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Introducere
Principalul scop al acestei investigații este acela de a dezvălui și demonstra 

ipoteza conform căreia oamenii nu sunt conștienți de alegerile și deciziile lor și 
sunt dispuși să achiziționeze produse cu un preț ridicat pentru a impune respect, 
pentru a-și schimba mediul social sau pentru a semnala un anumit statut financiar. 
Mai mult decât atât, analiza își propune să dovedească faptul că brandurile globale 
și-au adaptat strategia de marketing și de publicitate pentru a atrage noul model de 
public, așa numitul the new money class.1 

Așadar, au fost identificate mai multe fenomene și trenduri precum: o cerere 
din ce în ce mai mare pentru articole vestimentare, încălțăminte, accesorii, cosme-
tice, aparținând anumitor branduri precum Balenciaga, Gucci, Dior, Chanel, Louis 
Vuitton, Bottega Veneta, Versace, etc., apariția produselor contrafăcute în proporții 
nemaiîntâlnite până acum, dar și aprecierea celebrităților care promovează aceste 
branduri. Pe parcurs, va fi explicat modul în care oamenii își formează părerile și 
preferințele și cât de conștienți sunt de motivația din spatele acestora. 

Astfel, prima secțiune urmărește principiile elementare din domeniul 
neuroștiinței pentru a înțelege mai bine structura, funcția și chimia creierului 
uman și influența acestuia asupra memoriei, emoțiilor, amintirilor și procesării 
informației. Aceste aspecte sunt importante întrucât ajută la formarea valorilor, 
credințelor, dorințelor și aspirațiilor. 

În cea de-a doua secțiune, se va expune  folosind studii de cercetare relevante 
felul în care psihologia și sociologia joacă un rol esențial în înțelegerea comporta-
mentului consumatorilor. Astfel, se prezintă felul în care un brand poate influența 
1 The new money class – o nouă clasă socială, cea a cărei avere sau venituri ridicate au fost 
dobândite pe cont propriu, fără ajutor din partea generațiilor trecute



     175

percepția oamenilor în privința statutului social, statutului financiar, stilului de 
viață, capacităților intelectuale sau profesionale.

1. Neuroștiința și psihologia consumatorului

Se cunoaște faptul că încă de la o vârstă fragedă, oamenii dezvoltă un 
set de valori și credințe, prejudecăți, viziuni și idei asupra lumii impuse de 
familie, societate, cultură sau circumstanțe. Toate aceste informații sunt în-
magazinate în mintea subconștientă. Și deși avem impresia că luăm decizii în 
mod conștient, subconștientul este cel care ne controlează reacțiile, trăirile și 
emoțiile în proporție de 95%. 

Pe de altă parte, noi ca oameni ne considerăm ființe raționale, calculate, 
mai ales când achiziționăm un produs sau alegem dintre mai multe branduri. 
Comparăm produse, prețuri, oferte, beneficii, calitate și ne oprim la ceea ce 
considerăm a fi cea mai bună opțiune. Pe lângă acești factori însă, există și 
influența din partea prietenilor, a locului de muncă, a statutului social sau a 
rețelelor sociale.

Pentru a înțelege legătura dintre valorile propriii, creier și felul în care 
brandurile folosesc neuroștiința și psihologia în avantajul lor, trebuie să 
înțelegem mai întâi anatomia creierului uman și funcțiile lui.

Dacă analizăm mai de aproape creierul, în partea medială a lobului tem-
poral este localizată amigdala cerebrală. Aceasta are o structură dublă fiind 
prezentă în ambele emisfere. De asemenea, este parte componentă a sistemu-
lui limbic, rețea neurală responsabilă cu gestionarea emoțiilor și a memoriei 
(Salzman 2019).2 La mică distanță de amigdala cerebrală se află hipocampul. 
Acesta este localizat în regiunea interioară a lobului temporal. De asemenea, 
parte a sistemului limbic având un rol extrem de important pentru formarea 
de amintiri noi și reglarea răspunsurilor emoționale. Aici memoria pe termen 
scurt se transformă în memorie pe termen lung fiind mai apoi stocată (Yassa 
2018).3

Mai mult, pentru a explica în detaliu complexitatea creierului și felul în 
care controlează comportamentul oamenilor, trebuie luate în calcul cele trei 
sisteme: creierul reptilian, sistemul limbic și neocortexul. 

