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RESUMO 
 

 

Este relatório sobre o Estágio de Conclusão do Curso III foi elaborado de acordo 

com as normas estabelecidas para estágios, com foco de pesquisa em 

neuromarketing, tendo em vista a busca pelo aprofundamento no tema, devido às 

relevantes contribuições da área para a compreensão dos clientes. e, 

consequentemente, por sua lealdade. Neste curso, detalhamos as principais lições 

aprendidas com a pesquisa, demonstrando a necessidade de buscar constante 

atualização e aprimoramento, para um desempenho competente e inovador na área 

de Administração. Isso porque, para acompanhar o processo de transformação 

social rápida e complexa, é essencial qualificar progressivamente nossa 

fundamentação teórica e nossas práticas, cooperando para a modernização das 

organizações e para o desenvolvimento de perfis empreendedores. 

 

Palavras-chave: Neuromarketing. Clientes. Inovador. 
 

 



   

 

        

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

This report on Internship Completion of Course III was prepared according to the 
norms established for internships, with a research focus on neuromarketing, in 
view of the search for deepening on the subject, due to the relevant contributions 
of the area to the understanding of the customers, and, consequently, for their 
loyalty. In this course, we detail the main lessons learned from the research, 
demonstrating the need to seek constant updating and improvement, for a 
competent and innovative performance in the Administration area. This is 
because, in order to accompany the process of rapid and complex social 
transformation, it is essential to progressively qualify our theoretical foundation 
and our practices, cooperating for the modernization of organizations and for the 
development of entrepreneurial profiles. 

 
Key-Words: Neuromarketing. Customers. Innovative.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

          O presente relatório de Estágio de Conclusão de Curso III foi elaborado 

conforme as normas estabelecidas para estágio, com enfoque de pesquisa sobre o 

neuromarketing, tendo em vista a busca de aprofundamento a respeito do tema, em 

virtude das relevantes contribuições da área para a compreensão dos clientes, e, 

consequentemente, para sua fidelização. 

  O cotidiano das empresas está cada vez mais voltado ao fortalecimento da 

relação com o cliente que está ligado diretamente com as pesquisas de marketing, 

oportunidade em que as empresas devem direcionar suas estratégias para o 

desenvolvimento de ações que vão de encontro com as características dos 

consumidores e que possam realizar o desenvolvimento dessas bem como o 

surgimento de novas fazendo com que seja identificado o perfil desses clientes. 

  O neuromarketing propicia ferramentas de apoio ao gestor tendo em vista o 

aprofundamento de sua temática voltada aos consumidores, demonstrando a 

percepção dos mesmos, frente às ações desenvolvidas pela empresa. Ainda para a 

empresa deve-se destacar a importância de informações que são extremamente 

necessárias para aplicabilidade de ações, bem como os modelos de negócio a 

serem seguidos. 

  Diante disso, inicialmente, apresentamos uma contextualização básica do 

tema em estudo e ainda a fundamentação teórica sobre o tema proposto, 

embasamento este que dará suporte a pesquisadora para a compilação e análise 

dos dados nas etapas seguintes do referido estágio. 

 Nesse percurso, detalhamos as principais aprendizagens decorrentes da 

pesquisa, demonstrando a necessidade de buscarmos a atualização e o 

aprimoramento constante, para uma atuação competente e inovadora na área da 

Administração. Isso porque, para acompanhar o processo de transformação social, 

veloz e complexo, torna-se imprescindível qualificar progressivamente nosso 

embasamento teórico e nossas práticas, cooperando para a modernização das 

organizações e para o desenvolvimento de perfis empreendedores. 

   
 
 
 



   

 

        

 

 

 

1.1 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Por muito tempo o comportamento de compra do consumidor foi um dos 

únicos parâmetros para pesquisas de Marketing. Com o avanço da neurociência e 

o crescente interesse em entender melhor o consumidor, profissionais de 

Marketing e de Neurologia uniram-se para iniciar o estudo do Neuromarketing. Um 

ramo promissor de pesquisa e formalização de estratégias para entender, atrair e 

fidelizar um consumidor que se sabe o que sente, do que gosta e o que despreza. 

Através da análise das ondas cerebrais, movimentos do globo ocular, batimentos 

cardíacos e da condutância da pele, os profissionais capacitados da neurociência 

analisam em conjunto com os pesquisadores de marketing o que cada consumidor 

responde quando submetido a um produto ou marca. Diante da importância e das 

perspectivas que este tema traz para a Administração, foi escolhido para ser 

assunto deste estudo e da presente pesquisa. Frente a estas constatações, os 

problemas que embasam a presente pesquisa são os seguintes 

 

- Como o neuromarketing pode contribuir para a construção de estratégias para a 

sensibilização e fidelização de clientes? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Ampliar conhecimentos a respeito do neuromarketing, articulando os saberes 

teórico-práticos da Administração e da Psicologia, para compreender os fatores que 

impulsionam os atos de compra de produtos e as formas eficazes de interagir com 

tais fatores. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Compreender o conceito de neuromarketing e discutir a respeito dos hábitos e do 

comportamento de consumo. 

- Entender como ocorre a decisão de compra e a fidelização do consumidor, 

relacionamendo o neuromarketing com os hábitos e comportamento de consumo. 



   

 

        

 

 

 

- Averiguar formas de utilização das técnicas de neuromarketing nas organizações, 

em especial para a diversificação das estratégias de divulgação de produtos e de 

sensibilização de consumidores.  

- Conhecer a percepção dos gestores locais a respeito de seu conhecimento acerca 

do neuromarketing e a aplicabilidade das técnicas propostas.  

 1.3  JUSTIFICATIVA      

 

O Neuromarketing é um ramo promissor das Ciências e do Marketing, que 

busca explicar o que muitas vezes fica implícito nos resultados de vendas, mas não 

aparece em Pesquisas de Marketing. Enquanto um novo método de conquistar e 

entender os consumidores, deve ser estudado e suas estratégias aplicadas de acordo 

com a realidade de cada empresa. 

Sendo assim, no processo de formação em Administração, cabe aprofundar os 

conhecimentos na área de neuromarketing, a fim de estar capacitado para uma 

atuação competente, especialmente para contribuir com a permanência no mercado e 

o sucesso das organizações. Uma das formas de cooperar, nesse sentido, é buscar 

estratégias para atrair e para fidelizar clientes, inovando nas formas de comunicação 

com a sociedade, buscando atingir os aspectos psicossociais, afetivos e culturais. 

As marcas deixaram de ser elementos impessoais e subjetivos, e passaram a 

representar valor para a empresa em forma de ativo intangível, como um pilar para a 

existência destas empresas que são suas detentoras. Para a sociedade, representam 

elos de ligação entre consumidores que dividem preferências e hábitos de consumo 

parecidos, e assim interagem socialmente. Demonstrar o que uma marca representa e 

faz é papel do Marketing, descobrir o que o consumidor deseja que ela faça é a tarefa 

do neuromarketing. 

Com base nesses pressupostos, justificamos a realização da presente 

pesquisa, por seu caráter inovador e pelas contribuições desse estudo para a 

inovação na área da Administração, representando novas possibilidades de avançar 

na gestão das organizações, conquistando e fidelizando clientes, de forma a 

assegurar a sustentabilidade e o êxito nos empreendimentos. 

 

1.4  DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 



   

 

        

 

 

 

O presente estudo aborda o conceito de neuromarketing e suas aplicações 

para o entendimento dos hábitos e do comportamento de consumo. Sua delimitação 

compreende as bases teóricas do neuromarketing e as técnicas para a 

diversificação das estratégias de divulgação de produtos e de sensibilização de 

consumidores. A pesquisa contempla, ainda, as percepções dos gestores locais a 

respeito de seu conhecimento acerca do neuromarketing e a aplicabilidade das 

técnicas propostas.  

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Em tempos em que a informação tem tantas origens e tamanha facilidade 

em ser manipulada, é preciso que se saiba encontrar dados fidedignos para 

produzir informações com confiança. Sabe-se que para as empresas, as pesquisas 

de mercado e de marketing representam informações idôneas em seu uso, porém 

não apresentam baixo custo, e por esta razão é imprescindível guardar seus 

resultados. 

