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RESUMO  

O Neuromarketing, através das tecnologias que utiliza, tal como o mapeamento 

cerebral, possibilita compreender qual o melhor método a ser utilizado para atingir a 

parte reptiliana do cérebro que toma decisões inconscientemente, por instinto ou 

impulso, e que representa cerca de 95% das decisões tomadas pelo consumidor, 

contra apenas 5% do límbico (área das emoções) e do neocórtex (área da lógica). 

Este estudo traz informações sobre os princípios do Neuromarketing e da 

importância que as pesquisas e mapeamento neurológico representam para o 

consumidor e para os profissionais de Marketing, explorando os questionamentos 

éticos acerca do estudo através da Neuroética, e suas possíveis implicações sobre o 

consumidor, sendo elas positivas ou negativas de acordo com determinações de uso 

das informações. O estudo explora a ideia de que cabe à Neuroética regulamentar 

as informações obtidas através das pesquisas de Neuromarketing, para que sua 

utilização seja em prol de benefícios aos consumidores, tais como barrar campanhas 

abusivas e direcionar campanhas através de gatilhos neurológicos efetivos que 

induzam o consumidor à conscientização em relação à produtos nocivos à saúde, a 

combinação de direção e bebida, prevenção contra DST’s ou até mesmo o 

tabagismo.  

INTRODUÇÃO 

Através da neurotecnologia, é possível realizar o mapeamento das ondas neurais de 

um indivíduo quando este é exposto a estímulos de consumo. Os resultados do 

mapeamento são precisos, porém não generalizados. Uma resposta pode variar 

frente ao mesmo estímulo, de acordo com experiências pessoais. Apesar disso, é 

possível uma compreensão mais abrangente do comportamento humano através de 

alguns padrões de comportamento captados na leitura das ondas neurais. Essa 

ciência aplicada ganhou visibilidade com a emergente Neuroeconomia, que estuda 

os substratos neurais que se associam as decisões econômicas. Segundo Pedro 

Camargo, esse campo de pesquisa gera questionamentos éticos, mas não tantos 

quanto o Neuromarketing, que tem uma proposta de pesquisa voltada a 

compreender os influenciadores de consumo. Isso torna os questionamentos 

vigorosos, uma vez que compreender mais sobre o funcionamento da mente 

humana possibilita que a utilização dessas informações seja negativa ou positiva 



para o consumidor. É importante que se unam forças entre o Neuromarketing e a 

Neuroética para que os estudo possam prosseguir e suas aplicações sejam 

garantidamente aplicadas em prol do consumidor.  

OBJETIVO GERAL  

Explorar a neurotecnologia e sua aplicação no estudo dos influenciadores de 

consumo através do Neuromarketing, levantando questões éticas acerca do estudo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar possíveis aplicações do estudo de Neuromarketing no mercado em prol 

e contra o consumidor, demonstrando as vantagens do estudo e a importância do 

conhecimento da mente humana por parte da ciência.  

METODOLOGIA 

O estudo está em desenvolvimento utilizando-se de bases bibliográficas e artigos 

relacionados aos estudos que utilizam da neurotecnologia como base, e informações 

sobre o posicionamento da Neuroética em relação aos estudos, assim como o de 

profissionais da área, elencando possíveis utilizações do estudo para o mercado.   

DESENVOLVIMENTO 

A ética questiona os estudos do Neuromarketing, julgando que a aplicação dessas 

informações seria em prol de lucratividade, sem considerar o impacto que isso 

causaria aos consumidores. As redes de junk food, por exemplo, são as que 

atualmente mais contribuem para casos de obesidade em vários países. Ainda 

podemos citar as comunicações que induzem ao consumo compulsivo, como jogos 

de loteria que são incentivados pelo governo ou o mercado de bebidas, produtos 

estes que levam ao vício e são nocivos ao consumidor. Logo, dizer que o 

Neuromarketing seria o causador da aplicação antiética das informações que se tem 

sobre o comportamento do consumidor é incorreto, uma vez que analisamos as 

estratégias praticadas por empresas para atingirem seus consumidores, mesmo que 

sejam nocivas a eles. A regulamentação dos limites de como uma campanha pode 

abordar e captar um cliente é baseada em informações de analise observadora e 

empírica, assim como as atuais pesquisas relacionadas à área. O Neuromarketing 

oferece uma melhor compreensão do consumidor, com base científica, 



possibilitando que a aplicação das informações adquiridas possam ser voltadas à 

fiscalização dessas campanhas abusivas. A Neuroética, área que discute a ética das 

pesquisas neurológicas e considerada a ciência do século, vem como uma divisora 

de águas: de um lado os que reprovam a ideia dos estudos, argumentando que a 

descoberta dessas informações pode vir a ser prejudicial ao consumidor; e de outro, 

aqueles que compreendem que a informação pode ser aplicada de forma que 

beneficie o consumidor e estabeleça limites saudáveis. O Neuromarketing apenas 

oferece as informações, o direcionamento e aplicação dessas informações, não 

depende do estudo. Ele apenas permite descobrir uma parte do todo e essa parte 

pode ser usada em beneficio do consumidor. Nesse momento, a adesão da 

Neuroética em prol dos estudos é de essencial importância, pois possibilita adaptar 

campanhas como a de DST’s, que apesar de estarem presentes na mídia, tem 

pouca efetividade. Como fazer com que uma mensagem se fixe na mente de uma 

pessoa para que em um momento de excitação, ative-se a parte lógica do cérebro, 

ao invés dos instintos primitivos? O Neuromarketing permite compreender quais 

partes do cérebro devem ser ativadas para a aversão à produtos nocivos a saúde, 

por exemplo o cigarro, e utilizar em campanhas efetivas antitabagismo.  

RESULTADOS PRELIMINARES  

Através da pesquisa, encontramos indicativos de que a Neuroética tem o potencial 

para assumir a função de regulamentadora dos estudos desenvolvidos pelo 

Neuromarketing, pois garante que as informações obtidas sejam direcionadas para 

ações éticas ao consumidor e comunidade. A oportunidade que o Neuromarketing 

oferece não deve ser ignorada. É a base para as futuras estratégias de mercado.  
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