Fiecare sistem are funcții individuale care comunică între ele. Așadar, neo-
cortexul este sistemul care s-a dezvoltat cel mai târziu și care ne diferențiază 
de celelalte mamifere. Acesta este filtrul gândirii conștiente, locul unde toate 
informațiile noi sunt stocate formând noi conexiuni neuronale la nivelul creie-
rului. Imediat sub neocortex este localizat creierul emoțional sau sistemul lim-
bic. Acesta este responsabil pentru reglarea biochimiei interne și gestiona rea 
sentimentelor, amintirilor, încrederii, loialității, speranțelor și visurilor. Cea 
de-a treia componentă este cerebelul sau creierul reptilian, fiind cea mai veche 
structură a creierului în evoluția ființelor umane. Important este de menționat 

2 Salzman 2019, accesat 15 martie 2020
3 Yassa 2018, accesat 15 martie 2020
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că aici se află nucleul minții subconștiente (Dispenza 2012).4

Ultimele decade au dus la o dezvoltare extraordinară a tehnologiei care 
invită omenirea la noi descoperiri științifice care până acum au fost în sta-
diul de idee. Astfel s-a ajuns la fenomene precum maparea detaliată a conexi-
unilor neuronale ale creierului, concepte noi asupra atomului sau inteligența 
artificială.

Datorită acestor schimbări, marketingului și metodelor clasice de publici-
tate li s-a alăturat o altă ramură care pavează o cale spre creierul consumatoru-
lui. Aceasta poartă numele de neuromarketing și este o tehnică tot mai utilizată 
de companii cu renume din întreaga lume. Nicicând nu a fost mai ușor ca brand 
să creezi profilul consumatorului ideal. Acestea fiind spuse, persuasiunea în 
publicitate a devenit o normă după care societatea se orientează; compani-
ile vând aspirație ambalată sub formă de produse și servicii, iar oamenii sunt 
nerăbdători să viseze. Ce anume creează visul? Emoțiile, amintirile, reacțiile și 
dorința de recompensă.

Toate deciziile și alegerile noastre sunt supuse în mare parte emoțiilor 
pe care le simțim. Cu atât mai mult cu cât ne este greu să ne suprimăm 
adevăratele trăiri, neuromarketingul a devenit un adevărat fenomen având la 
bază înțelegerea funcției emoției în comportamentul uman. Apare un mare 
semn de întrebare: cât de conștienți suntem de fapt când alegem un brand și 
pe ce criterii? Avem o explicație logică? Procesele neuronale inconștiente ale 
creierului care corespund comportamentului, contestă noțiunea de liber arbitru 
(Zurawicki 2010, 35).

În 2010, în cadrul adunării Society for Neuroscience din San Diego, a 
fost prezentat un studiu demarat de Claremont Graduate University sub supra-
vegherea doctorului Paul Zak despre efectele hormonului peptidic oxitocină 
în timpul reclamelor publicitare. Așadar, s-a demonstrat că reclamele au  
capacitatea de a influența sistemul biologic uman pentru încredere și empa-
tie. În momentul în care unei persoane îi erau administrate doze de oxitocină, 
aceasta declara că simte mai multă empatie în momentul vizionării anunțurilor 
cu carac ter publicitar, fiind chiar înclinată spre a face donații (Society for  
Neuroscience 2010)5.

Pe de altă parte, dopamina - un neurotransmițător de la nivelul sistemu-
lui nervos, are un efect poate chiar mai important asupra comportamentului 
uman. Aceasta este eliberată în amigdală când avem un sentiment de plăcere. 
Biologul molecular Dr. John Medina (Brain Rules: 12 Principles for Surviv-
ing and Thriving, 2008) susține că dopamina ajută la procesarea informațiilor. 
Astfel subiectele și conversațiile care stârnesc curiozitatea, sporesc eliberarea 
dopaminei în creier, ceea ce ne face să ne simțim extraordinar. Acest proces 
este strâns legat de interesul oamenilor față de ideile noi și continua căutare de 
recompense (Van Edwards 2017, 66).

