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NEUROCIÊNCIA E
ALIMENTAÇÃO
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O CÉREBRO E A MENTE
Os caminhos da mente humana sempre trouxeram curiosidade
para muitos estudiosos. Afinal, o simples ato de sentir algo, ter
uma ideia ou desejar alguma coisa molda como será nosso
comportamento. Controlando todo esse mecanismo, está
o cérebro. Isso pode parecer até uma obviedade, contudo,
a percepção de que ele é o responsável por regular funções
corporais e mentais nem sempre foi uma unanimidade. Pelo
contrário, alguns povos, como os egípcios, consideram o coração
como órgão mais importante do corpo.
De acordo com alguns pesquisadores do assunto, o cérebro só
começou a ser reconhecido como base das sensações humanas
em 450 a.C. A partir disso, pensadores de inúmeros povos, como
os gregos, indianos e mesopotâmios, passaram a teorizar sobre
o órgão. Entretanto, foi no ano de 170 a.C que o médico romano
Galeno trouxe a base das teorias sobre a mente. Ele apontou que
o temperamento e o caráter eram definidos por quatro humores
que estavam presentes em estado líquido em três órgãos
(cérebro, coração e fígado) e ligavam-se aos quatro elementos
da natureza. Eles eram:
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COLÉRICO (FOGO)

FLEUMÁTICO (ÁGUA)

MELANCOLIA (TERRA)

SANGUÍNEO (AR)

CARACTERIZAVA PESSOAS
FACILMENTE IRRITÁVEIS,
ENERGÉTICAS E APAIXONADAS
E QUE ERAM GUIADAS PELA
BILE AMARELA.

CARACTERIZAVA PESSOAS
CANSADAS, LENTAS,
MAS TAMBÉM QUIETAS E
RACIONAIS COM O HUMOR
GUIADO PELA FLEUMA.

CARACTERIZAVA PESSOAS
MEDROSAS, TRISTES,
POÉTICAS E QUE ERAM
GUIADAS PELA BILE NEGRA.

CARACTERIZAVA PESSOAS
CONFIANTES E CHEIAS
DE VIDA, COM O HUMOR
GUIADO PELO SANGUE.
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É interessante notar que, desde os primeiros estudos sobre o
cérebro, a alimentação já entrava como forma de tratamento ou
cura. Galeno acreditava que tais comportamentos poderiam ser
amenizados ou curados através de dietas específicas e exercícios
físicos. Por exemplo, se uma pessoa mostrasse egoísmo extremo,
uma das soluções seria evitar ou diminuir o consumo de carne
vermelha. A teoria da biotipagem segue uma linha parecida.
De acordo com esse ramo, a alimentação está de acordo com
características tipológicas. Ou seja, um alimento pode trazer
resultados e reações diferentes para o organismo.
Tais teorias perduraram por centenas de anos, quando estudiosos
do século 16 começaram a identificar outros pontos sobre o
funcionamento cerebral. Com isso, diversas questões foram
surgindo, como as teorias de integração entre espírito e glândulas, a
descoberta da atividade elétrica cerebral e dos neurônios, seguindo
até a psicanálise de Freud e chegando aos conhecimentos mais
atuais de mapeamento e escaneamento cerebral.
Hoje, as pesquisas sobre o funcionamento do órgão são aplicadas
em diferentes locais, como o marketing, por exemplo. Com isso,
a intenção deste ebook é trazer explicações e apontamentos
mais diretos sobre conceitos de neurociência, sua influência
na dinâmica de consumo, desejo e vontades do mundo atual
e, ainda, como ela se une às ideias de alimentação saudável e
nutrição. Esperamos que aproveite o conteúdo.
Boa leitura!
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NEUROCIÊNCIA...O QUE É?
Toda pesquisa que busca entender o sistema
nervoso, sua estrutura e a influência nas ações
cognitivas dos seres humanos é chamada de
neurociência. Esse campo, tem como base o
estudo de três elementos: o cérebro, os nervos
periféricos e a medula espinhal. Interconectados,
eles são responsáveis por coordenar todas as
atividades do nosso corpo, sejam elas involuntárias
ou não. Para um entendimento melhor, conheça
as principais áreas da neurociência:
Neurofisiologia: O foco desse campo relaciona
os sistemas periférico e central e a geração dos
impulsos nervosos no corpo. Nessa área são
estudados, por exemplo, a esclerose e o Mal de
Parkinson e, ainda, seu surgimento e efeitos no
organismo.