Dessa maneira, o trabalho foi estruturado do seguinte modo: 

- Aprofundamento teórico a respeito do neuromarketing; 

- Detalhamento dos campos de atuação e das técnicas de neuromarketing; 

- Análise das percepções dos gestores de organizações de São Luiz 

Gonzaga acerca da aplicabilidade do neuromarketing. 

A partir dessa estruturação, almejamos realizar uma abordagem ampla, por 

meio da qual possamos demonstrar a viabilidade de utilizarmos o neuromarketing 

como um possível orientador das ações de gestão das organizações, tendo em 

vista uma relação mais próxima e compreensiva com os clientes. 

 



   

 

        

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Neuromarketing – conceituação e abrangência 

 

Neuromarketing articula Administração, em especial a área do marketing e a 

Psicologia, com ênfase na neurociência. Zaltman (2003) relata que o tema começou 

a ser estudado no fim dos anos noventa. Atualmente, muitas Universidades do 

mundo todo dedicam-se à temática, como no Laboratório Mente do Mercado (Mind 

of the Market Laboratory), localizado na Harvard Business School. Nesse 

laboratório, os acadêmicos exploram as distorções da memória, o aprendizado e 

plasticidade do cérebro, o impacto da sociedade sobre o desenvolvimento do 

cérebro, entre outros.  

             O Neuromarketing é a aplicação de métodos neurocientíficos para 

compreender o comportamento de consumo e as trocas de Marketing (LIMA; 

COHEN; SCHULZ apud Lee et al., 2007). KIMURA (2018) acrescenta que o 

Neuromarketing é baseado em conhecimento neurocientífico para atingir o 

inconsciente e na medida de basicamente três elementos, são eles a atenção do 

consumidor pelo produto, a emoção que este gerou no consumidor e a memória.  

Dias (2012) explica que Jerry Zaltman criou o conceito de neuromarketing ao 

visualizar o caráter estratégico da utilização de neuroimagem funcional para o 

refinamento da oferta de produtos. Tal conceito foi introduzido no mercado em 2001 

pela empresa de comunicação americana BrightHouse. O autor esclarece que a 

popularização do neuromarketing baseou-se em duas premissas:  

(1) a de que atenção, motivação, interesse, valência (positiva/negativa), 
saliência (alta/baixa) e compreensão poderiam ser mais eficientemente 
inferidas da prospecção e interpretação de seus correlatos neurais, do que 
do material alinhavado pelas pesquisas de marketing convencionais;  
(2) a de que processos emocionais, decisivos para as tomadas de decisão 
financeiras, tenderiam a ser obliterados pela percepção consciente dos 
agentes decisionais, enviesando suas percepções e registros manifestos, 
sem com isto obliterar a ativação de correlatos neurais, que desta maneira 
poderiam ser explorados para se chegar a conclusões, acerca da eficácia 
de ofertas, efetivamente mais válidas do que aquelas atingíveis através de 
pesquisas tradicionais. (Dias, 2012, p. 181). 

 

Dias (2012) acrescenta que as aplicações estratégicas das técnicas 

neurocientíficas que caracterizam o neuromarketing são subsequentes à 

consolidação dos estudos em 'neuroeconomia', dialogando com estudos relativos ao 



   

 

        

 

 

 

processamento neurobiológico das estratégias heurísticas e do processamento 

mental de avaliações de custo/benefício econômico.  

O autor ressalta que há dois focos principais para a aplicação de estratégias 

de neuromarketing. O primeiro refere-se à avaliação de ofertas de produtos, atrelado 

à premissa de refinamento na apresentação da oferta com base na análise de 

marcadores neurobiológicos. O segundo vincula-se à avaliação de marcas - por 

vezes chamada de neurobranding, mais utilizado para se prospectar a receptividade 

de um produto (marca), independentemente da existência de planos para sua 

alteração (DIAS, 2012).  

Dias (2012) comenta que há uma terceira possibilidade de aplicação, que é o 

uso de ferramentas neurocientíficas para a avaliação da funcionalidade de um 

produto, tal como um site, cujo layout pode ser maximizado por meio de análises 

que tem como dimensão principal mapas topológicos das rotas de fixação do olhar 

da amostra testada.  

Em termos de conceitos falsos associados ao neuromarketing, especial 

cuidado deve ser dado às noções de que:  

(1) o consumo é ditado por sistemas de processamento afetivo. Estas duas 
noções representam verdadeiros lugares-comuns em palestras de 
neuromarketing, onde exercem o papel de arrimo à importância do método;  
(2) decisões financeiras, entre as quais se incluem as opções de compra, 
são feitas de maneira pré-consciente/inconsciente (DIAS, 2012, p. 181).  

 

Dessa maneira, percebemos que as escolhas envolvem aspectos racionais, e 

também motivações inconscientes. O processo decisório requer a avaliação de 

custos e de benefícios das ofertas e dos custos projetados nos riscos que 

diferencialmente implicam.  

Almada (2012) considera que um sujeito só é capaz de tomar decisões por 

meio de deliberações que visam a metas se possui consciência e controle 

satisfatórios sobre pelo menos grande parte dos mecanismos que constituem os 

processos de deliberação e da intenção. Deliberação e intenção são pressupostos 

da tomada de decisão em um sujeito autônomo. As deliberações só podem se 

sustentar nos mesmos processos conscientes a partir dos quais (em tese) definimos 

metas.  

Alguns neurocientistas buscam delinear os mecanismos neurais que 

subsidiam a tomada de decisão diz respeito à possibilidade de verificar se temos 

absoluto controle sobre esses mecanismos, se são esses mecanismos que têm 



   

 

        

 

 

 

absoluto controle sobre nossas tomadas de decisão ou ainda se temos pelo menos 

parte do controle.  

A Neurociência Cognitiva e Comportamental trouxe avanços no entendimento 

acerca do modo “como o cérebro faz decisões e gera ações”, ou seja, muito se 

avançou no entendimento dos percursos que efetivamente ensejam as decisões, 

escolhas e ações (SCHALL, 2001, p. 33).  

É necessário discutir sobre a autonomia a partir do modelo filosófico-científico 

conhecido como “hipótese dos marcadores somáticos”.  

Para Almada (2012, p. 107), em se tratando da autonomia e das bases 

psiconeurofisiológicas da escolha, da ação e da decisão, em geral, utiliza-se como 

referências os processos implícitos não conscientes que supostamente subsidiam 

grande parte de nossos processos de tomada de decisão.  

Nesse sentido, essas últimas regiões cerebrais estão de acordo com nossa 

concepção comum de que processos de tomada de decisão se fundamentam em 

conhecimentos conscientes e explícitos das consequências das decisões. Por um 

lado, isso significa que tanto o conhecimento consciente quanto o inconsciente 

contribuem para o processo de escolha. No entanto, a geração de estados 

somáticos pode nos guiar rumo a comportamentos benéficos sem qualquer 

participação de nossas deliberações conscientes, o que indica que muitos de nossos 

comportamentos, que supostamente parecem ser ‘livres’, podem ser determinados 

por operações rotineiras de mecanismos neurais saudáveis (ALMADA, 2012).  

Ao abordar a teoria da hipótese dos marcadores somáticos (HMS), Almada 

(2012) salienta que a todo momento, homens normais decidem de maneira não-

consciente. As respostas de condutância de pele demonstram que algumas das 

mais cruciais decisões humanas são tomadas nos períodos de “pré-pressentimento” 

e “pressentimento”. Nem mesmo o mais contido dos homens está imune à 

hiperatividade do sistema impulsivo, sobretudo porque a evolução nos conferiu 

muitos mecanismos de resposta ao meio ambiente, os mesmos que são 

responsáveis pela liberação atípica de determinados neurotransmissores capazes 

de modular padrões de marcadores somáticos.  

Diante disso, a neurociência é relevante para compreender os 

comportamentos dos indivíduos, em especial no que se refere ao processo de 

tomada de decisões sobre compras. O neuromarketing pode ser uma ferramenta 



   

 

        

 

 

 

significativa para a área empresarial, contribuindo para a otimização do processo de 

atração e retenção de clientes, a partir da compreensão de seus comportamentos. 

 

2.2 Campos do Neuromarketing 

 

 O neuromarketing é bastante abrangente, sendo capaz de participar tanto do 

projeto de um produto quanto da tomada de decisões sobre este. Dentre os muitos 

campos de atuação do Neuromarketing, pode-se citar o Branding, que consiste na 

gestão de uma marca com vistas a fortalece-la na memória e na mente do 

consumidor para que este a escolha no momento da decisão de compra, por isso a 

importância de aliar consciente e inconsciente nas estratégias de Marketing, onde o 

Neuromarketing tem sido essencial. (LINDSTROM, 2009). 

