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Abstract 

Scopul acestei lucrări este de a oferi o imagine concisă asupra conceptului de neuromarketing. 

De asemenea, în cadrul lucrării se vor urmări și aspect precum geneza conceptului, 

aplicabilitatea acestuia și motive de îngrijorare.  

Cuvinte cheie: marketing, neuromarketing, comportamentul consumatorului.  

 

 

Introducere 

Neuromarketingul reprezintă cea mai tânăra ramură dezvoltată de ştiinţa marketingului. Acest 

concept înregistrează un trend tot mai ascensiv în materie de popularitate, chiar dacă, în 

realitate, neuromarketingul reprezintă, la momentul actual, o metodă în curs de dezvoltare fără 

aplicabilitate la scară largă. Din punct de vedere tehnic, neuromarketingul ne permite să 

măsurăm activitatea cerebrală pe baza căreia putem observa comportamentul involuntar al 

consumatorului.  
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Geneză 

În acest moment, neuromarketingul stârnește păreri diferite în rândul sferei științifice. După 

cum prezintă Lim (2018, pp.206-207), părerile sunt împărțite între savanții care consideră, pe 

de-o parte, neuromarketingul ca fiind reprezentat de aplicarea metodelor neuroștiințifice în 

vederea analizării și înțelegerii comportamentului uman în relație cu piețele de schimb, iar pe 

de altă parte sunt cei care caracterizează neuromarketingul că fiind acel domeniu concentrat pe 

înțelegerea interacțiunii la nivel cognitiv și a emoțiilor în vederea manipulării individului.  

 

Formarea neuromarketingului survine în urma întâlnirii dintre domeniul științific, cu precădere 

neuroștiința, și domeniul economic, cu precădere marketingul. Totuși, pentru o mai bună 

înțelegere a conceptului de neuromarketing este necesar să privim către știința părinte și anume, 

marketingul. În acest context, putem alege ca punct de referință definiția oferită de Kotler 

(1994) care prezintă marketingul ca un proces social și managerial prin care indivizii își satisfac 

nevoile sau dorințele cu ajutorul schimbului. Astfel, putem observa cum, de la bun început, 

marketingul a urmărit să înţeleagă modul în care oamenii decid să achiziționeze, sau nu, un 

bun sau un serviciu, dar mai ales care sunt criteriile care stau la baza achiziţiei sau a non-

achiziţiei.  

 

Metodele clasice pentru colectarea datelor precum sondajele sau focus-grupurile, după cum 

menționează Hsu (2017, pp.5-7), sunt rapide, ieftine și oferă plus de valoare pentru marketeri, 

dar cu toate acestea pentru multe companii instrumentele clasice sunt însoțite și de o doză de 

scepticism generată de barierele sau erorile care pot apărea în procesul de comunicare dintre 

marketeri și consumatori. Un bun exemplu pot fi clasicele chestionare. Pentru exemplificare, 
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întrebările din cadrul chestionarelor pot fi formulate greșit de către marketeri, codificate greșit 

de către compania care se ocupă de prelucrarea datelor sau chiar interpretate greșit de către 

respondenți, iar astfel rezultatele cercetării pot fi alterate.  

 

Trebuie să avem în vedere că domeniul economic a prezentat mereu interes faţă de cercetarea 

minţii consumatorului, iar economiştii au fost printre primii care au recunoscut potenţialul 

neuroştiinţei (Javor, Koller, Lee, Chamberlain, & Ransmayr, 2013, pp.2-3). Noul venit în 

ştiinţa marketingului, neuromarketingul, ajută la o mai bună înţelegere legată de accepţiunea 

faţă de anumite bunuri sau servicii şi motivarea achiziţionării acestora (Duque Oliva, 2014, 

p.75).  

 

Cu toate acestea, înţelegerea factorului decizional se poate realiza doar prin măsurători exacte 

şi prin observarea declanşării anumitor stimuli şi receptori în funcţie de: mesajul transmis, 

gama cromatică utilizată (dacă este cazul), imaginile utilizate, rezonanţa numelui etc.  

 

Aplicabilitate 

Vlăsceanu (2014a, p.754) menţionează că prin intermediul neuromarketingului se pot măsura 

anumiţi indicatori ai eficacităţii comerciale, iar câţiva dintre aceştia sunt: angajamentul 

emoţional, păstrarea memoriei, intenţia de cumpărare, dorinţa de nou, conştientizarea şi atenţia. 