Totuși, cum ajută acest hormon lumea reclamelor publicitare și ce anume 

4 Dispenza 2012, accesat 15 martie 2020
5 Society for Neuroscience 2010, accesat 18 martie 2020
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îl activează? Tehnicile de storytelling. Un articol publicat de Harvard Business 
School relatează faptul că poveștile au un efect puternic la nivel neurologic. 
Finalul fericit al unei povești activează sistemul limbic, acesta fiind și un cen-
tru de recompensă al creierului, eliberând în cele din urmă dopamina, de aici și 
sentimentul de optimism și fericire (Monarth 2014, 3-4).

Astfel, ceea ce face un brand memorabil este suma emoțiilor și trăirilor pe 
care le trezește în publicul său prin demararea de campanii. Exemple precum 
nostalgia copilăriei sau amintirea unei iubiri de mult apuse pot determina oa-
menii să se decidă asupra unui brand sau produs dacă impactul emoțional al 
reclamei este ridicat.

Întorcându-ne din nou la legătura dintre creier-minte-brand, ne confruntăm 
cu un alt concept. Specialistul în neuroștiințe și psihiatrie, Dr. Judson Brewer 
și-a axat întreaga cercetare în jurul sistemului de recompensă al creierului. 
Astfel, acesta susține că nu doar oamenii, ci întreg regnul animal funcționează 
după o formulă bine definită și anume: declanșator-comportament-recompensă. 
Această formulă poate varia de la cea mai neînsemnată acțiune precum legatul 
șireturilor în copilărie până la dependențele de țigări, alcool, mâncare, etc. Însă 
acest proces se aplică și în publicitate, creierul va alege cel mai satisfăcător, 
relevant brand pentru fiecare individ în parte bazat pe recompensa pe care o 
oferă (Brewer 2020).6

Cu cât un brand oferă mai multă satisfacție consumatorilor săi, cu atât 
devine mai vizibil în fața publicului. Cu cât acesta oferă mai multe benefi-
cii și reușește să îndeplinească mai multe obiective din mintea unui potențial 
cumpărător, cu atât devine mai relevant. 

Un exemplu ar fi varietatea mare a companiilor de mașini. Cum se 
diferențiază BMW de Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche sau Audi? Când 
toate brandurile oferă calitate și siguranță. Creierul va alege compania care 
îndeplinește cel mai bine dorințele, obiectivele și nevoile specifice ale unei 
persoane într-un singur produs. Volkswagen nu îndeplinește neapărat dorința 
de a avea un statut social înalt precum ar putea Mercedes-Benz sau Porsche. 
Este foarte posibil că aceste alegeri se bazează pe valori și emoții dobândite 
de-a lungul timpului (Walvis 2010).7

Termenul de neuromarketing a fost folosit pentru prima dată în anul 2002, 
însă acest studiu nu doar că a deschis ușile unui nou domeniu de cercetare, însă 
a stârnit și controverse, ajungându-se chiar la ideea de mesaje subliminale. 
Revista științifică Nature Neuroscience a publicat în 2004 un articol intitulat 
Brain Scam pentru a pune la îndoială etica acestei practici. Însă s-a pus și 
proble ma milioanelor de dolari investiți în campanii fără rezultat, ajungându-
se la concluzia că neuromarketingul poate fi o resursă importantă în determi-
narea comportamentului consumatorilor (Morin 2011, 132).

6 Brewer 2020, accesat 29 martie 2020
7 Walvis 2010, accesat 29 martie 2020
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2. Interacționism social și interacționism simbolic - abordări de psi-
hologie socială

George Herbert Mead este considerat fondatorul interacționismului sim-
bolic de la începutul secolului XX, deși nu a publicat niciodată lucrările, iar teo-
riile sale se bazau în fapt pe psihologia socială. Cel care a dat însă un sens și un 
nume conceptului, este studentul său Herbert Blumer. Așadar, interacționismul 
simbolic are la bază trei premise simple, după cum Blumer relatează în cartea 
sa Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Indivizii interacționează 
cu obiectele și evenimentele în funcție de semnificația pe care aceștia o atri-
buie în mod individual. Aici sunt incluse toate lucrurile care se află în me-
diul înconjurător – obiecte fizice, precum copacii sau mașinile, alți oameni 
precum membrii familiei, alte categorii sociale precum prietenii sau inamicii, 
instituțiile precum școlile sau guvernele, dar și idei, viziuni sau opinii (Blumer 
1969, 2-79).