Neuroanatomia: É nesse campo que se estudam
as funções estruturantes do cérebro, da coluna
e dos nervos. A tecnologia aqui é uma forte
aliada, já que exames como a ressonância são
essenciais para a visualização de traumas do
sistema nervoso.
Neuropsicologia: É aqui que funções e interações
psíquicas e nervosas são estudadas. É comumente
definida como o “meio termo” entre a medicina e a
psicologia. Lesões cerebrais, como o Alzheimer e
epilepsia, são analisadas nesse campo.
Neurociência comportamental: Essa área
está ligada diretamente ao estudo da ligação
entre organismo, pensamentos e emoções.
As pesquisas realizadas nesse campo podem
ajudar na compreensão de nossas ações, falas

e posturas, por exemplo. Além disso, busca
desvendar processos mentais, como a memória,
personalidade e cognição.
Neurociência cognitiva: Entender a capacidade
humana de cognição, ou seja, como o raciocínio e
o conhecimento são formados e desenvolvidos, é
o foco dessa área. Ela também busca compreender
as percepções, sensações e aprendizado humano.
Nesse cenário que se abre para tantas
possibilidades, a neurociência, muitas vezes, é
categorizada como uma subdivisão da biologia.
Contudo, vale ressaltar que as pesquisas que
guiam essa área se articulam com muitos
outros ramos e disciplinas, como a linguística,
engenharia, filosofia, comunicação e promoção
da saúde alimentar.
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NUTRIÇÃO E O CÉREBRO
O funcionamento eficiente das funções neurais em adultos requer,
como condição fundamental, um desenvolvimento adequado
no início da vida. Pesquisas mostram que o desenvolvimento
do cérebro já inicia na embriogênese, isto é, no momento que
o embrião começa a crescer. Essa fase termina entre o segundo
e quarto ano de vida e é nesse período que o cérebro fica mais
suscetível às influências nutricionais, já que os processos de
desenvolvimento cerebral ocorrem de forma mais rápida. Tais
processos são: a hiperplasia (aumento de células), a hipertrofia
(aumento de tamanho), a mielinização (formação da mielina,
que atua na transmissão de impulsos elétricos neuronais) e a
organização das sinapses (comunicação entre neurônios).
Assim, o papel da alimentação é fundamental na organização
desses processos. Afinal, a deficiência de nutrientes pode
desordenar estruturas histológicas e bioquímicas. Dependendo
de como essas alterações nutricionais ocorrem, as consequências
podem atingir os seguintes pontos no organismo:
Execução de tarefas motoras: A produção de movimentos,
resultantes da ativação dos músculos pelo sistema nervoso,
pode ser afetada em extensões variadas e de forma diretamente
proporcional à intensidade e à duração das deficiências
nutricionais.
Funções neurais básicas: O processamento de informações
sensoriais e a percepção das sensações.
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A má alimentação pode, inclusive, amplificar sintomas de
depressão, ansiedade e estresse. Na maioria das vezes, esses
problemas são ocasionados pelo alto consumo de comidas
artificiais. O papel de empresas de alimentos saudáveis é atenuar
essas adversidades. Vale citar produtos que possuem vitaminas,
minerais e aminoácidos em seus ingredientes. Alguns deles são:
Triptofano: diminuem os sintomas da ansiedade e podem ser
encontrados em ovos, castanhas, feijão e lentilhas.
Vitaminas do complexo B: diminuem sintomas da depressão e
inclusive da demência. Elas podem ser encontradas em couves,
espinafres, trigo, brócolis e carnes bovinas.
Carboidratos: atuam no bom funcionamento do sistema
nervoso, já que leva glicose ao cérebro. Podem ser encontrados
em batatas, cenouras, arroz, bananas e maçãs.