         Ainda quanto às estratégias, o Neuromarketing permite medir a resposta dos 

consumidores a produtos e marcas, o que o insere como participante do processo 

de design de produto e inovação, otimizando os recursos que são investidos pois 

fornece um feedback antes mesmo da comercialização através de pesquisas e 

auxilia a decidir caminhos mais assertivos na idealização do produto ou serviço 

através de suas ferramentas. (GALVÃO, 2018). 

A fase de projeto do produto é um dos alicerces que garante sua eficácia, o 

Neuromarketing auxilia também na Publicidade e na eficácia comercial, pois permite 

experiências únicas ao anunciar e divulgar, o que acarreta na captação do interesse 

quase instantâneo do consumidor que vivencia estas experiências, como a utilização 

de aromas específicos ao ramo do negócio em estabelecimentos e de sons que 

agem de forma inconsciente mantendo os consumidores dentro da loja com 

sensação de conforto. (LINDSTROM, 2005). 

          A atuação do Neuromarketing revela-se bastante vasta, porém não se limita 

apenas a produtos e serviços. Os entretenimentos de televisão, internet e rádio 

também podem utilizar a vantagem de saber a opinião inconsciente de seus 

consumidores através do conhecimento da resposta dos telespectadores quando 

submetidos a pesquisas que medem as atividades cerebrais e movimentos do globo 

ocular quando em contato destes. (GALVÃO, 2018). 

Aliada a todas estas ferramentas, está a tomada de decisões das empresas, 

que também pode se beneficiar do Neuromarketing, utilizando seus resultados para 

decidir sobre um produto, marca ou serviço através de sua localização na Matriz 



   

 

        

 

 

 

BCG e da resposta do inconsciente dos consumidores, que revela fidedignamente a 

razão do retorno em números captados pelo produto/marca. (GALVÃO, 2018). 

 

2.3 Técnicas 

No decorrer de nosso cotidiano, muitas técnicas de Marketing que buscam 

sensibilizar-nos psicologicamente são utilizadas empiricamente pelos lojistas e 

passam despercebidas. O preço diminuído em alguns centavos na placa, para que o 

consumidor tenha a impressão de pagar menos. O acréscimo da expressão “sem 

juros” a venda parcelada ou ainda a comparação de um preço atual com o antigo 

são exemplos destes métodos de convencer o consumidor. Segundo Matos e Vieira 

(2012):  

A apresentação dos preços por distintas formas ao consumidor 
(Srivastava & Chakravarti, 2011), sem alterar o valor absoluto, é 
conhecida na literatura como estudo do preço comparativo (Monroe, 
1990). O preço comparativo busca comparar o preço promocional 
com alguma informação relevante para persuadir o consumidor, tal 
como o preço da concorrência ou outro dado interessante.  
 

Tratando-se de posicionamento, a localização da padaria em supermercados 

e do caixa nos demais estabelecimentos é de muita importância e também tem 

relação com o inconsciente do consumidor. Ao posicionar a padaria nos fundos do 

supermercado e os caixas nos fundos das lojas, o consumidor vê-se obrigado a 

percorrer toda a loja/supermercado, e o faz enquanto observa os produtos, 

inconscientemente. (SEBRAE, 2016). 

A iluminação dos balcões de padaria e açougue que acomodam tortas e 

carnes desempenha um papel fundamental em despertar sensações de desejo no 

consumidor, o mesmo acontece quando instalada uma boa iluminação em lojas que 

vendem produtos de beleza que podem ser testados no local e nos provadores de 

lojas de roupas. (LINDSTROM, 2009). 

Kimura (2018) compartilha mais algumas técnicas de Neuromarketing. O 

contraste entre os produtos facilita a escolha do consumidor, posicionar um produto 

menor ao lado de outro maior faz o consumidor deduzir que o produto maior 

oferecerá mais rendimento. As embalagens de produtos também podem utilizar esta 

técnica, ao fazer uso de diferentes cores, destacando as características mais 

importantes para o consumidor adquirir aquele produto rapidamente.  

        A técnica de Começo e Fim oferece ou anuncia produtos e ofertas por tempo 

limitado, produtos colecionáveis, produtos que substituem outros oferecendo 



   

 

        

 

 

 

versões mais recentes. Estes tendem a clarear na mente do consumidor a ideia de 

que tudo tem um ciclo de vida e que este deve ser respeitado. O visual, um dos 

pilares das estratégias de Neuromarketing, é de vital importância na criação e 

divulgação de produtos e serviços, atualmente a competitividade permite a poucas 

marcas atrair efetivamente a atenção do consumidor, por isso é preciso capta-lo 

através dos olhos. (KIMURA, 2018). 

         Os consumidores valorizam a ideia de sentirem-se únicos. Esta técnica é 

chamada de Egoísmo, alguns exemplos segundo Kimura são os cartões de crédito 

Vip, Platinum, Black e a personalização de produtos únicos para cada cliente, como 

produtos com o nome do consumidor impresso, técnica esta que foi um dos 

segredos do sucesso da franquia de cafeterias Starbucks. Mesmo utilizando todas 

estas técnicas, a tangibilidade é fator muito importante para o consumidor ao 

comprar um produto, toca-lo ou mesmo vê-lo em detalhes em uma foto é levado em 

consideração pelo consumidor para leva-lo ou não para sua casa. (KIMURA, 2018). 

 

2.4 Aplicabilidade do Neuromarketing no Contexto Organizacional 

 

        A relação entre empresa versus cliente é diariamente posta à prova. 

Concorrentes, fatores econômicos, culturais e sociais interferem de forma 

significativa no macroambiente, deixando como estratégia essencial fortalecer o 

microambiente das empresas. SANTOS et. al (2017) cita Las Casas (2001, p.153) 

ao afirmar que devido à concorrência do mercado deve-se ter uma maior valorização 

do consumidor sendo de muita importância o conhecimento de qualidade total que 

começa ao entender o que os clientes precisam.  

O neuromarketing vem para facilitar essa comunicação, oferecendo ao cliente 

produtos que mais se aproximem de seu perfil sem que seja preciso perguntar a ele 

qual é esse perfil. Facilita também as decisões da empresa ao conhecer melhor seu 

cliente e seu público-alvo, formulando estratégias mais assertivas para alcança-lo. 

Falando-se em comunicação, há de ser lembrado sobre as mídias sociais, 

verdadeiros parques de interação social que podem e devem ser melhor 

aproveitados para as empresas não apenas venderem seus produtos/serviços mas 

também para fortalecer sua relação com o cliente. (LINDSTROM, 2009). 

Para que o cliente se recorde de onde adquiriu determinado produto e deseje 

voltar, é preciso construir uma marca forte. Pensar e conceber uma boa marca é 



   

 

        

 

 

 

tarefa louvável em tempos de mudança constante em todos os âmbitos 

empresariais. Gerenciar uma marca através das ferramentas de neuromarketing 

fornece a ela maiores chances de captar seu público-alvo de forma sábia e certeira, 

pois dá o conhecimento de como direcionar-se a ele através de design diferenciado, 

experiências únicas e pontos de venda mais atrativos para os cinco sentidos. 

(KIMURA, 2018). 

 



   

 

        

 

 

 

3 METODOLOGIA 
 

Para Fontenelle apud Strauss & Corbin (1998), o método de pesquisa é um 

conjunto de procedimentos e técnicas utilizados para coletar e analisar dados. O 

método fornece os meios para se alcançar o objetivo proposto. 

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa exploratória e descritiva, 

buscando respaldo teórico na obra de diferentes autores, por meio da pesquisa 

bibliográfica sobre o tema. Para Gil (2002, p. 41), a pesquisa exploratória é aquela 

que proporciona maior familiaridade com o problema, de forma a construir hipóteses 

e “tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou descoberta de 

intuições".  

Nessa perspectiva, o estudo foi desenvolvido com o propósito primordial de 

compreender como o neuromarketing pode contribuir na atração e na fidelização de 

clientes, a partir da criação de hábitos de consumo. Conforme Gil (2002), a pesquisa 

bibliográfica desenvolve-se por meio de materiais já elaborados, como livros e 

artigos relacionados ao tema da pesquisa.  