A doua premisă este susținută de faptul că semnificația pe care fieca-
re o atribuie derivă din interacțiunea cu ceilalți, iar cea de-a treia arată că 
înțelesurile atribuite suferă modificări, nefiind permanente, prin intermediul 
procesului interpretativ în momentul în care te întâlnești cu o situație. Mai 
mult, interacțiunea umană este mediată de utilizarea simbolurilor și de inter-
pretarea lor, iar în cazul comportamentului uman procesul interpretării are la 
bază relația dintre stimul și răspuns (79).

Acest concept poate fi observat cel mai bine în cadrul instituțiilor 
prezidențiale din lume, dar și a caselor regale. Prin urmare, în ceea ce privește 
mașina oficială a președintelui României, statul alege de peste două decenii 
să colaboreze cu producătorul german de mașini Mercedes-Benz; deși există 
nenumărate alte branduri pe piață, inclusiv compania românească Dacia. În 
timpul licitației din 2015 au participat Mercedes-Benz România, Automobile 
Bavaria - reprezentant BMW și Nurvil - reprezentant Audi, așadar fiind vorba 
doar de branduri străine de top (Magureanu 2015).8

Pe de altă parte, Kate Middleton reprezintă cel mai bun exemplu de pro-
movare a unui brand prin atribuirea unei semnificații, mai exact a statutului 
său social - ducesă de Cambridge sau membru al casei regale. Fiecare apariție 
publică a ducesei este atent studiată, iar brandurile pe care aceasta le integrează 
în ținutele sale se bucură cu adevărat de notorietate în rândul publicului. Prin tre 
preferințele acesteia în materie de designeri se numără Alexander McQueen, 
Jimmy Choo sau Max Mara (Goldstone 2020).9

În altă ordine de idei, mai mulți cercetători și teoreticieni au examinat pro-
cesele comparative în grupuri, dar nu s-au concentrat exclusiv pe comparație 
în sine, deși se sție că la baza psihologiei sociale se află presupunerea con-
form căreia oamenii sunt în mare parte influențați de cei din jur. De exemplu, 
Muzafer Sherif a susținut în urma studiilor sale din 1936-1966 că normele 

8 Magureanu 2015, accesat 30 octombrie 2020
9 Goldstone 2020, accesat 30 octombrie 2020
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sociale rezultă dintr-un proces comparativ care se diminuează odată ce norma 
este instituită. Pe măsură ce membrii grupului se compară cu alții, apare un 
standard social pe care indivizii îl folosesc apoi ca punct de referință (Forsyth 
2000, 81-103).

O altă perspectivă este cea a lui Theodore Newcomb (Personality and so-
cial change, 1943) care a concluzionat în urma Studiului Bennington College 
că noii membri ai unui grup își vor schimba atitudinea pentru a se potrivi cu 
perspectivele majorității. În 1954, în lucrarea sa  A theory of social comparison 
processes, psihologul social Leon Festinger a reunit aceste ipoteze și constatări 
empirice. Acesta a susținut că indivizii au o nevoie fundamentală de claritate 
cognitivă care poate fi satisfăcută doar căutând informații despre acuratețea 
propriilor opinii și abilități, astfel comparându-se cu ceilalți.

Un fenomen care a luat amploare în ultimii ani este denumit de un grup 
de cercetători de la University of Southern California, brand prominence – 
importanța mărcii. Aceștia descriu legătura dintre statutul social și produsele 
de lux. Oricine poate achiziționa o pereche de încălțăminte, o geantă sau un 
ceas, însă un articol așa zis „de brand” nu e la îndemâna oricui, având ca pu-
blic țintă un segment specific de consumatori. Astfel, o femeie care poartă o 
geantă marca Gucci în valoare de 695 dolari este mai apreciată în societate 
reprezentând grupul oamenilor cu statut, în comparație cu o femeie care poartă 
o geantă marca Coach în valoare de 268 dolari. Deși, ambele articole au un 
logo vizibil, există totuși diferențe în rândul preferințelor publicului. Așadar, 
Coach deși este considerat un brand de lux accesibil maselor, nu se ridică la 
nivelul prestigiului pe care îl are casa de modă italiană Gucci (Han, Nunes, & 
Drèze 2010, 15-18).