Fapt care poate arată implicarea emoţională în procesul de achiziţionare şi legătură dintre 

experienţa produsă de un bun/serviciu şi nivelul de implicare emoţională. În același timp, 

Koller (2011, p.127) prezintă neuromarketingul precum un amestec între ştiinţe şi cercetări 

tradiţionale de marketing.  
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În strânsă legătură cu neuromarketingul apare şi neuroeconomia, această din urmă studiază ce 

se întâmplă în creierul nostru atunci când luăm hotărâri cu aspect financiar. Se pare că cele 

două componente, neuromarketingul şi neuroeconomia, funcţionează extrem de bine împreună 

şi corelează, de multe ori, plăcerile cu disponibilitatea financiară şi corectitudinea preţului în 

funcţie de valorile subiectului. Se pare că în cazul unei alegeri, se pot implica mai multe 

procese. Primul proces apărut are o componentă emoţională şi este aproape automat. În plus, 

are o influenţă puterinca în luarea deciziei finale. Al doilea proces este deliberat şi presupune 

generarea de alternative cognitive. La nivel cognitiv există o corelare între puterea de 

cumpărare şi gradul de plăcere (Vlăsceanu, 2014c, p.759). Astfel, în momentul în care un bun 

produce un grad ridicat de plăcere, dar nu există disponibilităţi pentru achiziţionare, creierul 

caută noi variante pentru satisfacerea nevoii.  

 

Pentru măsurarea valorilor, corespunzătoare acţiunilor din creierul uman, se pot utiliza mai 

multe instrumente dedicate. Lim (2018, pp.207-216) identifica o serie de metode care pot fi 

utilizate pentru înregistrarea activității neuronale atât în interiorul creierului (EEG, MEG, SST, 

fMRI și PET), cât și în exteriorul acestuia (ECG, ET, fEMG și SC). Cu toate acestea, cele mai 

populare metode, conform lui Morin (2011, p.133), pentru măsurarea şi cartografierea 

activităţii creierului sunt electroencefalografie (EEG), magnetoencefalografie (MEG) şi 

imagistică prin rezonanţă magnetică funcţională (fMRI). Afirmația lui Morin este întărită și de 

către Hsu (2017, pp.8) care menționează că legătură dintre cele trei metode anterior prezentate 

constă în măsurarea indirectă a activității creierului.  
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Conform lui Morin (2011, p.133) EEG este o tehnologie mai veche, dar cu toate acestea este 

considerată ca fiind avantajoasă în procesul de monitorizare al activității creierului. Principiul 

de funcționare al metodei EEG constă în măsurarea câmpurilor electrice generate în activitățile 

creierului (Oliveira et al., 2014, p.99). Morin (2011, p.133) oferă o explicație conform căreia 

creierul omului are peste 100 miliarde de neuroni și trilioane de conexiuni sinaptice care 

împreună formează baza circuitului neuronal. În prezența unui stimul, spre exemplu o reclamă, 

neuronii declanșează producerea unei mici cantități de curent electric. Un alt aspect important 

al metodei EEG este concentrat, în primul rând, în sfera logistică și ține foarte mult de design 

și portabilitate, aparatură responsabilă fiind ușor de transportat și utilizat în medii variate, iar 

în al doilea rând, în sfera costurilor, metodă având costuri relativ scăzute (Lim, 2018, pp.208-

209). În prezent, EEG este cea mai populară metodă datorită costurilor sale reduse Hsu (2017, 

p.8).  

 

Magnetoencefalografia, pe scurt MEG, este o metodă înrudită cu EEG care a apărut la mijlocul 

anilor 60 și care în ultimii ani s-a bucurat de o atenție crescută datorită îmbunătățirilor aduse 

în procesul de imagistică a câmpurilor magnetice din interiorul creierului. Principiul de 

funcționare al metodei MEG constă în amplificarea și cartografierea câmpurilor magnetice 

produse de activitatea neuronală. Spre deosebire de tehnologia utilizată în EEG, aparatură 

utilizată pentru MEG implică costuri relativ ridicate (Morin, 2011, p.134). Lim (2018, p.207) 

aduce în evidență aspecte tehnice despre tehnologia MEG care constă într-o cască, plasată pe 

capul subiectului, care cuprinde între 100 și până la 300 de detectoare de interferență cuantică 

supraconductoare sensibile.  
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Atât MEG, cât și EEG, înregistrează efectele electromagnetice ale activității neuronale de la 

nivelul zonelor largi ale creierului care se propagă prin scalp și au rezoluție temporală bună în 

milisecunde, dar cu o rezoluție spațială slabă Hsu (2017, p.8).  