Ômega 3: proporciona bem-estar do corpo e podem ser
encontrados em peixes, linhaça, azeites e vegetais de folhas
escuras.
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SENSORIAL E
A ALIMENTAÇÃO
Qual sua comida preferida? Imagine o cheiro, a textura e o sabor
que fazem dela sua opção dentre muitas. Só de propor esse
exercício, a vontade de consumi-la pode ter sido despertada.
É interessante notar como esses comportamentos, quando
analisados mais a fundo, guiam sociedades inteiras. Propomos
outro exercício: pense em uma marca de biscoito. Talvez, a marca
que veio a sua mente deve ter sido a que vem na cabeça de
muitos consumidores. Isso porque, comer é uma experiência de
sensações completas.
Cores, aromas, texturas, tudo compõem a experiência e tem
seu ápice no momento da degustação do sabor. Desse modo,
até mesmo a audição desempenha um papel importante, a
partir da mastigação. A harmonia presente nos cinco sentidos
(e até mesmo seis, de acordo com algumas pesquisas)
estimulam reações como: prazer, nojo, apetite e até enjoo.
Algumas pesquisas conseguiram, inclusive, elencar algumas
características sobre cada um deles.
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PALADAR
É o sentido mais característico e, através dele
podemos sentir os seis gostos básicos: amargo,
doce, salgado, ácido, azedo e umami. Esse
último, por sinal, ainda desperta curiosidade.
Para senti-lo, vale um exercício: experimente
comer um queijo parmesão. De cara, você
sentirá um gosto salgado, certo? Após isso,
perceba que o salgado vai desaparecendo. O
gosto que você sentir em seguida, é o Umami.
Ele, aliás, também estimula a salivação e a
lubrificação das papilas gustativas.
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OLFATO
Sentido necessário para que a experiência do
paladar seja completa. Isso porque ele ajuda a
reconhecer sabores. Sem o olfato, conseguimos
apenas sentir os gostos dos alimentos. Sobre
isso, lembre-se: o gosto é a reação química
entre o alimento e a língua; o sabor, é quando
ocorre a integração entre o paladar e o olfato.
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VISÃO
Embalagens, logos e marcas de produtos
alimentícios geralmente buscam atrelar certas
cores em sua composição. Isso porque a vontade
de comer algo pode ser sugestionada pela cor.
Para melhor ilustrar, lembre-se de como é a
identidade visual de marcas como McDonald’s,
Burguer King ou Pizza Hut. Elas são repletas de
cores vermelhas e amarelas. Cores mais vivas,
como amarelo, vermelho e laranja, podem
estimular o paladar, diferente de cores frias
como marrom e azul.
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AUDIÇÃO
Mesmo não tendo, aparentemente, nada a ver
com o consumo de alimentos, a audição exerce
um papel interessante. A crocância, o barulho de
um mastigado e até de um suco sendo colocado
em um copo, podem despertar o desejo de se
alimentar. E são capazes, inclusive, de ajudar na
identificação da validade de um alimento. Por
exemplo, ao comer um biscoito do tipo cracker,
se ele não fizer o barulho característico, é bem
possível que esteja murcho e já passado. Isso
pode trazer até sentimentos de decepção e afasta
o desejo por aquele alimento específico.
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TATO
É fato que através do tato sentimos as
sensações do gelado, do quente, do liso e
do macio. Para além dessas características,
também não é incomum ouvir alguém dizer
que não gosta de tal alimento pela textura.
O tato pode ser influenciado pelas memórias
afetivas e, também, pela região que crescemos
e vivemos. Vale ressaltar que o tato é também
