérebro. 
A EEG apresenta elevados níveis de resolução temporal (milissegundos) 
permitindo assim registar eventos neuronais breves. O EEG tem baixa re-
solução espacial (~1cm) e depende do número de elétrodos utilizados (2, 
4,5,8, 16, 32, 128, 256 canais). O EEG tem ainda fraca sensibilidade para 
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as estruturas cerebrais profundas. (Ariely & Berns, 2010). O EEG captura 
variações nas ondas cerebrais cujas amplitudes correspondem a determi-
nados estados mentais tais como: estados de vigília (ondas beta), estados 

de relaxamento (ondas alfa), estado de calma (ondas teta) e estados de sono 
(ondas delta) (Zurawicki, 2010).

• Magnetoencefalografia (MEG)

A magnetoencefalografia – MEG – mede as mudanças nos campos 
magnéticos induzidos pela atividade neuronal, e a evolução dos processos 
electrofisiológicos na escala do milissegundo. Com o recurso à MEG, é pos-
sível localizar regiões funcionais do córtex cerebral, com uma resolução 
espacial superior à da EEG, e avaliar a integridade das vias de transmissão 
de sinais (Trindade, 2002).
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• Estimulação Magnética Transcraniana (TMS)

A TMS usa um núcleo de ferro, de modo a criar um campo magné-
tico para induzir correntes elétricas nos neurónios subjacentes quando 
colocado no head82. TMS pode ser usado como um único impulso, pulso 
emparelhado ou estimulação repetitiva, e os efeitos neuronais variar de fa-
cilitação à inibição da transmissão sináptica. Como ferramenta de investi-
gação, a TMS foi usada para analisar as funções de regiões específicas do 
cérebro em tarefas específicas, levando-os a ficar temporariamente offli-
ne (Barker, Jalinous, & Freeston, 1985).
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• Eye Tracking

O Eye Tracking é uma ferramenta para a análise do comportamento e 
da cognição. O Eye Tracking é uma tecnologia preparada para proceder à 
monitorização total do sistema visual, medindo, em tempo real, quer a po-
sição do olhar, quer o movimento e o trajeto do mesmo (Zurawicki, 210). 
O Eye Tracking é utilizado em estudos e experiências de usabilidade, aná-
lise do sistema visual, comportamento humano, respostas em tempo real 
dos consumidores (pontos de venda, por exemplo), análise de desempenho 
de atletas, psicologia comportamental e cognitiva ou até em oftalmologia 
mesmo (Zurawicki, 210). O Eye Tracking produz dois tipos de mapas: hea-
timaps (frequência com que um determinado consumidor olhou para uma 
determinada parte do objeto) e gaze plots (o trajeto, a sequência e a duração 
do movimento ocular) (Milosavljevic, Malmaud, Huth, Koch, & Rangel, 
2010).

 

• Tomografia por emissão de positrões (PET)
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Apresenta-se como uma técnica de imagem médica que utiliza mo-
léculas que incluem um componente radioativo (radionuclídeo). O PET 

assume-se como uma forma de mensurar a atividade neural, quanto mais 
atividade neural se verificar numa região do cérebro, maior será o fluxo de 
sangue nesta região específica, sendo o mesmo fluxo identificado e relacio-
nado com o estímulo ao qual o participante foi sujeito (Camargo, 2009).

 

• Eletromiografia Facial (EMG)

A eletromiografa facial mede e avalia as propriedades fisiológicas dos 
músculos presentes na face (Ohme, et al., 2011), testando os movimentos 
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dos músculos faciais, voluntários e involuntários, que refletem expressão 
de emoções, conscientes e inconscientes (Cacioppo, et al., 2006) uma vez 
que cada emoção é caracterizada por uma configuração específica de mo-
vimentos musculares. A eletromiografa facial recorre a elétrodos que regis-
tam a atividade elétrica dos tecidos musculares que apresentam um papel 
importante na expressão de emoções elementares (como o corrugador de 
supercílio, zigomático maior e o orbicular do olho) (Cacioppo, et al., 2006).

 

• Frequência Cardíaca

Esta abordagem regista a frequência e variação cardíaca, bem como a 

pressão arterial. Em situações de excitação emocional, stress ou tensão, 
o ritmo cardíaco oscila. A sua monitorização permite confirmar e reforçar 
outros dados de valência emocional extraídos por outros métodos.

