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O PRETO E O BRANCO. 
O YING E O YANG.

Esta história podia começar, como tantas histórias, por “Era 
uma vez...”

Em tempos idos, um circo ambulante espalhava a magia por onde 
passava, numa época onde o circo era a principal atração das pequenas 
vilas e cidades. Este circo tinha uma estrela, uma elefante bebé chamada 
Luna. A Luna era uma elefante rebelde que, apesar de ter nascido no 
circo, sabia que havia vida para além da tenda e dos espetáculos. Luna 
ansiava conhecer o mundo. Todas as noites, fazia o espetáculo com 
toda a sua graça de bebé e depois voltava para a sua tenda, onde ficava 
presa por uma corrente amarrada a um prego no chão.

Luna gostava do que fazia, mas queria fugir. O sonho era mais 
forte e durante a noite tentava escapar. Puxava, esforçava-se para 
se soltar da corrente que a mantinha agrilhoada, fazia força até 
deixar-se desmaiar de cansaço. Noite após noite, Luna tentava em 
vão quebrar as grilhetas que lhe prendiam a alma e lhe limitavam 
os sonhos. E assim foram passando os dias, os meses, os anos. E na 
verdade a única corrente que acabou por se quebrar foi a vontade 
de partir. E um dia, sem se aperceber, Luna deixou de puxar.

A tenda que albergava Luna era espaçosa, arejada. O tecido colo-
rido com riscas largas já se encontrava um pouco desbotado pelo sol 
e agruras do tempo. Alguns dos artistas guardavam bolas e outros 
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acessórios na tenda, o que ajudava a criar um ambiente acolhedor, 
como um quarto de brinquedos e brincadeiras. A comida era boa e, 
ocasionalmente, o seu tratador brincava com ela. A vida não era má.

Na tenda havia um velho espelho partido. Se alguma vez lhe tivesse 
prestado atenção, Luna teria visto nele o seu reflexo. Reflexo esse 
que hoje revela uma elefante enorme, elegante – na medida em que 
as elefantes o conseguem ser –, uma tromba possante com dois lindos 
dentes de marfim. Veria ainda o velho prego, origem da sua infeli-
cidade, ferrugento e partido. As grilhetas já não existiam há muito.

Então por que não fugia Luna? Um animal com a sua envergadura, 
possante e enorme, conseguiria facilmente romper acampamento 
fora e escolher o seu destino. Por que razão não cumpria Luna o 
seu desejo de criança?

A luz refletida no espelho do mundo exterior era desconhecida, 
fria e quase assustadora. Em determinada altura da sua vida, Luna 
tinha desistido. Agora que podia partir, o medo do desconhecido 
era mais forte. Existe vida para além do circo. Mas qual vida? Estaria 
ela preparada?

É provável que neste momento esteja a pensar sobre a atitude 
e a decisão de Luna. Porque não fugiu? Porque não fez uso do seu 
porte? Da sua força? Porque se desvaneceu a tremenda vontade de 
conhecer o mundo? Porque desistiu? 

De facto, é difícil ficar indiferente perante a história desta elefante. 
As dúvidas sobre a sua atitude, a reflexão e discussão quase filosóficas 
sobre o “querer e não poder”, por oposição ao “poder e não querer”, 
alimentam questões, suscitam discussão, e, consequentemente, to-
madas de posição. É isto que trata este livro: posições e oposições.

No âmbito da gestão, como em tantas outras dimensões da vida, 
a realidade e os desafios são suficientemente complexos para serem 
reduzidos a uma fórmula ou a uma solução perfeita e ideal. 
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Apesar de proliferarem propostas nesse sentido, não existem na 
gestão soluções prontas a aplicar ou caminhos infalíveis, um santo 
graal que, independentemente do contexto, resolva, por fé ou por 
magia, os problemas e desafios que gestores e empresas enfrentam 
todos os dias.

O preto e o branco representam, numa paleta de cores, dois extre-
mos, duas perspetivas opostas, aparentemente inconciliáveis. Na teoria 
das cores e da refração dos raios solares, desde Isaac Newton, o branco 
consiste na mistura de todas as cores, e o preto consiste exatamente no 
contrário, ou seja, a ausência de cor. O preto e o branco representam 
assim a ideia de contrários, de oposição, de controvérsia.

