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RESUMO 

 

O presente estudo discorre acerca do neuromarketing, que é utilizado 

como uma das principais ferramentas para mapear reações emocionais, com o 

objetivo de compreender melhor a mente do consumidor e, melhor definir as 

estratégias de marketing das empresas. Por meio de revisão bibliográfica e 

pesquisa conclui-se que as emoções são as grandes responsáveis por 

impulsionar as tomadas de decisão em relação aos comportamentos de 

compra. Pela carência de maiores justificativas e detalhes sobre o 

comportamento do consumidor, esta pesquisa apresenta-se como descritiva e 

explicativa, com o objetivo de aliar os conhecimentos de administração e 

marketing e descobrir na prática o que motiva o cérebro humano na hora da 

tomada de decisão. 

Palavras-chave: Neuromarketing. Marketing. Consumo. Decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study discusses neuromarketing, which is used as one of 

the main tools to map emotional reactions, with the aim of better understanding 

the consumer's mind and, better, defining the marketing strategies of the 

companies. Through a bibliographical review and research it is concluded that 

the emotions are the main responsible for boosting the decision making in 

relation to the buying behaviors. Due to the lack of greater justifications and 

details about consumer behavior, this research is descriptive and explanatory, 

aiming to combine management and marketing knowledge and to discover in 

practice what motivates the human brain at the time of decision making. 

Keywords: Neuromarketing. Marketing. Consumption. Decision. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diversos autores tentaram traduzir a palavra “marketing”, mas encontrar 

um único termo em português para atender ao que ele se propõe, é muito 

difícil. Las Casas (2009, p. 02) descreve o marketing como: 

 

“(...) marketing é a área de conhecimento que engloba 

todas as atividades concernentes às relações 

orientadas para a criação de valor dos consumidores, 

visando alcançar determinados objetivos de empresas 

ou indivíduos através de relacionamentos estáveis e 

considerando sempre o ambiente de atuação e o 

impacto que essas relações causam no bem-estar da 

sociedade.”  

 

Essa definição em si traz aspectos de uma relação de troca que exige 

condições que venham a satisfazer as partes envolvidas, desde a 

satisfação pessoal, o melhoramento do padrão de vida até o bom 

desempenho comercial das empresas.  

Nos Estados Unidos, o marketing começou a ser caracterizado como 

corrente da área administrativa na primeira década do século XX. No Brasil, 

o neologismo ‘mercadologia’ foi introduzido em 1947 pelo professor Álvaro 

Porto Moitinho, em seu livro Ciências da administração, no qual ele 

afirmava que mercadologia era o estudo de mercado.  

Nessa época, o marketing ainda engatinhava em seus primeiros 

conceitos, e foi apenas em 1960 que a AMA (American Marketing 

Association) o definiu como “(...) o desempenho das atividades de negócio 
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que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou 

utilizador”.  

Por marketing pode-se entender como os processos de gerenciamento 

das relações de troca entre empresas, clientes, fornecedores, 

intermediários e outros públicos. Marketing é uma forma de fazer negócios. 

É aproveitar o conhecimento do cliente para a elaboração de um produto e 

desenvolver um processo de integração. O Marketing cria mercados num 

processo que gera relacionamentos, vínculos. Beneficiando todos os 

elementos que interagem nessa troca.  

Diante das distintas caracterizações, pode-se inferir que o marketing é 

um processo complexo presente e existente na vida de uma empresa e de 

um produto desde o seu início, e tem como finalidade a apresentação deste 

produto ou serviço àqueles que possivelmente venham a se tornarem 

consumidores, possibilitando o estabelecimento de interatividade entre o 

que se é esperado, com aquilo que está sendo oferecido. 

Segundo os estudiosos, o marketing tem caminhado lado a lado com as 

mudanças ocasionadas na sociedade. O mundo globalizado criou novas 

vertentes de consumo e, exige cada vez mais dos produtos, dos serviços e 

das informações disponíveis no mercado.  

Durante a Revolução Industrial, o grande objetivo era padronizar e 

ganhar em escala sobre todos os produtos, que eram praticamente sem 

distinção e não havia necessidade de escolha para o consumidor. Essa era 

a época do Marketing 1.0, quando o marketing era voltado somente para o 

produto, para a produção em escala, mercadorias com preço baixo e 

grande número de compradores. Segundo Kotler (2010), nessa época “o 

marketing dizia respeito a vender os produtos da fábrica a todos que 

quisessem compra-los. Os produtos eram relativamente básicos, 

concebidos para servir ao mercado de massa.” Ou seja, o objetivo principal 

do marketing 1.0 era reduzir os custos de produção, para que os produtos 
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chegassem ao mercado com um preço mais baixo e pudessem ser 

adquiridos pelo maior número de compradores possível. 