• Resposta galvânica da pele

De acordo com Ohme et al., (2009), a resposta galvânica da pele é 
monitorizada com recurso a determinados elétrodos que são colocados em 
diversas zonas do corpo (como as mãos, a ponta dos dedos ou os pulsos) 
com o intuito de medir o nível de condutividade da pele induzido pelo au-
mento de atividade das glândulas sudoríparas écrinas que são ativadas pelo 
sistema nervoso simpático fazendo com que a produção de suor aumente 
sempre que o consumidor é exposto a um estímulo psicológica e emocio-
nalmente relevante que se manifesta numa resposta excitatória (arousal). 
O sistema nervoso central está diretamente ligado às reações registadas nas 
mãos dos indivíduos, e este método é capaz de identificar as respostas neu-
rais que precedem certas emoções, como felicidade, tristeza, medo, raiva, 
repulsa e indiferença (Banks, 2012).
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Neurociência e a Criatividade?!

Criatividade pode ser definida como a habilidade mental de produzir 
algo que é novo (original e inesperado) e que é passível de ser aplicado e 
usado para resolução de problemas (Steinberg & Lubart, 1995). Pode ser 
também o processo de trazer à consciência algo que estava escondido, capaz 
de produzir algo novo que soluciona problemas antigos (May, 2011). Ou 
ainda, um processo de transformação, troca, desenho, descoberta, inven-
ção e produção de algo novo. é desafiar a mente e ter coragem contra nós 
próprios (Catalão, 2012). A criatividade diz respeito a habilidades como 
fluência, flexibilidade, originalidade e pensamento divergente, aplicadas a 
um processo de invenção sobre algo diferente e nunca tentado. É a forma 
de criar algo inesperado para algo que já existia ou não (Craft, 2005).

É um facto que existem pessoas que exibem níveis de criatividade 
maiores que outras. No entanto, a criatividade é algo inerente a qualquer 
ser humano e não apenas aos artistas. Até porque, segundo Gardner (1993) 
e Ayan (1997) todas as pessoas nascem criativas, sendo que o pico de cria-
tividade ocorre durante a infância e, à medida as pessoas vão crescendo, 
a influência dos limites e das regras que são assimiladas pela educação e 
impostas pela sociedade, acabam por inibir o potencial criativo de tal for-
ma que, quando se atinge os 25 anos de idade, o ser humano, por norma, 
apenas possui 2% da sua criatividade original (contrastando com os 90% na 
fase dos 5/6 anos de idade).

Roger Sperry (1981) (Roger Walcot Sperry foi galardoado com um 
prémio Nobel devido ao seu trabalho sobre as diferentes funções dos he-
misférios cerebrais – 1981), ganhou notoriedade pelo seu trabalho que fi-
cou conhecido como “Left Brain, Right Brain Dominance Theory”. De 
acordo com esta teoria, cada hemisfério cerebral controlaria diferentes ti-
pos de pensamento e funções específicas. Em neurociência, esta teoria foi 
desenvolvida com base na lateralização das funções cerebrais. Sperry, ao 
estudar os efeitos da epilepsia, constatou que ao cortar o corpo caloso (es-
trutura que liga ambos os hemisférios) verificou que as convulsões podiam 
ser reduzidas ou eliminadas (baseado nos estudos de lobotomia de Egas 
Moniz). No entanto, os pacientes também experimentaram outros sinto-
mas após o corte do corpo caloso: muitos pacientes eram incapazes de 
nomear objetos processados pelo hemisfério direito do cérebro mas eram 
capazes de nomear objetos processados pelo hemisfério esquerdo e, com 
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base nestas observações, Sperry sugeriu que a linguagem era controlada 
pelo hemisfério esquerdo do cérebro humano.

Com base em pesquisas complementares, a Left Brain, Right Brain Do-
minance Theory indica que algumas capacidades como o reconhecimento 
de faces, a expressão de emoções, a leitura de emoções, a música, a cor, as 
imagens, a intuição ou a criatividade estão associadas ao hemisfério direito 
enquanto que a linguagem, o pensamento lógico e crítico, o raciocínio e o 
cálculo matemático são funções inputadas ao hemisfério esquerdo.

Lehrer (2012) também fornece argumentos que suportam a teoria 
inicialmente prevista pelo neuropsicólogo Roger Sperry, ao remeter para 
experiências realizadas com técnicas de neuroimagiologia, nas quais, o he-
misfério direito se destacava na resolução de quebra-cabeças criativos, uma 
vez que o lado direito do cérebro apresenta melhor capacidade para vislum-
brar ligações ocultas e associar ideias opostas, incongruentes e remotas.

Contudo, Aziz-Zadeh et al., (2012) descobriram que o processo criativo 
também é suportado e acompanhado por atividade cerebral no hemisfério 
esquerdo, nomeadamente no córtex parietal posterior, no córtex pré-motor, 
no córtex pré-frontal dorsolateral e no córtex pré-frontal medial.