Mas o preto e o branco representam também a ideia de pragma-
tismo e até alguma simplicidade e pensamento direto. É comum 
haver discordâncias sobre outras cores, se são mais escuras ou mais 
claras, ou até mesmo sobre a sua identificação. Fazendo uma pesquisa 
rápida pela internet é possível identificar dezenas de tons de verde 
ou de azul. Azul marinho? Azul bebé? Verde alface? Verde lima? 
E poderíamos continuar... Já o preto e o branco são isso mesmo: 
preto e branco. São as cores sobre as quais haverá menos discussão 
sobre o que realmente são. São, por isso, tons que nos remetem para 
a simplicidade das coisas.

O Marketing a Preto & Branco é um livro que surge dum conceito 
provocatório, tal como a história de Luna, que pretende opor duas 
visões sobre um mesmo problema. Partir ou ficar, o yang e o ying, 
a tradição e a modernidade…

Seguiu-se o desafio colocado a alguns autores conceituados acer-
ca de tópicos “quentes” na área do marketing: que expusessem de 
forma fria e isenta as suas visões, a preto e a branco, dos temas em 
que trabalham. Tal como num jogo de xadrez, pediu-se aos autores 
que se posicionassem no tabuleiro de jogo e apresentassem os seus 
argumentos.



RAZÃO OU EMOÇÃO? 
CÉREBRO OU CORAÇÃO?



“Ora veja-se se é alguma vez possível amar 
porque é lógico? Mas é possível desafiar 
a lógica porque se ama... Logo, uma tem 
privilégio sobre a outra, o que torna a 
Razão dependente da Emoção e que sem a 
qual não pode subsistir”

Fernando Rodrigues

“Razão e Emoção, Cabeça e Coração, 
são dois lados do mesmo Consumidor 
e que, em vez de serem conceitos e 
comportamentos mutuamente exclusivos, 
são, na verdade, confluentes e inclusivos”

Luis Rasquilha
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O JULGAMENTO: RAZÃO 
OU EMOÇÃO? CÉREBRO OU 
CORAÇÃO? O RESPONSÁVEL 

PELA DECISÃO!
Fernando Rodrigues

Quando me colocaram este desafio: preto ou branco... razão ou 
emoção... cérebro ou coração... achei por bem realizar um processo 
(pseudo)judicial onde as partes se devem defender perante o tribu-
nal, para entender a quem pertence o legado da tomada de decisão. 
No entanto, apesar de ter entrado na Licenciatura de Direito da 
Universidade de Coimbra, o facto é que nunca efetuei a matrícula, 
decidindo-me pelo estudo da mente, porém, permita-me o leitor 
fantasiar este caso como se de um caso jurídico se tratasse, pedindo 
o perdão antecipado por qualquer incoerência e desfasamento do 
real processo jurídico, cuja maior atenção e respeito me merece. 
Assim surge o caso:

Duas questões... dois litigantes. Os mesmos reclamam para si 
a responsabilidade do processo de tomada de decisão humana, 
seja de consumo, ou até de vida! Neste processo, urge convidar 
um investigador, um detetive exímio para descobrir a verdade ao 
serviço do coletivo de juízes, um caso para argumentar a real dico-
tomia entre o mais importante no comportamento de decisão de 
um consumidor. Assim, após investigar, os mandatários dos réus 
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expõem as suas considerações e provas, e, no final, o investigador 
entregará o seu parecer técnico ao coletivo de juízes que decidirá 
pelos factos e não pela narrativa.

Ora, se, por um lado, temos o Cérebro, defendido pela Razão, 
por outro temos o Coração, cujo mandatário é a Emoção. Assim, 
e como juízes, convido os leitores a apurar os factos após a defesa 
deste processo onde cada parte chamará a si a responsabilidade no 
processo de tomada de decisão. A decisão será lavrada após a acei-
tação do leitor.