Pe de altă parte, brandul Bottega Veneta are o altă strategie de marketing, 
produsele sale având logo-ul inscripționat pe interior, adresându-se consuma-
torilor fideli și care se află în cunoștință de cauză.

Grossman și Shapiro (Foreign Counterfeiting of Status Goods, 1988) 
sugerează că simpla utilizare sau afișare a unui produs de lux aduce prestigiul 
proprietarului, neavând neapărat o utilitate funcțională. Dacă în cele mai vechi 
timpuri, statutul social se dobândea prin naștere, odată cu începutul secolului al 
XVIII-lea și al Iluminismului, valoarea unui individ era definită de realizările 
sale care de altfel îi aduceau acestuia nu doar bogăție, ci și apartenența la înalta 
societate. Astfel s-a ajuns la concluzia că cei înstăriți erau superiori. Își meritau 
succesul dobândit prin abilități și intelect, iar influența lor a devenit un simbol 
al statutului social. Acest fenomen s-a întipărit în gândirea colectivă și este 
prezent chiar și în societatea de astăzi (Han, Nunes, & Drèze 2010, 18).

Mai mult, consumatorii sunt dispuși să plătească un preț mare, poate 
nejustificat pentru că își doresc statutul pe care acel brand îl insuflă. De multe 
ori, prețul ridicat este doar un simbol care îi face pe oameni să se simtă superi-
ori, pentru că se află printre puținii consumatori care își permit să-l plătească. 
De asemenea, aceștia sunt influențați de anturajul din care fac parte, aspirând 
să se asemene poate cu membrii grupului sau din contră, să se diferențieze de 
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ceilalți din afara lui. În felul acesta se creează și loialitatea față de un anumit 
brand, consumatorul dorind să fie parte componentă a imaginii brandului.

Dacă înainte accesul la mărcile de lux a fost considerat privilegiul unei 
minorități, acum lucrurile încep să se schimbe întrucât brandurile de lux își 
extind piața către un public mai larg, devenind chiar premium. Astfel, accentul 
nu mai este pus pe deținerea de bunuri care semnalează statutul, ci pe jocul 
statutului care are loc în timpul interacțiunilor sociale.

Pe de altă parte, brandurile apelează la strategii de marketing care ajută la 
diferențierea socială în rândul consumatorilor. De exemplu, magazinele fizice 
au o arhitectură și un ambient luxos care pot trezi complexe de inferioritate în 
oamenii neobișnuiți cu o astfel de atmosferă (Delphine Dion & Stephane Bor-
raz 2017, 1-5). 

Într-un studiu realizat de Delphine Dion și Stephane Borraz se menționează 
faptul că un astfel de mediu poate fi intimidant prin grandoarea sa, prin materi-
alele și produsele prezentate, prin lipsa etichetelor de preț. Astfel, intimidarea 
socială ajută brandurile să-și mențină exclusivitatea în rândul publicului. De 
asemenea, serviciile oferite de aceste magazine exclud consumatorii care din 
motive ideologice sau morale, nu doresc să își însușească valorile pe care ei 
le asociază cu luxul și anume lauda, superficialitatea, vulgaritatea sau lipsa de 
moralitate.

Un experiment pentru a determina preferințele sociale, a avut loc în 2009 
în cadrul Universității din Tilburg, Olanda. Astfel, 99 de studenți care studiau 
științe sociale au fost îndemnați să analizeze un interviu de angajare, în mod 
individual fără să cunoască adevăratul scop al studiului. Așadar, existau două 
versiuni video ale interviului. Acestea erau aproape identice, de la protagoniști, 
la dialog și gesturi, diferența constând în tricoul purtat de bărbatul intervievat. 
În prima versiune, acesta purta un tricou cu un logo vizibil marca Tommy Hil-
figer, în timp ce în cealaltă versiune, apărea într-un tricou alb identic dar fără 
siglă. Studenții au evaluat cât de potrivit era candidatul pentru post pe o scară 
de la 1 la 7 (1- deloc potrivit, 7- foarte potrivit), apoi suma corespunzătoare 
pentru o oră de muncă (de la 5 dolari sau mai puțin până la 12 dolari sau mai 
mult) și în cele din urmă statutul, atractivitatea, încrederea și bunătatea aces-
tuia. S-a demonstrat faptul că logo-ul integrat în interviu a influențat decizia 
participanților, aceștia considerând că bărbatul merită postul și chiar mai mult, 
acesta merită o sumă mai mare decât cealaltă variantă a sa (Nelissen & Meijers 
2010, 3-5).