Apesar de todas as evidências neurocientíficas relatadas anteriormente, 
um dos motivos que pode explicar o porquê de apenas uma minoria da po-
pulação mundial ser criativa reside no facto de o cérebro estar naturalmente 
programado para poupar energia. É por essa razão que é frequente afirmar 
que sair da “zona de conforto”, “procurar novos estímulos” ou “estar em 
contacto com novas realidades” favorecem a criatividade.

Dietrich (2004) afirma que o córtex pré-frontal tem um contributo de-
cisivo para a integração de experiências conscientes o que permite a com-
binação de informações o que favorece a criação de novas ideias, porém 
a busca sucessiva de criatividade, também pode aumentar a propensão de 
patologias como a esquizofrenia.

Heilman et al., (2003) sugerem que as pessoas altamente criativas se 
distinguem das restantes em três níveis:

1. Têm um elevado nível de conhecimento especializado;

2. Têm capacidade para recorrer ao pensamento divergente, mediado 
no lobo frontal;

3. Possuem mecanismos mais e eficazes de modulação de neurotrans-



“INSIGHTS SOBRE NEUROMARKETING”  - SETEMBRO 2020

missores no lobo frontal.

Em 2005, Alice Flaherty elaborou o modelo dos três fatores que indu-
zem a criatividade com base em investigações através de técnicas de ima-
giologia cerebral, análise de lesões cerebrais e testes efetuados em pacien-
tes com vícios. Desta forma, Flaherty (2005) descreveu o processo criativo 
como o resultado da interação entre os lobos frontais, os lobos temporais 
e os níveis de dopamina no sistema límbico. Os lobos frontais são respon-
sáveis pela geração de ideias enquanto que os lobos temporais trabalham, 
atualizam e avaliam essas ideias. Flaherty (2005) constatou que anomalias 
ou lesões no lobo frontal (como a depressão ou a ansiedade) diminuem 
drasticamente os níveis criativos e os elevados níveis de dopamina aumen-
tam o arousal (“excitação”) e os comportamentos direcionados para obje-
tivos, reduzindo a inibição latente enquanto que elevada atividade no lobo 
frontal, por norma, inibe o lobo temporal e vice-versa. Segundo Flaherty 
(2005), estes três fatores conjugados são fundamentais para a produção de 
ideias.

As últimas descobertas da neurociência sugerem que a criatividade 
não depende única e exclusivamente de uma região ou de um hemisfério 
do cérebro. Em vez disso, todo o processo criativo consiste na interação de 
várias estruturas cerebrais em ambos os hemisférios e da coordenação de 
vários processos cognitivos e afetivos.

De acordo com Kaufman (2013), três redes cerebrais de grande escala 
são necessárias para uma compreensão holística da neurociência da criati-
vidade:

• Rede cerebral do controlo atencional: a rede de controlo da aten-
ção é recrutada quando uma tarefa requer que o foco atencional 
esteja altamente direcionado para um elemento dessa tarefa. Esta 
rede está ativa as pessoas estão concentradas num desafio, estão 
envolvidas na solução de um problema complexo ou quando se en-
contram num nível de raciocínio que consome elevadas quantida-
des de energia. A arquitetura neural envolve a comunicação e ciente 
e confiável entre as regiões lateral (externo) do córtex pré-frontal e 
a parte traseira (posterior) do lobo parietal.

• Rede cerebral da imaginação: está envolvida na “construção” de 
simulações mentais dinâmicas baseadas nas experiências pessoais 
do passado, como as utilizadas durante as recordações, imaginação 
do futuro, e também ao imaginar perspetivas alternativas e cenários 
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para situações do presente. A rede da imaginação também está en-
volvida na cognição social. Por exemplo, quando estamos a imagi-
nar o que alguém está a pensar, esta rede do cérebro está ativa. A rede 
da imaginação envolve áreas profundas dentro do córtex pré-frontal 
e do lobo temporal (região medial), juntamente com a comunicação 
com várias regiões externas e internas do córtex parietal.

• Rede cerebral da flexibilidade atencional: A rede da flexibilidade 
atencional monitoriza constantemente os eventos externos e o flu-
xo interno de consciência  exível e reencaminha essa informação 
para a rede de controlo atencional ou para a rede da imaginação, 
dependendo do quão importante é essa informação para a execução 
da tarefa. Esta rede consiste no córtex cingulado dorsal anterior e 
na ínsula anterior e é importante para a mudança dinâmica entre o 
controlo da atenção e da rede de imaginação.
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