Paralelamente, investigou-se a realidade de São Luiz Gonzaga, no que 

concerne ao uso do neuromarketing nas organizações locais. Gil (2002) argumenta 

que o estudo de caso se configura como análise profunda e exaustiva de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Além 

disso, esse estudo descreve uma situação em que a investigação está sendo feita, 

formulando hipóteses ou desenvolvendo teorias.     

 

3.1 MÉTODO OU DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A corrente pesquisa caracteriza-se como um estudo teórico-prático referente 

ao tema do neuromarketing. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa 

bibliográfica e qualitativa. Quanto a sua natureza, foi realizada pesquisa básica, que 

busca aumentar a base de conhecimento sobre o tema neuromarketing.   

Quanto aos fins, foi uma pesquisa descritiva e exploratória, através da 

utilização de questionários. Quanto aos meios, trata-se de pesquisa de campo, com 

aplicação de questionários.  

As etapas da pesquisa são as seguintes: 

1 – Pesquisa bibliográfica sobre neuromarketing. 



   

 

        

 

 

 

2 – Aplicação de questionário junto aos empresários de São Luiz Gonzaga, a 

respeito da utilização do neuromarketing para atrair e fidelizar clientes. 

3 – Tabulação e análise de dados, compreendendo o nível de conhecimento e 

utilização das técnicas de neuromarketing no contexto local. 

4 – Elaboração de estratégias para a ampliação do conhecimento e do uso do 

neuromarketing nas organizações são-luizenses. 

 

3.2 MÉTODO DE TRABALHO 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2005) amostra é uma parcela 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo. A população estabelecida para o presente estudo serão os gestores de, 

pelo menos, vinte e cinco organizações de São Luiz Gonzaga, de diferentes ramos 

de atuação. 

A definição das empresas foi feita por sorteio realizado pela ACI-SLG, do qual 

partiu a listagem de organizações fornecidas pela própria. A escolha foi, portanto, 

aleatória. 

3.2.1 Técnica de Coleta de Dados 

Marconi e Lakatos (2005) explicam que a coleta de dados é uma etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos. 

A coleta de dados foi feita a partir da aplicação do questionário com questões 

objetivas a respeito da utilização do neuromarketing para a atração e fidelização de 

clientes. O questionário será elaborado pela autora, com base em questionários 

utilizados em pesquisas sobre o tema, mapeadas em bases científicas, como Scielo 

e Lilacs. 

3.2.2 Técnica de Análise de Dados 

Os dados foram analisados por meio de tabulação dos questionários, 

utilizando-se o programa Excel, para agrupar as respostas dos gestores em cada 

uma das questões, verificando-se os percentuais de cada opção de resposta. 

Com base nos escores obtidos, foram analisados os padrões de resposta. 

Consequentemente, avaliaremos o nível de conhecimento dos gestores sobre os 



   

 

        

 

 

 

conceitos e as técnicas de neuromarketing e sobre a possibilidade de utilizá-los para 

o aprimoramento dos negócios, atingindo a almejada sustentabilidade. 

Analisando-se os resultados, foram elaboradas estratégias para divulgar e 

oportunizar a utilização de técnicas de neuromarketing para atrair e fidelizar clientes 

nas organizações de São Luiz Gonzaga. 

 



   

 

        

 

 

 

4 DESCRIÇÃO DO ESTUDO 
 

Desenvolvemos a presente pesquisa com o propósito de conhecer mais 

profundamente o tema do neuromarketing, com vistas a compreender os aspectos 

racionais e inconscientes envolvidos nos processos decisórios. Sendo assim, 

articulamos os referenciais da Administração e da Psicologia, para entender os 

fatores que impulsionam os atos de compra de produtos e as formas eficazes de 

interagir com tais fatores. 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Retomando os objetivos específicos deste trabalho, verificamos que os 

mesmos foram alcançados satisfatoriamente, posto que ampliamos as 

compreensões acerca do conceito de neuromarketing, discutindo a respeito dos 

hábitos e do comportamento de consumo. Além disso, a pesquisa propiciou o 

entendimento de como ocorre a decisão de compra e a fidelização do consumidor, 

relacionamento o neuromarketing com os hábitos e comportamento de consumo. 

Além disso, averiguamos formas de utilização das técnicas de neuromarketing 

nas organizações, em especial para a diversificação das estratégias de divulgação 

de produtos e de sensibilização de consumidores.  

4.1.1 Situação do Neuromarketing no Contexto da Gestão Organizacional 

 

Com base nos estudos sobre a gestão de empresas, Maximiniano (2012) 

conceitua organização como um sistema de recursos que procura realizar algum tipo 

de objetivo. A tarefa da Administração é interpretar objetivos propostos pela 

organização e transformá-los em ação por meio de planejamento, organização, 

direção e controle de todos os esforços realizados. Pode-se dizer então que a 

empresa é um sistema com subsistemas de produção, serviços, marketing, logística, 

recursos humanos, financeiros e jurídicos.  

Conforme Chiavenato (2014) a Administração de Empresas possui quatro 

conceitos fundamentais, que são o planejamento, a organização, a direção e o 

controle. Planejar requer a definição de objetivos e recursos através de algum plano, 

organizar implica dispor os recursos em uma estrutura, dirigir significa liderar e 

coordenar, e por fim, o controle é exercido através da verificação dos resultados. 

Uma administração adequada começa com o estabelecimento de objetivos e metas, 



   

 

        

 

 

 

sendo o objetivo um ponto que se pretende atingir e a meta o planejamento com 

prazos deste objetivo. A empresa pode ter diversos objetivos, e cabe ao executivo 

determinar a importância de cada um deles.  

As Teorias Gerais da Administração são conhecimentos organizados e 

produzidos pelas experiências práticas das organizações. A Abordagem Clássica da 

Administração reuniu os conhecimentos da Administração Científica de Frederick 

Taylor, da Linha de Montagem de Henry Ford e da Teoria Clássica de Jules Henry 

Fayol. Atualmente alguns conceitos da Abordagem Clássica continuam em 

evidência, entre eles estão as funções da organização, o conceito de Administração, 

e o uso da hierarquia e seus papeis de autoridade, unidade de comando e direção, 

cadeia escalar e disciplina. (CHIAVENATO, 2014).  

Em sequência à Teoria Clássica, surgiu a Teoria Humanística, também 

chamada de Teoria das Relações Humanas. Seus objetivos foram humanizar e 

democratizar a Administração e desenvolver as ciências humanas. Nesta fase, 

ocorreu o desenvolvimento da Psicologia e da Sociologia na Administração. A teoria 

caracterizou ainda o Homem Social, onde enfatiza que as pessoas são motivadas 

pela necessidade de reconhecimento, aprovação social e participação nas 

atividades dos grupos sociais nas quais convivem. (CHIAVENATO, 2014). 

Com a adição de itens das relações humanas à Administração, como 

motivação, liderança, comunicação, organização informal e dinâmica de grupo, fez-

se necessário o estudo destes itens. O estudo da motivação exigiu o conhecimento 

das necessidades humanas fisiológicas, psicológicas e de auto realização. O 

neuromarketing tem seu lugar na Administração através desta sequência de fatos e 

também do marketing estratégico, como ferramenta de pesquisa de marketing.  O 

Marketing representa um processo de troca de produtos e valor entre indivíduos 

para satisfazer necessidades e desejos. A American Marketing Association 

conceitua o Marketing com mais detalhes: 

Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 
têm como finalidade criar, comunicar e entregar valor para os 
consumidores, bem como gerenciar o relacionamento com eles, de forma a 
beneficiar a organização e seus stakeholders (AMA, 1937). 

 

Para Minayo (1993), pesquisa é procurar respostas para inquietações, ou 

para um problema. No caso da Pesquisa de Marketing, conforme Malhotra (2005), 

busca-se informações que auxiliem na tomada de decisão e em oportunidades de 



   

 

        

 

 

 

marketing. A pesquisa de marketing é parte fundamental tanto do marketing 

estratégico quanto do sistema de informação de marketing, pois fornece a realidade 

da empresa ou marca, o que possibilita a intervenção neste sentido. O 

neuromarketing passa a contribuir como mais uma ferramenta para pesquisa de 

marketing, transparente e fidedigna.  