um indicativo de qualidade e de validade.
Basta lembrar de quando vamos em algum
mercado e tocamos em legumes e frutas para
verificar se estão boas. Pesquisas apontam
ainda que o ato de comer com as mãos pode
melhorar a experiência sensorial e aumentar
a vontade de comer.
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ALIMENTOS PARA
HUMOR (MOODFOOD)
A busca por uma alimentação saudável, livre de ingredientes
artificiais e que agregue benefícios para a saúde é uma tendência
já levantada por muitos centros de pesquisas, como a Mintel, Liga
Insights e Brasil Food Trends. Dentre essas projeções, a figura do
MoodFood (alimentos do humor, em tradução livre) se consagra
como uma possibilidade interessante de negócios. Concebida
como uma ideia de alimentos capazes de despertar sensação de
bem-estar, esse ramo ajuda consumidores no alívio do estresse,
da ansiedade e podem atuar como relaxantes e estimulantes.
Uma maneira das marcas apoiarem essa busca é por meio de
opções que tenham efeitos calmantes e reconfortantes. Esses
produtos também podem receber influências emocionais e, até
mesmo, espirituais de inúmeras tradições, para cultivar a paz
interior, acalmar a mente e desestressar.
De acordo com dados da Mintel, os consumidores estão
aprendendo mais sobre as interações naturais em seus corpos,
à medida que mais pesquisas descobrem como o organismo
reage. Dentro desse cenário, estudos sobre o microbioma
humano têm mostrado a importância de manter o cérebro
e intestino saudáveis. O intestino, por sinal, é responsável por
95% da serotonina produzida pelo corpo. Isso tem impulsionado
muitos consumidores a buscarem produtos que podem
melhorar o humor e a saúde do cérebro, bem como aqueles com
ingredientes funcionais emergentes.
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NOOTRÓPICOS E
ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL
É interessante notar a dinâmica que envolve alimentar-se bem
e ser produtivo. De um lado, temos a velocidade do dia a dia
que demanda o uso excessivo de nosso cérebro. Do outro, a
importância de uma boa alimentação para se manter em pé e
ativo. Unir esses dois pontos, de forma eficaz, é o objetivo dos
alimentos nootrópicos.
O termo, que surgiu em 1972 com o químico Corneliu Giurgea,
se refere a fármacos capazes de aumentar a capacidade
intelectual, o foco e melhorar o raciocínio e a memória. Seu uso
foi popularizado justamente por empresários do Vale do Silício,
nos EUA, o que estimulou um boom de indústrias adotando as
substâncias nootrópicas em bebidas, alimentos e suplementos.
Essa popularização abriu espaço para que negócios que
utilizam potencializadores do cérebro ganhassem clientes
fiéis. Atualmente, uma nova forma de disponibilizar esse tipo
de substância é através de alimentos naturais. Isso acontece
justamente pelo novo estilo de vida que muitas pessoas estão
buscando, aliando inovação, sabor, saudabilidade e benefícios
para o cérebro. Nesse cenário, oportunidades que exploram
o uso de alimentos in natura e suas substâncias neuroativas
mostram ser promissores. O chá preto, comercializado por
inúmeras marcas, é rico em teanina e cafeína, assim como
sucos e snacks funcionais, que trazem vitaminas e minerais
fundamentais para a saúde do cérebro.
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Dentro dessas vitaminas, podem ser citadas as do complexo
B - B1 (tiamina), B6 (piridoxina), a B9 (ácido fólico) e B12
(cianocobalamina) -, vitaminas C e E, e minerais como o
magnésio e o zinco. Além de tudo, essas substâncias também
atuam na ativação de neurotransmissores para o controle da
ansiedade, depressão e para melhorar a capacidade cognitiva.