Já no início da década de 90, durante a Era da Informação, surge o 

marketing 2.0. A partir desse período é notável as mudanças geradas nas 

estratégias de troca e de venda. Os consumidores passaram a adquirir mais 

conhecimento com a relação de compra e venda e passaram a comparar 

um produto a outro. Suas preferências tornaram-se mais variadas, já que a 

diversidade de produtos no mercado tornou-se bem maior e, os 

consumidores por estarem em melhor situação tornaram-se mais exigentes 

em relação à satisfação de seus desejos e necessidades. Nessa época, a 

frase “o cliente é o rei” funciona bem, pois, os clientes tornaram-se o centro 

de todas as operações relacionadas ao marketing. Para Kotler (2010), “os 

consumidores de hoje são bem informados e podem facilmente comparar 

várias ofertas de produtos semelhantes. O valor do produto é definido pelo 

cliente”. Portanto, verifica-se que no Marketing 2.0 os clientes escolhem o 

que querem, mas, de certa forma, eles são alvos passivos das campanhas 

de marketing e publicidade. Ainda não tem tanto discernimento das 

estratégias que estão sendo utilizadas que afetam sua escolha de compra.  

Com o aprofundamento dos estudos de marketing voltados para o 

cliente, surge o seguimento que mais é utilizado hoje e, que caracteriza a 

atuação do marketing para com o consumidor, que é o Marketing 3.0. De 

acordo com Kotler (2010), “oferece uma contribuição maior em termos de 

missões, visões e valores a apresentar ao mundo”. Para ele, enquanto o 

Marketing 2.0 visa o consumidor, o Marketing 3.0 visa satisfazer esse 

consumidor e todos seus anseios e emoções. Sentimentos esses gerados 

por uma série de avanços tecnológicos, de mercado e de comunicação ao 

longo dos anos. 

Contudo, o Marketing 3.0 compreende a era onde o marketing requer 

atrair e extrair do consumidor o que ele quer. Quem dita às regras são os 

desejos e necessidades dos consumidores. Além disso, é preciso 
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convencer o cliente das convicções positivas da empresa, com bons valores 

e ideais, pois cada vez mais os consumidores estão buscando ou 

precisando ver soluções para um mundo melhor. Ao invés de tratar a 

pessoa como um simples consumidor, os profissionais de marketing tem 

que pensar neles como indivíduos plenos, com mente, coração e espírito.  

E é nesse universo de preocupação com o emocional, que as pesquisas 

do marketing, hoje, estão direcionadas com grande foco ao 

Neuromarketing, que consiste no estudo da essência do comportamento do 

consumidor. É a união do marketing com a ciência, e é considerada uma 

chave para o entendimento da lógica de consumo, que visa entender os 

desejos, impulsos e motivações das pessoas através do estudo das 

reações neurológicas a determinados estímulos externos.  

Um dos principais fatos descoberto pelos neurologistas explica que a 

maior parte de todas as decisões de compras são tomadas em nível 

subconsciente e que, sendo assim, é importante impactar o inconsciente do 

consumidor com memórias, emoções e experiências positivas.  

Para essas pesquisas, os pesquisadores utilizam tecnologias de Imagem 

por Ressonância Magnética funcional para medir a quantidade de sangue 

oxigenado no cérebro, visando identificar com precisão as variações das 

suas atividades. Portanto quanto mais uma determinada região do cérebro 

estiver trabalhando, maior será o consumo, principalmente, de oxigênio e 

glicose e fluxo de sangue oxigenado para aquela região.  

Dentre várias hipóteses, hoje os analistas de marketing esperam usar o 

neuromarketing para melhorar as métricas de preferência do consumidor, 

pois como vemos a simples resposta verbal dada à pergunta: "Você gostou 

deste produto?" pode nem sempre ser verdadeira devido a um viés 

cognitivo. Este conhecimento vai ajudar a criar produtos de marketing e 

serviços concebidos de forma mais eficaz e campanhas de comunicação, 

mais centradas nas respostas do cérebro.  
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O neuromarketing irá dizer às empresas como o consumidor reage, em 

relação à cor da embalagem, à textura, ao cheiro de determinados 

produtos, as cores utilizadas na marca do produto, entre tantas outras 

questões.  