 

La polul opus, metoda fMRI măsoară nivelul de oxigenare al fluxului sanguin de la nivelul 

creierului. În cadrul procesului de examinare, subiectul este întins pe spate într-un dispozitiv 

cu formă cilindrică care prezintă magneți pe pereții săi. Magneții au rolul de a produce câmpuri 

electrice. Această metodă este capabil să identifice cu precizie activitatea crescută dintr-o 

anumită zonă a creierului, în prezența unui stimul (Vlăsceanu, 2014a, p.755). Cu toate acestea, 

Morin (2011, pp.132-134) menționează câteva aspecte importante cu privire la metoda fMRI. 

Primul aspect evidențiat de Morin este gradul ridicat de eficiență în ceea ce privește 

măsurătorile, iar al doilea este legat de costul ridicat de examinare. Chiar dacă tehnologia este 

disponibilă aproape peste tot în lume, costurile sunt foarte ridicate. Totuși, un avantaj major al 

acestei metode constă în analiză simultană a mai multor subiecți implicați în schimburi sociale 

Lim (2018, p.208).  

 

Suomala et al. (2012, p.20) menţionează că neuromarketingul nu are rolul şi nici nu poate să 

declanşeze procesul de achiziţionare în mintea consumatorului. Totuşi, un lucru interesant este 

acela că subiecţii asociază propria imagine cu preferinţele lor.  

 

Din punct de vedere economic, neuromarketingul poate avea efecte benefice asupra 

eficientizării procesului de alocare al resurselor financiare. Astfel, bugetele pot fi optimizate, 
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iar cheltuielile ineficiente sunt înlăturate de pe lista de cheltuieli ale companiei (Vlăsceanu, 

2014b, p.767).  

Motive de îngrijorare 

O serie de companii încep să ofere clienților lor informații despre preferințele consumatorilor 

urmând premisa conform căreia privirea directă în mintea unui consumator atunci când 

vizionează produse sau mărci este un indicator mult mai bun al comportamentului acestuia în 

comparație cu metodele tradiționale de colectare a datelor. Aceste probleme au fost evidențiate 

de către Murphy, Illes și Reiner (2008, pp.294-296). Tot aceștia sunt de părere că aceste 

tehnologii ridică o serie de probleme de ordin etic, iar academicienii și companiile care 

utilizează tehnici de neuromarketing ar trebui să adopte un cod de etică. De asemenea, motivele 

de îngrijorare asupra cărora ar trebui să ne îndreptăm atenția sunt legate de protecția diferitelor 

părți care pot fi afectate sau exploatate de neuromarketing și protejarea consumatorilor. Această 

idee este întărită și de către Lim (2018, p.209) care menționează că “una dintre preocupările 

etice în cercetarea din domeniul neuromarketingului este protecția subiecților testați”. Într-un 

astfel de context este de preferat să ne concentrăm asupra persoanelor vulnerabile precum 

vârstnicii, copiii, deținuții, dar și persoane cu handicap care pot fi afectați într-un mod negativ 

de cercetările care implică tehnologia folosită în neuromarketing.  

 

Concluzii 

Neuromarketingul pare să fie cea mai nouă şi eficientă metodă utilizată în marketing, cel mai 

important aspect fiind exacticitatea informaţiilor primite din rândul consumatorilor şi din 

rândul potenţialilor consumatori. Analiza în timp real a datelor furnizate de creierul subiectului 

supus la test ne permite să aflăm răspunsuri cât mai concrete referitoare la modul în care 

subiectul reacţionează involuntar la anumiţi stimuli. Totuşi, această eficienţă este urmată şi de 
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costuri mult mai ridicate faţă de o cercetare tradiţională. Chiar dacă neuromarketingul ajută la 

optimizarea bugetelor, acesta reprezintă o unealtă destul de costisitoare şi greu accesibilă 

multor societăţi. În același timp, companiile cercetătoare trebuie să aibă în vedere caracterul 

subiectiv al indivizilor, precum și puterea de cumpărare a acestora. În vederea obținerii unor 

rezultate cu acuratețe mai ridicată, se poate apela la un mix între metodele clasice de cercetare 

(chestionare, interviuri în profunzime, focus-grup, etc.) și cele care implică metode 

neuroștiinţifice specifice (EEG, MEG, fMRI, etc.).  

 

Pe lângă motivele îmbucurătoare legate de avansul tehnologic, motivele de îngrijorare ar trebui 

să ne atragă cu adevărat atenția, iar autoritățile împreună cu cercetătorii ar trebui să stabilească 

un cod etic pentru utilizarea metodelor de cercetare specifice neuromarketingului astfel încât 

cazurile de manipulare să nu devină o amenințare pentru consumatori.  
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