SELÊNIO

castanhas, milho
ou aveia

Principais tipos de substâncias neuroativadoras e onde
encontrá-las in natura:

TRIPTOFANO

VITAMINAS
COMPLEXO B E C
água de coco, milho,
folhas verdes escuras,
ovos, morangos, caju

sementes de abóbora
e girassol, aveia,
feijão, gergelim

MAGNÉSIO

bananas, abacates,
leite ou couve

TIROSINA
peixes, amêndoas
ou arroz

ZINCO

ovos, carnes magras,
semente de gergelim
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CONSUMO E MERCADO
ASSOCIADOS À NEUROCIÊNCIA
Quando o consumidor de um alimento saudável busca por opções, ele cria
em sua mente escalas de qualidade. De acordo com estudos, o produto
desejado deve se encaixar nas percepções que levarão à compra, sendo elas:
cores, embalagens, tamanhos, sabores, sustentabilidade e ainda a maneira
como é desenvolvido. A neurociência, quando aplicada ao marketing,
atua exatamente nesses pontos. Afinal, o consumidor precisa notar logo
no primeiro contato que o produto é potencialmente bom e que vale a
pena levá-lo. Isso ocorre porque grande parte do desejo em consumir um
alimento depende de como ele é apresentado.

88%

DOS BRASILEIROS
LEEM OS RÓTULOS DOS
INGREDIENTES

Quando o assunto são os ingredientes utilizados, os consumidores se
preocupam mais em saber quais componentes artificiais estão presentes
do que componentes naturais. Hoje, a ideia do clean label (ou rótulo
limpo, em tradução livre) precisa ser levado em consideração. Isso porque,
segundo pesquisas, 88% dos consumidores brasileiros leem os rótulos
dos ingredientes e 83% conferem tabelas nutricionais. Facilitar esse
entendimento é uma preocupação que será percebida.
Além disso, a decisão de compra é influenciada também pelo
posicionamento da marca no mercado. Quando o consumidor tem
confiança, a compra é feita praticamente no automático e sem
questionamento de preços de produtos. Sobre isso, uma pesquisa
internacional da Unilever, que entrevistou cerca de 20 mil pessoas,
mostrou que um terço delas dão preferência para marcas que se
preocupam com a sociedade e o meio ambiente. Esses dados também
se refletem no Brasil, onde 53% acreditam que é responsabilidade da
empresa estar ativa no desenvolvimento social e 80% esperam que o
meio ambiente seja respeitado.

83%
CONFEREM TABELAS
NUTRICIONAIS
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A MENTE E O PRODUTO
DE QUALIDADE
Ao longo de todo o ebook foi possível observar como o cérebro, as funções
neurais, as vontades, desejos e inclusive o próprio mercado se comportam
frente aos modelos de decisão de compra. Nos últimos tempos, técnicas
de neuromarketing ganharam importância pelas inovações tecnológicas e
novas formas de entender o comportamento do consumidor.
Além disso, o reconhecimento de que as emoções afetam diretamente
as escolhas, e precisam ser observadas com cautela, ganharam força. Por
exemplo, quando o consumidor decide comprar algo ele, sem dúvida, está
ligado emocionalmente com a marca ou com o que o produto pode oferecer.
Sobre isso, pesquisas mostram que, aproximadamente 95% de todos os
processos cognitivos ocorrem inconscientemente. Ou seja, o produto é
comprado sem o famoso “pensar duas vezes”. Nesse sentido, apenas 5% das
decisões de compra ocorrem de forma consciente.
As questões que empresas devem se perguntar sempre, são: quanto um
produto é capaz de gerar emoções? Quão forte é a conexão e o envolvimento
emocional entre os consumidores e os produtos? O que está sendo feito
para que isso seja otimizado? Como é a imagem final passada, em relação à
embalagens, formas e cores?
Nesse cenário, a Pronutrition está atenta à dinâmica do mercado e traz toda
sua experiência como FoodTech em todos os processos de desenvolvimento
de produtos. Com uma equipe de P&D altamente capacitada, ideias saem do
papel e ganham o mercado. Todo o processo pode ser desenvolvido na Pro,
desde a concepção do produto, embalagens e envases até todos os trâmites
de regulamentação e distribuição. Isso tudo tendo como base a criatividade,
estudos de viabilidade e de aceitação por parte do público.
Quer saber como tirar seu projeto do papel, ou ainda, dar um upgrade no seu
produto? Chama a gente para uma conversa!
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