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RESUMO 

 

Neuromarketing é uma nova vertente do marketing que visa compreender a reação 

nos comportamentos de consumo através do contato com estímulos externos. 

Buscar a lógica de consumo, os fatores determinantes que fazem com que os 

clientes optem ou não por um produto e identifiquem-se com uma propaganda ou 

campanha são alguns dos principais objetivos do neuromarketing para, desta forma, 

implantar modelos estratégicos que maximizem resultados mais satisfatórios no 

reconhecimento ou divulgação de determinada marca ou produto. 

Há algum tempo vem-se estudando a motivação pelo consumo, hoje podemos 

mapear no cérebro por meio de ressonância magnética as regiões que são 

responsáveis por intensificá-lo.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Gradativamente, a eclosão de uma sociedade cada vez mais exigente faz surgir um 

empenho maior dos mercadólogos visando destaque no mercado. Buscando andar 

lado a lado com os desejos e a mente do consumidor, a neurociência surgiu com o 

objetivo de analisar o comportamento e reações dos clientes de forma a identificar 

seus anseios e importâncias. 

O relacionamento construtivo entre empresa, público e o macroambiente origina o 

que Porter (1986) denomina como forças competitivas. Ele enfatiza que técnicas ou 

produtos alternativos devem entrar em campo para satisfazer as necessidades dos 

clientes e é papel do neuromarketing analisar e solucionar os mistérios da mente 

consumidora.  

A pesquisa visa alinhar o neuromarketing como uma ferramenta capaz de explicar o 

processo emocional do consumidor, compreender o que motiva seus desejos, 

incentivos, interesses, sua fidelidade a um produto ou marca, descobrir 

conceitualmente até que ponto os fatores externos podem interferir na opinião dos 

consumidores no momento do contato com estratégias de promoção no ponto de 

venda (PDV). 

 

OBJETIVOS 

 

A pesquisa visa perceber quais são os fatores que mais interferem nas relações 
comercias, de que forma os consumidores reagem aos estímulos multissensoriais no 
PDV, como as formas de promoção podem envolver os clientes, fazê-los assimilar 
de fato a mensagem a qual é passada, como podem influenciá-los na escolha de 
marca ou produto, melhores técnicas no PDV para efetivar e fidelizar os clientes 
focando na atração emocional pela marca e de que forma o neuromarketing pode 
auxiliar a obter resultados através de um contato mais íntimo com o cliente em meio 
a um ambiente de mercado gradualmente mais competitivo. 

 



METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada na presente pesquisa caracteriza-se como método de 
Pesquisa Exploratória e Descritiva, visto que tem como intuito esclarecer os motivos 
relevantes responsáveis pela interferência do fator emocional nas relações de 
consumo e classificar os fenômenos externos relacionados que impulsionam ou 
impedem uma compra, considerando as bibliografias existentes sobre suas 
aplicações hoje no Brasil e no mundo, de acordo com as pesquisas já realizadas e 
os resultados obtidos. Neste caso é realizada a técnica de abordagem indireta, por 
meio de pesquisa bibliográfica, de forma a caracterizar os estímulos emocionais 
capazes de realizar essa interferência. 

Para tanto, a pesquisa bibliográfica serve para melhor embasamento científico e 
teórico referente ao desenvolvimento do neuromarketing, sobre de que forma ocorre 
a intervenção dos fatores emocionais no momento do consumo e como as forças 
competitivas reagem com estratégias de marketing para obter resultados em suas 
organizações.  

Para a coleta de dados estão sendo utilizadas fontes como livros, artigos, 
dissertações e sites, e seu tratamento se dará por forma qualitativa por se tratar de 
um nicho pequeno a ser explorado. 

A pesquisa é baseada, contudo, no método comparativo de pesquisa, buscando 
compreender os casos já ocorridos embasados em comparações de grupos ou 
estratégias utilizadas por empresas para com conteúdo emocional de promoção de 
sua marca. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O neuromarketing surge como uma estratégia científica dos mercadólogos que 
visa compreender tais efeitos e busca atingi-los de forma benéfica para a 
organização, compreender de que forma se daria a aplicação do neuromarketing 
no processo emocional do consumidor, quais as razões responsáveis por incitar 
ou desestimular os clientes com uma marca, o que atrai o público na compra de 
produtos nas lojas e em qual situação uma organização pode utilizar esse novo 
mecanismo estratégico para obter resultados em sua organização. 

O grande desafio é: como posso alterar minha estratégia de marca com o auxílio do 
neuromarketing? De que forma explorar minhas embalagens e estar certo de que se 
destacarão no ponto de venda? Os métodos utilizados pelo Neuromarketing são 
baseados em três diferentes técnicas: eletroencefalograma (EEG), Ressonância 
Magnética Funcional e Biometria. 

Considerando as descobertas das metodologias aceitas em pesquisas nos pilares 

do neuromarketing, cabe a pesquisa compreender os caminhos para uma relação 

sinérgica e coesa para angariar frutos e resoluções de marketing para as 

organizações. 

 

 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O cérebro humano processa cerca de 99,99% das informações em nível 
subconsciente, considerando que o nível consciente tem como capacidade absorver 
apenas 40 bits de informação por segundo. Desta forma, é fundante a compreensão 
e análise no nível subconsciente profundo por parte de profissionais de marketing, 
para obter dados confiáveis sobre o comportamento de compra do consumidor e 
aplicá-los de forma a diferenciar-se no mercado. 

São utilizadas três metodologias na aplicação do neuromarketing, sendo elas: 

eletroencefalografia, ressonância magnética funcional e biometria. 

Eletroencefalografia é uma técnica “passiva” que faz uso dos eletrodos (minúsculos 

microfones com muita sensibilidade) para capturar os baixos sinais elétricos emitidos 

pela atividade cerebral.  De forma a abranger todo o cérebro, padrão para obter 

resultados eficazes, é utilizada uma touca com um alto número de eletrodos 

instalados. Cada eletrodo tem capacidade de registrar cerca de 2 mil vezes por 

segundo os sinais de baixíssima voltagem emitidos pela atividade cerebral. 

A Ressonância Magnética Funcional é muito semelhante a Ressonância Magnética 

comum. A pessoa deita em um tubo estreito envolto por potentes ímãs. Ativando 

esses ímãs obtemos campos elétricos que são convertidos em imagens em um 

computador revelando o funcionamento de cérebro, medindo o nível de oxigenação 

no fluxo sanguíneo cerebral. 

A Biometria, por sua vez, é um termo que representa a mensuração das respostas 

fisiológicas no organismo a estímulos externos por meio dos cinco sentidos. Alguns 

exemplos são a frequência cardíaca e respiratória, movimentos musculares, o piscar 

de olhos, etc. 

Os cinco sentidos estão intimamente interligados com as emoções, sendo a visão o 

sentido de mais impacto. A visão é um recurso decisivo no consumo. 

Aproximadamente 70% dos receptores sensitivos do corpo estão situados nos olhos. 

A maneira mais eficaz de atrair o cérebro é com recursos visuais efetivos. Os olhos 

captam a luz e ajustam o foco, porém é o cérebro que identifica as cores e formas.  

Desta forma, utilizar as técnicas apropriadas da ciência sinergicamente com os 

sentidos humanos é fundante em um planejamento de marketing eficaz e de 

resultados. 
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