No campo do marketing, inúmeras pesquisas e estudos vêm sendo 

operacionalizados, com o propósito de aperfeiçoar as práticas destinadas a atrair e a 

fidelizar clientes. Isso porque, os consumidores tornaram-se exigentes com razão, e 

os concorrentes estão sempre em busca de aumentar sua participação no 

mercado, as campanhas publicitárias tomaram conta da rotina, desde os anúncios 

na embalagem do pão do café da manhã, as propagandas sonoras do rádio, até a 

modelo sorridente que indica um creme dental no comercial da novela.  

O que acontece é que todas essas manifestações publicitárias com o passar 

do tempo tendem a tornar-se cansativas e tediosas para quem as presencia. Com 

a utilização das ferramentas de neuromarketing, é possível instigar os 

consumidores de formas mais criativas e não invasivas, como o uso de aromas e 

sons que evocam sensações de acolhimento e tranquilidade, promovendo a 

identificação do consumidor com a marca. Essa identificação é fator essencial para 

a fidelização dos clientes, pois insere a marca na memória afetiva do consumidor, 

e este é o segredo das marcas lembradas.  

Um modo eficiente e pouco oneroso de inserir o neuromarketing nas 

estratégias da organização é utilizar-se do branding sensorial, que Lindstrom (2017) 

entende por explorar os sentidos do consumidor. Esta metodologia deve ser feita 

com conhecimento e cautela, pois agradar um universo de consumidores não é uma 

tarefa fácil. No caso dos aromas, uma aposta certeira são os cheiros ligados a 

comida em lugares que a vendem, como é o caso de padarias, supermercados e 

cafeterias.  

Em Marketing, duas razões motivam o consumo e são elas necessidade ou 

desejo. A necessidade é uma motivação intrínseca, isto é, inerente a sobrevivência 

do ser humano, e o desejo refere-se a produtos que satisfazem necessidades além 

da sobrevivência, tais como as necessidades sociais, de estima e auto realização 

citadas na Pirâmide de Maslow. Sabe-se que o processo de decisão de compra 

passa por cinco estágios, sendo o primeiro deles o reconhecimento da necessidade. 

Após a fase inicial, o consumidor passa a buscar informações sobre o produto que 



   

 

        

 

 

 

deseja, assim avalia alternativas e prossegue com a compra. 

A decisão de compra inclui a seleção do produto, marca, loja, forma de 

pagamento, quantidade e o momento em que será realizada a compra. Observa-se 

que a decisão final inclui múltiplas variáveis, que algumas vezes levam mais tempo 

para ser analisadas, e em outras são tomadas quase instantaneamente, Churchill e 

Peter (2013)  afirmam que: 

Os consumidores selecionam marcas a partir de seus conjuntos 
considerados. Marcas amplamente conhecidas tem a vantagem de entrar 
em mais conjuntos considerados dos consumidores, em particular por meio 
da memória. (CHURCHILL; PETER, 2013, p. 152) 
 

Estes conjuntos considerados, segundo Churchill e Peter (2013) representam 

marcas que o consumidor considera no momento da compra. Pelo estudo do 

neuromarketing, é possível realizar uma inferência entre marcadores somáticos e 

conjuntos considerados. O consumidor ao adquirir determinado produto ou visualiza-

lo, cria um marcador somático que pode ser negativo ou positivo, se positivo, o 

produto passa a fazer parte de seu conjunto considerado. A gestão de marca e o 

posicionamento garantem a visibilidade do produto, porém somente a identificação 

do consumidor com a marca será responsável por criar um conjunto considerado ou 

marcador somático positivo e pela aquisição do produto ou serviço. As ferramentas e 

o estudo de neuromarketing chegam para aproximar o consumidor das marcas da 

maneira que mais favoreça a ambos, caracterizando a troca de benefícios entre as 

partes que o marketing almeja.  

O estudo do neuromarketing busca entender as preferências do consumidor 

não apenas para proporcionar lucro às empresas, e sim para que tanto cliente 

quanto organização tenham ciência de que a compra não é um processo totalmente 

racional como se imaginava, ela envolve variáveis psicológicas, sociais e sensoriais. 

De posse deste conhecimento, o consumidor torna-se mais responsável por 

escolhas conscientes à medida em que entende seu próprio comportamento e 

molda-o em seu benefício, o que reduz as chamadas compras por impulso, onde o 

cliente realiza a compra por uma motivação efêmera e após avaliar a aquisição 

arrepende-se por não ser aquela sua real necessidade.  

Às marcas, cabe a gestão consciente dos comerciais e das ações de 

marketing, que muitas vezes tornam-se cansativas para o consumidor. A 

propaganda escancarada, exaustiva entedia e faz perder o foco do objetivo central 

da mensagem a ser passada. As ferramentas de neuromarketing, exemplo do 



   

 

        

 

 

 

branding sensorial, agregam naturalidade, cuidado e atenção às necessidades e aos 

desejos mais inconscientes do consumidor, o que o fideliza por identificação 

genuína.   

4.1.2 O Neuromarketing e seus Pressupostos 

 

         A pesquisa de marketing possui ferramentas investigativas com vasto alcance, 

como formulários e questionários, estas duas opções em questão, têm a 

possibilidade de execução virtual ou pessoalmente. Virtualmente, admite-se que o 

público-alvo não pode ser escolhido, visto que a internet tem usuários das mais 

variadas faixas etárias e localidades, que podem facilmente responder às perguntas 

disponibilizadas na rede. Se realizadas pessoalmente, o público alcançado é mais 

fidedigno, porém tanto questionário quanto formulário necessitam de materiais de 

expediente como folhas de ofício, que após a pesquisa acumulam-se em desuso.  

          Opções mais econômicas e ecológicas são as ferramentas de grupo de foco, 

e cliente oculto. Com a inserção do neuromarketing nas ferramentas de pesquisa de 

marketing, há mais uma opção de pesquisa feitas virtualmente, com fidedignidade 

de público-alvo e sem necessidade do uso de papel para coletar dados. O 

neuromarketing conta com uma gama de possibilidades de pesquisa que adequam-

se às mais variadas necessidades e custos, como a análise das ondas cerebrais, 

das áreas ativas do cérebro, dos batimentos cardíacos, reconhecimento de 

expressões faciais, condutividade da pele e movimentos do globo ocular ao visitar 

sites e assistir comerciais. Estes três últimos já são ofertados pela incubadora 

Neurolab – Laboratório de Neurociência Aplicada do Brasil.  

        O desenvolvimento tecnológico é um forte aliado do neuromarketing, e ambos 

caminham juntos em direção ao desenvolvimento e progresso das pesquisas de 

marketing que envolvem o inconsciente. É revelador o modo como tecnologia e 

comportamento atuam em conjunto. A decodificação do comportamento do 

consumidor por meio da medição de ondas cerebrais, batimentos cardíacos e 

movimentos dos olhos por máquinas leva a reflexão do quanto ainda pode-se 

esperar da interatividade homem-máquina tanto para a área da saúde como das 

ciências sociais aplicadas. 

O neuromarketing representa um campo de estudo moderno e recente, que 

teve início na curiosidade em conhecer os motivos inconscientes da compra. Após 

poucos anos deste estudo, é possível observar a progressão de seu alcance através 



   

 

        

 

 

 

das agências de neuromarketing, isto é, agências que aliam o marketing 

convencional ao neuromarketing para fidelizar e atrair clientes para as organizações. 

A nível mundial, a primeira destas agências foi a SalesBrain, fundada em 2002, e 

que se define como um ‘’modelo de persuasão científico que ajuda as empresas a 

capturar, convencer e fechar mais clientes’’.  

No Brasil, a pioneira foi a incubadora Forebrain, ligada a UFRJ. Como 

laboratórios de estudo, existem os da Fundação Getúlio Vargas e da Neurolab – 

Laboratório de Neurociência Aplicada, em Recife. Na aplicação prática, a SalesBrain 

tem atuação em cidades como Curitiba e São Paulo, oferece serviços investigativos, 

criativos e de treinamento. A perspectiva é de que com o passar dos anos, serviços 

de neuromarketing tornem-se ainda mais comuns e menos onerosos. 