As alegações do cérebro

A palavra inicial cabe ao cérebro. Diz o arguente que importa 
remontar à história para descobrir onde começa o erro. Assim – e 
em defesa do cérebro –, devemos remontar a Platão, o “enganador”, 
que acreditava que a alma era tripartida, como que constituída por 
um cavalo branco, um cavalo preto e um comandante dos cavalos, 
que ora dava mais espaço ao cavalo branco (o ente mais moral, mais 
racional), ora dava mais corda ao cavalo preto (o mais emocional, 
que acedia ao prazer), assumindo este, o comandante, o papel do 
Eu, o nosso consciente. Será que existe esta Psiquê (mente), Somatos 
(corpo) e Nous (divino) como entes separados? Era a questão platónica 
que ainda hoje nos encontramos a discutir.

Diz ainda o cérebro que o outro contemporâneo culpado deste 
errado julgamento seria um tal de Aristóteles, que, considerando o 
coração como responsável das emoções e atribuindo ao cérebro o 
papel de “radiador” do corpo, lhe retirou um domínio que é seu por 
direito. Mesmo mais tarde, mesmo aparecendo Galeno a referir que 
afinal todos os nervos irradiam para o cérebro e não para o cora-
ção, a escola aristotélica, continuou a “vender” a ideia (que perdura 
erradamente até aos dias de hoje) de que o coração é o responsável 
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pelas emoções. Logo, não se considera que a Emoção deva defender 
o coração.

Como se isto não bastasse, já no século XVII, René Descartes, que 
identificou que o ser humano era constituído por ter dimensões – a 
res cogitans (o ser pensante e racional), a res divina (a parte divina que 
nos assiste, a alma) e a res extensa (a coisa terrena, ou o nosso corpo) –,  
considerava que sendo a res divina uma parte de Deus, seriam do 
domínio humano o dualismo cartesiano do corpo e a mente, onde 
já elimina o Coração do processo.

Além disso – refere o cérebro –, Descartes induz-nos noutro erro, 
ao considerar que o ser humano é dotado de vontade e livre-arbítrio. 
Ora aqui está mais um erro, que considera que o ser humano tem 
como que um controlo sobre o seu próprio controlador, assumindo 
que o EU é diferente do SELF (o si). Ora este erro dicotómico (já 
esclarecido por António Damásio em várias das suas obras (nomea-
damente O Erro de Descartes e O Sentimento de Si) traduz-se numa 
crença errada de que existem dois entes diferentes no nosso cérebro, 
ou seja, a razão e a emoção.

Ora, segundo o cérebro, este argumento não faz qualquer sentido, 
pois a razão (ou talvez consciência) não faz sentido sem a emoção. 
Aqui – diz o cérebro – urge entender o que é a consciência. Será a 
consciência uma experiência consciente, ou será uma espécie de epifenó-
meno que se situa fora do cérebro? No nosso entender, a consciência 
sofre os dois processos, ou seja, internos e externos. Importa também 
entender que a consciência comporta uma espécie de hierarquias 
emaranhadas, ou seja, existem processos em cadeia e sequência, 
como que fazendo parte de uma mesma realidade, a sua, falando 
de si mesma, como um sistema, que Kurt Godel ilustra como um 
sistema que “é completo mas inconsistente, ou é consistente mas 
incompleto” (em O Teorema da Incompletude).

Assim – diz o cérebro, parafraseando Carlos Fernandes da Silva, 
docente na Universidade de Aveiro – o binómio mente-corpo é 
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um sistema autorreferencial de hierarquia emaranhada, não sendo a 
consciência um epifenómeno, mas sim um processo de ação-reação. 
Este processo – acrescenta – já era defendido por Isaac Newton na 
sua 3.ª lei (em que refere que ação gera reação) e sublinhado por 
Pierre LaPlace, que indicava que, como a mesma ação sob as mesmas 
circunstâncias produzirá sempre a mesma reação, se existisse um 
demónio muito poderoso que conseguisse prever todas as ações e 
reações, possíveis e imaginárias – como que num processo quânti-
co – poderia saber exatamente o futuro de algo com exatidão. Ora, 
onde cabe aqui o livre-arbítrio? Se eu mesmo – o cérebro – estou sujeito 
às leis da física, como posso ponderar controlar-me a mim mesmo? Este 
é um processo utópico, meritíssimos juízes.