Un alt fenomen de amploare în publicitate și în mediul online de altfel 
este strategia utilizării celebrităților în reclame și pentru promovare. Antro-
pologul Grant McCracken a numit acest proces transferul semnificației, mai 
exact semnificația atribuită celebrității (reputație, credibilitate, atractivitate) 
se transpune asupra produsului promovat, iar apoi asupra consumatorului. De 
aceea, reclamele trebuie gândite în așa fel încât să sugereze asemănările prin-
cipale dintre celebritate și produs. În urma mai multor experimente științifice 
s-a ajuns la concluzia că celebritățile cresc credibilitatea reclamelor, dar mai 
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ales vânzările. Acest lucru este susținut și de Henry Assael care sugerează că 
celebritățile sunt asociate cu grupul de referință al publicului-țintă, care aspiră 
să dobândească notorietate (Chelcea 2016).

Concluzii
În urma acestei investigații s-a constatat faptul că percepția umană este din 

ce în ce mai ușor de influențat de factori externi, iar publicitatea este domeniul 
perfect pentru a demonstra acest aspect. Așadar, suntem martorii unui fenomen 
care abia acum începe să ia amploare – ascensiunea pe treptele sociale prin in-
termediul lucrurilor materiale și nu a abilităților intelectuale sau profesionale. 
Deși conceptul de neuromarketing nu este unul nou, subiectul de cercetare 
prezentat nu a fost studiat în profunzime până în prezent.

Se cunoaște faptul că rețelele sociale afectează calitatea vieții, însă nu se 
discută suficient despre efectele negative ale consumerismului, în special des-
pre sectorul de lux și tehnologic. Din contră, societatea de astăzi încurajează 
un stil de viață opulent prin orice mijloace. 

S-a demonstrat astfel faptul că mintea subconștientă joacă un rol esențial 
în determinarea preferințelor publicului și o simplă amintire sau emoție poate 
declanșa dorința de a achiziționa un produs aparținând unui anumit brand. Mai 
mult decât atât, varietatea mare de branduri la momentul actual pune oamenii 
în dificultatea de a alege, ceea ce îi face vulnerabili în fața campaniilor publici-
tare, din nou dovedindu-se faptul că mintea umană poate fi ușor de manipulat 
folosind tehnicile de psihologie potrivite. 

În cea de-a doua secțiune s-a confirmat importanța mediului social și 
influențele acestuia asupra atribuirii semnificației unui brand. Într-adevăr, 
prețul sau logo-ul unui produs poate dicta statutul social, profesional sau 
abilitățile intelectuale; un simbol poate impune respect sau poate oferi un sen-
timent de superioritate în fața celorlalți. 

Analiza desfășurată este abia la început întrucât conceptul de neuromar-
keting abia acum începe să fie cunoscut de publicul larg, iar brandurile cu 
capital redus nu au încă o deschidere spre utilizarea tehnicilor de psihologie 
publicitară, în special în România. 

Ca în orice domeniu, există atât aspecte negative, cât și pozitive. Prin ur-
mare, asistăm la o revoluție în aria neuroștiințelor unde se fac descoperiri noi 
în ceea ce privește funcțiile creierului, dar se și contestă noțiuni precum lipsa 
neuroplasticității după o anumită vârstă. Cunoașterea unor metode elementare 
de psihologie precum cea a culorilor sau storytelling poate constitui un avantaj 
în elaborarea de campanii publicitare cu impact. 

Neuromarketing-ul pe de altă parte, reprezintă instrumentul perfect pen-
tru a determina cu exactitate preferințele consumatorilor întrucât analizează 
procesele creierului greu de controlat de mintea conștientă, astfel acuratețea 
datelor nu poate fi egalată de niciun alt demers. Această procedură poate fi 
considerată un dezavantaj în momentul în care barierele eticii publicitare sunt 
depășite și intervine manipularea cu bună știință a publicului țintă.
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