As empresas multinacionais Hyundai, PepsiCO, Yahoo e Microsoft já fazem 

uso dos benefícios do neuromarketing. Todas utilizaram a metodologia EEG, ou 

como conceitua Lindstrom, Topografia do Estado Estável, técnica que mede a 

atividade cerebral através das ondas cerebrais. Por meio desta técnica é possível 

saber qual área do cérebro do pesquisado está em atividade no momento, seja ela 

de apreço, medo ou raiva. A PepsiCO chegou a comparar os resultados da pesquisa 

de marketing do tipo grupo focal e da utilização das técnicas de neuromarketing.   

Estudos sobre como funcionam os pensamentos do consumidor são há muito 

tempo utilizados em supermercados e embalagens. Lepre et al. (2016 apud 

CAMARGO, 2009), afirma que o posicionamento dos produtos nas gôndolas do 

supermercado na altura dos olhos do consumidor tende a estimular a compra. Outro 

exemplo descrito por Lepre et al. (2016 apud CAMARGO, 2009) é o das ofertas 

constantes do mesmo produto, que promovem a memorização por parte do 

consumidor do elo produto, preço e anunciante, o que influenciará as próximas 

compras.  

Estas técnicas, vistas em supermercados são pioneiras em utilizar 

ferramentas de neuromarketing mesmo antes de seu surgimento como ciência. 

Atualmente, sabe-se que estas estratégias são atuantes mas é preciso desenvolver 

novas ferramentas de vendas, tanto para supermercados quanto para o varejo em 

geral. Uma destas, que tem sido muito utilizada pela indústria da moda e dos 

cosméticos são os influenciadores digitais. Estas pessoas são em sua maioria 

jovens, que postam diariamente vídeos na internet elogiando marcas e produtos, na 

medida em que ostentam saúde física, beleza ou status. Os influenciadores 



   

 

        

 

 

 

tornaram-se tanto celebridades nacionais quanto ferramenta de vendas para as 

marcas. Lindstrom (2017), avaliza que muitos de nossos desejos gerados pelo 

marketing são criados através do inconsciente, pelos neurônios espelho, descoberta 

também recente da neurociência que é sintetizada por Alonso (2007, p. 2): 

os neurônios-espelho (...) em sua forma mais elementar, significa que 
imitamos mentalmente uma ação observada, entendendo empaticamente as 
intenções e o significado das ações realizadas pelos outros. Isto sugere 
uma base biológica para a dinâmica de aquisição da linguagem, para a 
complexa rede de trocas de cultura e para as patologias psicossociais em 
suas variadas formas. 
 

Alonso (2007 apud RAMACHANDRAN, 2006) cita a inferência feita por 

Ramachandran, de que a partir dos neurônios espelho é possível compreender 

como os seres humanos pré-históricos evoluíram ao adquirir as habilidades 

necessárias a cultura humana, como o uso da linguagem e das ferramentas. Assim 

como o neuromarketing, o campo dos influenciadores digitais ainda é recente e tem 

muito a mostrar mas pelos resultados que está atingindo, esta é uma tendência 

promissora para o marketing, em complemento ao marketing digital.  

 

4.1.3 Pesquisas e Aplicabilidade do Neuromarketing 

 
Lindstrom (2017) cita que alguns supermercados no norte da Europa 

distribuem o cheiro de pão fresco em seus dutos de ventilação sem sequer possuir 

uma padaria, e com isso aumentam a atratividade dos pães que são vendidos. Uma 

das vantagens do branding sensorial é a de persuadir o cliente sem que ele 

conteste, pois nossos sentidos não criticam o que estão vivenciando, apenas 

realizam suas atividades inerentes, que são ver, ouvir e sentir cheiros. Outro fato 

citado por Lindstrom, é de que em lugares que vendem pães observa-se um 

aumento na venda de geleias e manteigas, pois o estímulo visual do pão instiga os 

consumidores a comprar produtos complementares.  

            O som também é um poderoso instrumento para atrair o consumidor. É 

empírico o conhecimento de que um lugar com uma música ambiente relaxa e 

acalma quem o frequenta. Alguns lugares porém, pedem outros tipos de música 

para estimular os visitantes, como músicas alegres e joviais ou sons mais sóbrios, a 

escolha destas categorias depende do conhecimento dos clientes e suas 

preferências por parte dos lojistas. E este é um teste que possui facilidade para ser 

feito, basta observar a reação dos consumidores ao utilizar cada estilo de música 



   

 

        

 

 

 

para recebe-los.  

Outro emprego da audição para aumentar as vendas é o uso de 

propagandas sonoras, que em bom uso entram permanentemente na memória do 

consumidor. Exemplo disso são os jingles, mensagens publicitárias em forma de 

música que tornam-se tão famosas quanto o próprio produto. Quando o consumidor 

visualiza a logomarca destas empresas, logo lembra-se dos comerciais, e isso, 

conforme Lindstrom (2017), é explicado pelos marcadores somáticos. Damásio 

(2012, p. 191) explica estes marcadores somáticos como: 

 
[...] os marcadores-somáticos são um caso especial do uso de sentimentos 
gerados a partir de emoções secundárias. Essas emoções e sentimentos 
foram ligados, pela aprendizagem, a resultados futuros previstos de 
determinados cenários. Quando um marcador somático negativo é 
justaposto a um determinado resultado futuro, a combinação funciona 
como uma campainha de alarme. Quando, ao contrário, é justaposto um 
marcador-somático positivo, o resultado é um incentivo. 
 
 

        Por esta razão, quando se une um som ou cheiro agradável a lembrança de 

uma marca fica mais forte, e os consumidores têm maior probabilidade de 

considera-la ao tomar decisões praticamente sem muita reflexão. Recursos que a 

primeira vista parecem tão básicos para agradar ao consumidor, mas que se 

usados de maneira eficiente promovem benefícios tanto para a receita quanto para 

a marca da empresa. Para usa-los é preciso, como dito anteriormente, 

conhecimento do consumidor que se quer atingir para que a estratégia aja de modo 

eficaz. E para seu controle, é aconselhável que uma equipe especializada de 

pesquisadores de marketing esteja atenta às reações dos clientes. 

4.1.4 O Neuromarketing no Contexto Local – Percepções e Entendimentos 

 

Tendo em vista o objetivo específico de conhecer a percepção dos gestores 

locais a respeito de seu conhecimento acerca do neuromarketing e a aplicabilidade 

das técnicas propostas, apresentamos a seguir os resultados obtidos na pesquisa 

desenvolvida no contexto de São Luiz Gonzaga. 

 

 

 

 



   

 

        

 

 

 

        Inicialmente, foi indagado sobre a área de atuação dos gestores locais, que 

apresentou o resultado abaixo. A maioria dos entrevistados possui empresa 

particular, autônomos representam a segunda posição, seguidos pelos gestores que 

são servidores públicos. 

 

            Fonte: A autora. 

 

          A área de formação dos entrevistados obteve respostas diversificadas, sendo 

em maioria gestores formados em Administração. Em segunda posição ficaram 

outros cursos não citados na pesquisa, seguidos pelos cursos de Engenharia e de 

Psicologia. 

 

               Fonte: A autora. 

 

           Questionados sobre sua faixa etária, a maioria possui entre 26 e 40 anos de 

idade, sendo que o restante dos entrevistados possui de 41 a 60 anos. Não foi 

obtida participação de gestores de idades entre 18 a 25 anos ou com idade superior 

a 60 anos. 



   

 

        

 

 

 

 

            Fonte: A autora. 

 

A maioria dos entrevistados revelou-se do sexo feminino, representando mais 

de cinquenta por cento dos participantes da pesquisa, enquanto a participação de 

entrevistados do sexo masculino foi de pouco menos da metade dos pesquisados. 

 

Fonte: A autora. 

           

Ao serem questionados sobre o conhecimento que tinham do 

Neuromarketing, a maioria dos entrevistados revelou desconhecer o tema, enquanto 

pouco menos da metade afirmou ter conhecimento do tema. 

 

Fonte: A autora. 



   

 

        

 

 

 

 

 

               Em sequência, foi brevemente explicado do que se trata o tema 

Neuromarketing e indagado aos gestores se utilizariam as estratégias advindas 

desta nova corrente em sua empresa. A maioria dos entrevistados respondeu 

positivamente, enquanto respostas negativas foram de vinte por cento do total. 

 

           Fonte: A autora. 

 

Os gestores também foram questionados sobre sua consideração, positiva ou 

negativa, da condição de as empresas terem conhecimento do que o consumidor 

pensa e sente através de pesquisas neurológicas. A maioria dos entrevistados 

considerou esta condição positiva, chegando perto da totalidade das respostas. 