Além do mais, eu – o cérebro –, além de comportar em mim as 
emoções e a cognição (nome que prefiro utilizar em vez de “razão”), 
também tenho o controlo sobre o próprio coração, que faço bater 
mais rápido (por exemplo, se estou mais ansioso) ou mais devagar (por 
exemplo, quando medito). Então, sendo eu – o cérebro – o controlador, 
a questão é: quem me controla a mim? É possível existir uma “razão” que 
controla o controlador, como se de um acesso psicótico se tratasse?

Além do mais, as mais recentes investigações já identificaram que 
algumas áreas minhas (do cérebro) ativam quando tomamos decisões 
e outras quando não tomamos. Por exemplo, quando ativa a minha 
zona rabugenta, a que vou chamar Ínsula, eu não compro, acho 
caro ou acho mau negócio. Já quando ativa a minha zona do 
good vibe, a que chamo de Córtex Orbitofrontal, que António 
Damásio descobriu ser o “grande decisor”, o “intuidor”, uma 
estrutura muito sensível à Dopamina (o neurotransmissor que 
me dá prazer), eu percebo mais as recompensas e por norma 
posso decidir por comprar. Assim, torna-se urgente a questão: se 
ativarmos as estruturas certas, podemos provocar emoções e a compra? 
Não será o entendimento da razão e da ética uma extensão emocional 
(tendencialmente negativa)?
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As alegações do coração

Apesar de concordar com os argumentos do Cérebro – refere o 
Coração em sua defesa –, é um facto a importância do coração no 
processo de tomada de decisão. Já no antigo Egito se defendia a im-
portância do coração, que era preservado, em detrimento do cérebro, 
que era “raspado” no processo de mumificação. Além do mais, se o 
coração não bombear o sangue em quantidade suficiente para o cére-
bro, a carência de oxigenação e de nutrientes para os neurónios não 
permite ao cérebro qualquer processamento de informação. Além 
disso, num estudo de Gray, publicado na revista PNAS em 2007, 
demonstra-se uma interação dinâmica entre o coração e o cérebro, 
pelo que na decisão o cérebro precisa do coração.

Ora, porém, parece-me a mim – o coração – imprudente reclamar 
para mim o papel do amor e das emoções, visto que este processo, 
ocorre exclusivamente no meu opositor – o cérebro –, carregado de 
neurotransmissores e hormonas, que efetivamente me faz bater mais 
rápido e sentir apertado, talvez por eu fazer parte de um processo 
de ativação do sistema simpático, ou apenas porque o “egoísta” e 
“narciso” do meu opositor requer os meus serviços de bombeamento 
de sangue para o oxigenar.

Além do mais, e em minha defesa, se as emoções me pertencessem 
– ao coração –, seria claro que a decisão seria da minha responsabi-
lidade, pois são as emoções que decidem com base em dois grandes 
mecanismos:

– A recompensa; 

– A aversão à perda. 

Logo, se assim o juízo decidir, em atribuir para mim as emoções, 
assumirei também a decisão, pois não posso aceitar o processo de 
tomada de decisão, desprovido de emoções, pois é com base no prazer 
que me vai proporcionar ou pelo não desgosto que me irá provocar 
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que tomamos as nossas decisões. Assim, peço cuidada análise ao 
coletivo, para que possam dar efetivamente a razão da emoção a 
quem a detém. Porém, acredito que existe uma ligação muito forte 
da emoção ao cérebro, pelo que julgo estar a ser defendido com 
prejuízo e invoco a minha defesa pessoal. 

A decisão da causa

Apesar dos diferentes argumentos, o coletivo aceitou como 
provados, pelos argumentos invocados, pela história e investigação 
científica mais recente, tentando evitar as narrativas religiosas e do 
senso comum, que se dão como provados os seguintes factos: 

1 – O que o ser humano comum entende por “razão”, cuja de-
finição prevê como a capacidade da mente humana para chegar a 
conclusões a partir de suposições, ou, melhor, o processo analítico 
(maior ou menor) sobre a explicação do processo de causa-efeito. É 
também atribuída à razão a responsabilidade de identificar e operar 
conceitos em abstração, resolver problemas, encontrar coerência 
ou contradição entre os mesmos, formando assim novos conceitos. 
Inclui ainda os processos de raciocinar, apreender, compreender, 
ponderar e julgar, sendo por vezes usado como sinónimo de inteli-
gência. Os racionalistas indicam que a razão é a forma mais fiável 
para descobrir o que é verdadeiro a partir de um processo analítico-
-dedutivo. Etimologicamente, razão deriva de rationem, que significa 
cálculo, conta, medida, regra, que deriva de ratio (part. pass. de reor) 
que significa determino, estabeleço, julgo, estimo! Logo, entendida 
como a faculdade de o homem julgar, raciocinar, compreender e 
ponderar. Dizem os racionalistas que o pensamento é tanto mais 
racional quanto mais consciente for pensado, de forma a que possa 
ser expresso numa linguagem. Zenão de Eleia já a definia como 
sendo a fonte do Ser que comporta o princípio da identidade. Só-
crates definia a mesma como o método que, pelo diálogo, permite 
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a proposição em tese ou antítese, chegar à síntese, ou seja, a essência 
da descoberta comum. Mas é com Hegel que esta entra na história, 
que indica que a razão rege o mundo, como divina e absoluta.

2 – Nos nossos apuramentos, a Emoção aparece como dicotómica, 
como uma experiência subjetiva, associada ao temperamento, perso-
nalidade e motivação. Deriva de ex-movere que significa “mover 
para fora”, pode ser considerada em vários tipos... a emoção 
cognitiva (por exemplo, controlo de um piropo) vs. emoção não 
cognitiva (um surto de raiva); emoção intuitiva (escolher outro 
caminho sem motivo) vs. emoção cognitiva (escolher outro 
caminho para não apanhar trânsito); emoções básicas (raiva) 
vs. emoções complexas (amor); emoções curtas (surpresa) vs. 
emoções duradouras (amor). As emoções primárias podem ser 
combinadas e gerar secundárias, por exemplo, raiva e desgosto, 
quando combinadas, podem gerar desprezo, por exemplo. 

Assim, estas aparecem em momentos mais arcaicos e precoces do 
ser, ou seja, no nascimento, ao passo que os processos cognitivos (ou 
racionais) aparecem muito mais tarde. Assim, permite-nos refutar 
a hipótese cartesiana do “cogito ergo sum” (“penso, logo existo”), e 
passar para a hipótese proposta por Damásio de “opto ergo sum” (“de-
cido, logo existo”). Porém, se a criança decide desde o nascimento... 
como pode a decisão ser cognitiva? O coletivo continua com a dúvida 
e por isso não aceita o argumento da razão como superior à emoção.

3 – Ora, se, por razão, entendemos conceitos puramente cognitivos 
e processos conscientes, consideramos que esta faz parte do SELF, 
faz parte da consciência, são também alvo de um processamento au-
tónomo da mente, obedecendo a uma espécie de emaranhado lógico, 
comandado por processos emocionais e, mais tarde, cognitivos.

A cognição refere-se ao conhecimento; então, emoção cognitiva 
é aquela que sentimos e sabemos definir o porquê de a sentir. O 
Cérebro é, assim, aceite, sem margem de dúvida, como o mediador 
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destes dois processos, assumindo que o coração desempenha um 
papel secundário. Porém, entende o coletivo que também o coração 
pode interferir (em caso de doença ou disfunção), sendo por isso uma 
peça a ter em conta no consumo. Não é, porém, uma peça decisora 
ou fundamental, mas sim tida como um interventor “mecânico” no 
processo, ou seja, uma peça que pode afetar a engrenagem da deci-
são, tal como uma disfunção no intestino o pode ser, mas que não é 
responsável, quer pela decisão, quer pelo processamento emocional.