 

        Fonte: A autora. 

        

              Sobre a viabilidade da utilização de pesquisas de neuromarketing em suas 

empresas/empreendimentos, os entrevistados responderam em sua maioria com 

alta aplicabilidade, seguida por média e baixa aplicabilidade. 

 



   

 

        

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

              No encerramento da entrevista, foram oferecidos os principais campos do 

Neuromarketing para que os gestores os elencassem de acordo com o grau de 

importância que representavam para cada um. O Neuromarketing como aliado para 

a tomada de decisões obteve a maioria das respostas positivas, seguido pelos 

processos de Branding, Design de Produto e Inovação, Publicidade e Eficácia 

Comercial e Experiências Web. 

 

Fonte: A autora. 

               

Ao concluir a pesquisa, foi agradecida a participação de todos e questionado 

se os gestores interessaram-se pelo tema. A maioria respondeu positivamente, 

enquanto o restante afirmou precisar mais informações sobre o tema para opinar. 



   

 

        

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

Em linhas gerais, estas foram as constatações do estudo, contribuindo para a 

compreensão das percepções dos gestores locais a respeito do neuromarketing. No 

tópico seguinte, analisaremos cada um dos blocos de respostas atribuídas às 

questões propostas aos participantes. 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

         A pesquisa contou com a triagem dos gestores participantes pela Associação 

Comercial e Industrial do município, obteve-se público de diversos segmentos de 

atividade, desde alimentação, serviços, indústria, vestuário e tecnologia. A maioria 

dos entrevistados possui empresa própria, revelando o forte caráter comercial do 

município que é muito bem assistido pela ACI. Gestores em regime autônomo 

totalizaram participação modesta no resultado, mas representaram maioria em 

relação a servidores públicos.  

Desta heterogeneidade do comércio local, decorreu o resultado das áreas de 

formação dos gestores. A maioria dos entrevistados é graduada em Administração, 

outros cursos perfizeram total próximo do primeiro colocado, dados os diversos 

segmentos de negócios pesquisados. É válido ressaltar o reconhecimento que a 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões e o curso de 

Administração possuem na cidade, formando centenas de administradores ao longo 

dos anos, sendo que muitos destes concluem o curso já estando empregados, e 

mais tarde tornando-se gestores locais. 

O resultado da faixa etária dos entrevistados revela uma gestão jovem no 



   

 

        

 

 

 

município, formada por gestores entre 26 e 40 anos. Gestores com idades entre 41 e 

60 anos perfizeram o restante das respostas, o que revela um equilíbrio entre as 

gerações de gestores. Tratando-se de equilíbrio, convém comentar também o 

resultado da igualdade entre os sexos que vem se destacando no município, 

chegando bem próximas as respostas de sexo feminino e masculino. 

Pela recente divulgação do tema Neuromarketing, a maioria dos 

entrevistados revelou não conhece-lo, o que é compreensível dadas as 

circunstâncias da novidade do tema. A resposta predominantemente afirmativa ao 

serem questionados se aplicariam estratégias de Neuromarketing em suas 

empresas demonstra a tendência que o tema representa para o futuro da 

Administração, sendo um campo de vital importância para o estudo do Marketing e 

sua aplicação.  

A maioria dos participantes considera positiva a condição de as empresas 

possuírem conhecimento do que o consumidor pensa e sente, seguida por uma 

minoria que ainda não se demonstrou capaz de opinar. O Neuromarketing 

mostrou-se bem aceito pelos gestores locais de forma geral. Ainda sobre a 

viabilidade do uso de Neuromarketing, desta vez a utilização de pesquisas, 

continuou demonstrando maioria positiva, porém a média aplicabilidade/distante da 

realidade representou resultados próximos, o que ressalta a necessidade de mais 

conhecimentos sobre o tema para que aconteça esta interação entre os gestores e 

o tema.  

A escolha em maioria pelo auxílio do Neuromarketing na tomada de decisão 

das empresas pelos gestores locais ressaltou a tônica do estudo, de que o 

Neuromarketing é ferramenta essencial na gestão. O Branding, segundo colocado, 

representou sua participação cada vez mais necessária às organizações, desta 

vez com o aliado Neuromarketing. Design de Produto e Inovação aparecem como 

terceiro colocado, seguidos de Publicidade e Eficácia Comercial com discreta 

diferença, o que é compreensível pela estreita relação que possuem.  

Eficácia dos Entretenimentos e Experiências Web aparecem como último 

colocado. O município não dispõe de grande variedade de entretenimento e ainda 

não está totalmente familiarizado com experiências web, pois a comunicação 

interpessoal é a mais presente na atividade de atendimento ao cliente. 

Constatações que tornam mais consideráveis os resultados.        



   

 

        

 

 

 

5 PROPOSTA DE MELHORIA 

5.1 PLANO DE AÇÃO  

A partir da pesquisa desenvolvida, verificamos que o neuromarketing ainda é 

pouco conhecido no contexto de São Luiz Gonzaga. Consequentemente, sua 

utilização é incipiente. Constatamos que a maioria dos gestores locais não se 

apropriou dos conhecimentos acerca do neuromarketing e da aplicabilidade das 

técnicas neurocientíficas. 

Diante disso, nosso Plano de Ação contempla as seguintes estratégias: 

 

1 – Criação e implantação de uma disciplina eletiva de neuromarketing no 

Curso de Administração da URI. 

2 – Oferecimento de cursos de extensão sobre neuromarketing, para 

docentes, acadêmicos, empresários e comunidade em geral, trazendo profissionais 

com expertise no assunto. 

3 – Constituição de um grupo de estudos, na URI – São Luiz Gonzaga, sobre 

o neuromarketing e suas técnicas para atração e fidelização de clientes, a partir da 

identificação com as marcas. 

4 – Ampla divulgação do tema ‘neuromarketing’ em eventos como Semana 

Acadêmica de Administração, Colóquio Internacional Inovação, Conhecimento e 

Tecnologias da URI, eventos da ACI-SLG, dentre outros. 

5 – Desenvolvimento de um projeto de pesquisa junto às empresas locais, 

aplicando técnicas de neuromarketing e avaliando seus resultados. 

5.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS ESPERADOS (TANGÍVEL) 

Por meio do desenvolvimento do presente Plano de Ação, almejamos atingir 

como resultados quantitativos: 

 

1 – Formação a nível universitário a respeito do neuromarketing, no Curso de 

Administração da URI, atingindo, anualmente, cerca de cinquenta acadêmicos. 

 

2 – Capacitação de profissionais para atuarem na área de neuromarketing, 

contemplando nos cursos de extensão, aproximadamente, dez docentes, cinquenta 

acadêmicos, vinte empresários e pessoas da comunidade em geral, interessadas 

pelo assunto. 



   

 

        

 

 

 

 

3 – Envolvimento de, pelo menos, cinco professores e dez acadêmicos, no 

grupo de estudos sobre o neuromarketing. 

 

4 – Realização de, pelo menos, uma palestra e um minicurso, anuais, a 

respeito do neuromarketing em eventos como Semana Acadêmica de 

Administração, Colóquio Internacional Inovação, Conhecimento e Tecnologias da 

URI, eventos da ACI-SLG, dentre outros. 

 

5 – Institucionalização de um projeto de pesquisa na URI. Aplicação do 

referido projeto em vinte empresas locais. 

5.3 RESULTADOS QUALITATIVOS ESPERADOS (INTANGÍVEL) 

A partir das propostas descritas no Plano de Ação, esperamos alcançar como 

resultados qualitativos: 

 

1 – Qualificação e modernização do Curso de Administração, da URI-SLG, 

com a inserção da disciplina sobre neuromarketing. 

 

2 – Capacitação de profissionais para atuarem na área de neuromarketing, 

demonstrando a viabilidade das técnicas neurocientíficas desenvolvidas pelos 

pesquisadores do tema. 

 

3 – Fortalecimento da iniciação científica, por meio do grupo de estudos sobre 

o neuromarketing, da URI-SLG. 

 

4 – Divulgação ampla e aprofundada do neuromarketing, oportunizando a 

docentes, acadêmicos, profissionais de diferentes áreas, empresários e comunidade 

em geral, apropriar-se sobre a temática. 