4 – Entende ainda o tribunal, baseado nas novas descobertas do 
nosso investigador, que cita Antoine Bechara e António Damásio, 
num artigo que os mesmos publicaram na revista científica Games 
and Economic Behaviour em 2005, que as emoções e os sentimentos 
interferem, mais do que o que se acreditava até então, no processo 
de tomada de decisão, ocorrendo alguns destes processos a nível 
consciente e outros ao nível não consciente, logo nem sequer proces-
sados racionalmente, pela não deteção da sua existência. Vão ainda 
mais longe, defendendo que as emoções assumem um papel de fator 
preponderante e com maior valência no processo de tomada de de-
cisão, assim como na interação do ser humano com o seu ambiente, 
garantindo estes sistemas emocionais um valor de conhecimento 
implícito ou explícito por forma a tomar decisões de forma mais 
rápida e vantajosa, sendo que os processos cognitivos são lentos e 
não vantajosos em grande parte das vezes.

5 – Tomamos ainda em consideração a Hipótese do Marcador 
Somático, desenvolvida por Antoine Bechara, António Damásio e 
Hanna Damásio, e defendida de forma transversal na comunidade 
académica, que indica que, quando os sujeitos tomam decisões, eles 
devem aceder ao valor do incentivo das escolhas que têm disponíveis, 
usando processos cognitivos e emocionais. Porém, quando os sujeitos 
estão perante processos de decisão complexos e escolhas conflituosas, 
eles tornam-se incapazes de decidir usando apenas os processos cog-
nitivos, que podem sobrecarregar o “sistema neuronal”, por exemplo, 
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tomar uma decisão de uma separação de algo querido pode esgotar o 
processamento cognitivo, levando a uma eterna não decisão.

No entanto, os autores defendem que, neste tipo de casos, os 
marcadores somáticos podem ajudar a decidir (ou decidir por si). 
Os marcadores somáticos são entendidos como associações entre 
os estímulos condicionados que provocam um estado psicológico 
afetivo, por exemplo, quando observamos uma lareira a arder e nos 
recordamos da sopa carinhosa da avó, cujo carinho conseguimos 
sentir nesse momento. A grande descoberta destes autores é que 
estes marcadores somáticos são processados em zonas específicas 
do nosso encéfalo, nomeadamente no córtex préfrontal ven-
tromedial (localizado no córtex orbitofrontal), zona esta que é 
puramente emocional.

A questão – invoca o tribunal de acordo com as investigações 
– é que estas associações dos marcadores somáticos podem ocorrer 
e recorrer durante o nosso processamento cognitivo, ou também 
denominado neste caso por Razão. Assim, quando tomamos uma 
decisão complexa e incerta (onde evocamos por norma processos 
cognitivos) os marcadores somáticos são chamados a produzir uma 
espécie de “rede de estado somático”, criando uma espécie de caminho 
“lógico” de como agir. Esta “rede” pode ser inconsciente (via tronco 
cerebral e striatum ventral) e/ou consciente (via estruturas de pro-
cessamento corticais cognitivas). Porém, o que propõem os autores, 
e que tem sido confirmado e verificado em diversas investigações 
posteriores, é que os marcadores somáticos (num misto de senti-
mento e emoção) dirigem a atenção para as opções mais vantajosas, 
simplificando o processo de tomada de decisão. Daí que raramente 
exista o arrependimento das decisões emocionais que se tomam, 
exceto se o desfecho evocou um marcador somático negativo.

6 – O tribunal considera ainda, e com base na hipótese anterior 
que aceita como válida, que os mandatários não estão em condições 
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de defender os réus, pois a Emoção e o sentimento são valências do 
cérebro e, logo, não podem defender os réus em casos onde exista 
conflito de interesse. Porém, a Razão (ou cognição), sempre “ma-
nipulada” pela Emoção, não pode defender também a contraparte 
como deveria, pois a sua defesa é sempre condicionada pela contra-
parte que se move previamente, permitindo-lhe apenas defender o 
que a Emoção deixa e quer... enfim, justificar a sua decisão. Assim, 
o coletivo decide que a Razão (ou cognição) e a Emoção (e sentimen-
tos) são operações mentais do Cérebro, e por isso, é destituído em 
imediato o coração deste processo, assumindo que não terá qualquer 
direito a invocar o seu papel no processo de tomada de decisão.

7 – No entanto, assumindo que o Cérebro é o responsável integral 
pelo processo de tomada de decisão (ou talvez apenas pela escolha que 
lhe é permitida pelo processamento dos inputs exteriores e interiores 
gerados pelos marcadores somáticos), cabe agora esclarecer o papel 
dos dois mandatários que tentaram defraudar o caso.

Assim, a Emoção tem direito de antiguidade, pois já existem as 
estruturas emocionais quando aparecem as cognitivas ou corticais, 
logo a emoção já existe quando nasce a cognição. Outro direito que 
assiste à emoção é o direito de posse, onde ela possui controlo sobre 
processos cognitivos que permitem controlar a outra parte, ao pas-
so que o contrário não ocorre, ora veja-se se é alguma vez possível 
amar porque é lógico? Mas é possível desafiar a lógica porque se 
ama... Logo, uma tem privilégio sobre a outra, o que torna a Razão 
dependente da Emoção e que sem a qual não pode subsistir. Aliada 
a estes processos, a Emoção adquire ainda o direito de ação, pois 
a razão, quando acionada no seu expoente máximo, torna-se não 
decisora, ou seja, ao realizar um processo analítico tão profundo, 
torna-se tão lenta e morosa que acaba por não conseguir executar a 
tarefa em tempo útil e por norma decide mal, pois os factos em que 
se baseia fazem parte de um emaranhado lógico que ela não consegue 
entender. Ora, aqui a Emoção é especialista, pois obedece a uma rede 
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mais ágil de processos, onde o que entendemos por “intuição” é em 
grande parte uma análise rápida dos marcadores somáticos e que se 
revela em grande parte das vezes como a melhor decisão (além do 
tempo, também a qualidade).

Assim, com base no exposto, este tribunal julga improcedente a 
presente ação, atribuindo a posse do presente legado, o direito ao 
processo de tomada de decisão, ao Cérebro, como total e legítimo 
detentor, retirando qualquer direito que o Coração detinha até à 
presente data.

Julga ainda este tribunal a Emoção (e sentimentos agregados) 
como a principal responsável pelos processos de tomada de de-
cisão, como detentora de direito de propriedades dentro do Cére-
bro, que a mesma gere e regula com total autonomia. Porém, não 
parece a este coletivo justo destituir a Razão (ou Cognição) deste 
processo sem qualquer direito, atribuindo assim à mesma o direito 
a assessorar a Emoção, em decisões que a mesma entenda como 
complexa e desde que o meio o exija. Assim, fica a Razão, com um 
papel residual na decisão, ainda que seja indispensável no processo 
de justificação moral, de algumas decisões que a Emoção tome e que 
a sociedade não entenda.

Com base no pressuposto, notifique-se e registe-se, podendo no 
entanto apresentar recurso a instâncias superiores.

Caso fechado!... pelo menos até à próxima compra!
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RAZÃO OU EMOÇÃO?  
NEM SIM, NEM NÃO! 

... ANTES PELO CONTRÁRIO
Luís Rasquilha

Em primeiro lugar, sempre que me perguntam se as coisas são a 
preto e branco, respondo que só se aplicam no caso da camisola do 
Boavista em Portugal ou do Botafogo e do Coríntians, no Brasil. Aí 
sim, a razão é completamente ultrapassada pela emoção e o adepto/
torcedor, seja nos bons seja nos maus momentos dedica aos seus 
clubes um grau de paixão que faz com que o coração sobrepuje o cé-
rebro de goleada, e de uma forma que poucas vezes dedica a qualquer 
outra coisa na vida. Mas do que estamos a falar aqui é de Marketing, 
pelo que vamos deixar o futebol de lado e, primeiramente, analisar 
o que este aparente conflito de conceitos mutuamente exclusivos 
realmente representa.. 

Em segundo lugar, não acredito em verdades ou definições ab-
solutas, e muito menos em quem tenta sobrepor as suas preferên-
cias pessoais às do consumidor, seja na sua aplicação prática para 
desenvolver estratégias de Marketing e de Comunicação, seja para 
expor os seus pontos de vista em livros como este. E é por isso que 
é necessário colocar o Consumidor antes e acima de tudo, jamais 
assumirmos que o que gostamos ou não é o que eles gostam ou não 
e estudar os seus comportamentos e mentalidades, para, então, ten-
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