 

5 – Aplicação das técnicas de neuromarketing, nas empresas de São Luiz 

Gonzaga, avaliando criticamente os resultados obtidos, através da 

operacionalização do projeto de pesquisa. Assim, poderemos ter um feedback sobre 

a validade das estratégias de neuromarketing para a sustentabilidade dos negócios 



   

 

        

 

 

 

a partir da fixação das marcas e da fidelização dos clientes com técnicas adequadas 

aos distintos perfis dos consumidores. 

 



   

 

        

 

 

 

6 CONCLUSÃO 
 

O estudo do neuromarketing faz-se necessário em um ambiente de evolução 

constante de conceitos e estratégias de marketing. Para a Administração de um 

modo geral, tomar decisões de marketing baseadas em fatos facilita o 

encaminhamento para que outras decisões sejam acertadas, visto que o 

departamento comercial impacta em toda a rotina da organização. Os clientes são o 

ativo mais valioso e intangível que uma empresa pode ter, por este motivo é preciso 

que se tenha cuidado ao pensar estratégias para sensibiliza-los. A área a ser 

trabalhada neste estudo versa sobre neuromarketing, procurando relacionar os 

conceitos sobre inconsciente e consumo estudados à reação psicológica e 

sensorial dos consumidores frente a essas teorias. Trata-se de uma pesquisa 

inovadora, por meio da qual pretendemos compreender o processo evolutivo da 

área de marketing, para tentar acompanhar as transformações contemporâneas, 

que afetam as formas de comportamento dos indivíduos, inclusive no que 

concerne ao consumo. 

Trata-se ainda de temática recente, mas dado seu próspero futuro, a cada 

dia surgem mais estudos e pesquisas sobre o Neuromarketing. Comparado a 

disciplinas que estão há algumas décadas presentes nos cursos de 

Administração, torna-se evidente a necessidade de se produzir mais material 

sobre o tema, por isso a importância deste estudo. O município tem localização 

geográfica privilegiada, terras produtivas, muitas cidades próximas e tem 

investido cada vez mais no comércio, indústria e serviços. Esta pesquisa tem 

clara possibilidade de levar as técnicas de Neuromarketing a conhecimento de 

mais gestores e fortalecer as empresas do município.  

Em primeira leitura, é possível a inferência de que o Neuromarketing 

represente realidade ainda distante da realizável. Ao aprofundar-se no tema, 

porém, conclui-se que os métodos de pesquisa são os mesmos da neurociência e 

portanto não representam riscos, os sentidos revelam-se grandes aliados para 

atrair e fidelizar o consumidor, oferecendo a ele um ambiente agradável e 

receptível.  

O estudo do cérebro através do Neuromarketig revela-se fascinante, 

englobando reações químicas, memórias, insights e aliando todos estes fatores 

para decidir em questão de segundos. As teorias psicológicas representam igual 



   

 

        

 

 

 

importância, pois estudando as ferramentas de Neuromarketing descobre-se um 

pouco sobre nós mesmos, nossas fortalezas e pontos fracos, o que nos torna 

mais fortes para decidir e para atrair e fidelizar assertivamente os clientes. Este 

tema é digno de milhares de publicações que ainda estão por vir, de muitas horas 

de estudo e debate em sala de aula, e de muitas palestras e eventos, pois 

representa o futuro do Marketing.  
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APÊNDICE 1 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES DAS ORGANIZAÇÕES DE 

SÃO LUIZ GONZAGA 
 

PROJETO DE PESQUISA 
NEUROMARKETING 

  
Pesquisa idealizada para o Relatório de Conclusão de Estágio em Administração, na URI - São Luiz 
Gonzaga pela aluna Raquel Martins Miranda, orientada pela professora doutora Lizandra Andrade 
Nascimento.  

 
 
Área de atuação: 
(      ) Empresa particular 
(      ) Servidor público 
(      ) Autônomo 
 
Área de formação: 
(    ) Administração 
(    ) Contabilidade 
(    ) Direito 
(    ) Engenharia 
(    ) Psicologia 
(    ) Fisioterapia 
(    ) Outros:   Qual: ____________________ 
 
Faixa etária: (    ) 18 a 25 anos (   ) 26 a 40 anos (    ) 41 a 60 anos   (   ) mais de 60 
anos 
 
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  
 
 
1 - Você já conhece o Neuromarketing? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
2 - O Neuromarketing busca atrair e fidelizar consumidores através da utilização dos 
sentidos como audição e olfato em estratégias, além de entender neurológica e 
psicologicamente os hábitos de consumo através do monitoramento das ondas cerebrais, 
batimentos cardíacos e movimentos do globo ocular. Gestor, você utilizaria estratégias 
advindas desta nova corrente em sua empresa? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
3 - Você considera positivo ou negativo que as empresas saibam o que o consumidor pensa 
e sente sobre elas através de pesquisas neurológicas? 
 
( ) Positivo, facilita a identificação do consumidor com a marca. 
( ) Negativo, significa mais poder de persuasão das grandes marcas. 
( ) Ainda não sei opinar. 
 
4 – Qual a viabilidade de utilização de pesquisas de neuromarketing em sua empresa e/ou 
empreendimento? 
(    ) Alta aplicabilidade, pois pode sinalizar as melhores tendências e as possibilidades de 
fidelização de clientes. 



   

 

        

 

 

 

(    ) Média aplicabilidade, pois é uma ferramenta válida, porém ainda distante de nossa 
realidade. 
(    ) Não teria aplicabilidade. 
 
5 – Abaixo listamos os seis principais campos do Neuromarketing na atualidade. Indique a 
ordem de importância e/ou aplicabilidade em sua empresa e/ou área de atuação, 
numerando de 1 a 6, sendo 1 o mais importante e 6 o menos aplicável. 
 
( ) BRANDING: O processo de criação de uma marca única para um produto ou 
serviço na mente dos consumidores, com o objetivo de estabelecer uma posição 
significativa e diferenciada no mercado. Esta posição é utilizada tanto para atrair como 
manter clientes fiéis. Neuromarketing fornece técnicas significativas para medir as 
associações de marca. 
 
( ) DESIGN DE PRODUTO E INOVAÇÃO: Neuromarketing pode medir as 
respostas dos consumidores para o produto e ideias de serviços, embalagem e design. 
Estas respostas são essencialmente automáticas, emocional, e inconscientemente feita. É 
por isso que é importante ser capaz de medi-las. 
 
( ) PUBLICIDADE E EFICÁCIA COMERCIAL: Muitas campanhas nos impactam 
de forma inconsciente, mesmo que nem sempre consigamos perceber isso. Neuromarketing 
explica como algumas campanhas nos deixam uma boa impressão e por que outras não. 
 
( ) EFICÁCIA DOS ENTRETENIMENTOS: Entretenimentos criam vínculos e 
experiências em nossas mentes que influenciam nossas atitudes, preferências e ações. 
Neuromarketing ilustra o que acontece quando entretenimento nos transferem para um 
mundo imaginário. 
 
( ) EXPERIÊNCIAS WEB: O mundo online fornece constantemente novos desafios 
aos nossos cérebros, e, portanto, a ciência do cérebro é importante para compreender as 
muitas maneiras que somos influenciados em nossas atividades WEB. 
 
( ) A TOMADA DE DECISÃO: Neuromarketing demonstra como ambientes de loja são 
capazes de influenciar diretamente o nosso processo de tomada de decisão e 
comportamento de compras. 
 
6 - Você se interessou pelo tema Neuromarketing? 
( ) Sim, é uma tendência para os próximos anos que as empresas se aproximem mais 
do consumidor. 
( ) Preciso buscar mais informações sobre o tema. 
( ) Não me interessei pelo assunto. 
 
Obrigada pela participação! 
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FOLHA DE ASSINATURAS 

 

 
 



   

 

        

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO III 

 

 

 

 

  Autorizo a UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES – URI, Campus de São Luiz Gonzaga – RS, a conservar em seus 

arquivos, na biblioteca e disponibilizar em formato digital junto ao site da instituição, 

o relatório final de estágio de conclusão de curso III, de minha autoria, intitulado: 

Neuromarketing: Interações entre Administração e Psicologia em busca de 

estratégias para sensibilização e fidelização de clientes. 

 

 

São Luiz Gonzaga, RS, 05 de Julho de 2019. 
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Prof.ª Dr.ª Lizandra Andrade Nascimento 

Orientadora 

 

 

 