Portanto, o objetivo do presente trabalho será, evidenciar as razões 

prováveis, à “Luz do Neuromarketing”, que determinam a escolha dos 

consumidores por produtos e /ou serviços de determinadas marcas. Marcas 

estas, trabalhadas pela empresa G.E. M. de Araújo – ME, que é uma empresa 

de representação comercial que surgiu no mercado no ano de 2015, 

trabalhando com produtos de marcas famosas como: Vogue, Pierre Cardin, 

Venice, Ecko, entre outras marcas de muita aceitação mercadológica.  

Durante o estudo serão utilizadas as marcas da empresa citada em 

comparação com marcas populares, além de outras peças que darão suporte 

para a compreensão da pesquisa. Serão aplicados testes e questionários para 

que possam ser identificados, na prática estímulos sensoriais que levam um 

indivíduo a optar por um produto nacionalmente conhecido ou por um produto 

conhecido apenas na região, com base na força de sua marca. 

Acredita-se, portanto, que a partir da análise das experimentações e 

informações obtidas durante este estudo, serão geradas condições de 

contribuir e provocar o interesse das empresas da região, bem como, dos 

estudantes de administração, sobre o neuromarketing. 
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1.1 . PROBLEMA 

 

 

Nos últimos anos o neuromarketing tem sido bastante discutido entre os 

profissionais de marketing e no meio acadêmico, já que os avanços das 

tendências de mercado, hoje, estão mais voltados para o bem estar dos 

consumidor e da sociedade. As tecnologias associadas ao estudo do 

neuromarketing permitem o acesso à informação que os meios tradicionais de 

marketing não possibilitam. 

 

Essa nova forma de se pensar o marketing, na qual o consumidor é o 

centro do processo de tomada de decisões, está transformando o mercado e 

fazendo com que as pessoas se tornem agentes atuantes e não meros alvos 

de campanhas ou compradores alienados.  O neuromarketing possibilita saber 

o que faz um indivíduo escolher um determinado produto, se é pela cor, cheiro, 

textura, sabor, marca, entre outras variáveis. 

 

De acordo com esses aspectos e, levando em consideração a 

importância do neuromarketing e os benefícios que ele traz para a sociedade é 

de extrema importância que hajam cada vez mais pesquisas e 

experimentações que favoreçam a expansão desse estudo. Neste sentido, faz- 

se necessário adentrar em uma empresa para conhecer um pouco mais de 

perto o comportamento e a relação entre o cliente e o produto. Portanto, um 

questionamento se faz pertinente: Com base nas variáveis do 

Neuromarketing, como o poder da marca influencia o cliente da G. 

Representações na escolha do produto? 
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1.2 . OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Compreender o poder da marca à luz do Neuromarketing através de 

experimentações comparativas entre marcas regionais e marcas 

mundialmente conhecidas, como a Vogue. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

  Identificar o perfil dos consumidores pesquisados. 

 Verificar o nível de preferência dos consumidores por produtos de 

marcas nacionalmente conhecidas sobre produtos regionais através 

de testes às cegas. 

 Verificar a força das marcas nacionalmente conhecidas sobre marcas 

locais a partir de experimentações e testes de visualização. 

 Analisar quais as impressões (forças e fraquezas) que a marca 

transmite ao consumidor. 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

 

 

A importância do tema se eleva expressivamente no momento em que 

se coloca a realidade vivenciada por empresas e consumidores como alvo de 

análise. Esta escolha foi feita em razão das poucas pesquisas existentes sobre 

o neuromarketing, ou seja, a literatura é escassa, principalmente, na língua 

portuguesa. 

Com isso, a realização deste estudo possibilitará ganhos substanciais ao 

meio acadêmico, já que ao analisar a nova tendência do marketing, irá não só 

proporcionar conhecimento ao pesquisador, como ensejará reflexões para toda 

a sociedade. 

Para o pesquisador o estudo possibilitará um avanço intelectual e servirá 

para o seu engrandecimento profissional, tendo em vista que a temática 

trabalhada desperta curiosidade e, em sua opinião será a chave para as 

empresas em um futuro não tão distante, onde os administradores que 

souberem lidar com isso terão grandes oportunidades no mercado. Além disso, 

a pesquisa relacionará conteúdos teóricos com a realidade vivenciada, o que 

certamente viabilizará o aprofundamento de conteúdos a assimilação de 

outros.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. O Marketing 

 

2.1.1. Conceito 

 

Para poder entender o marketing em seu contexto, finalidade e função, 

devemos compreender que o marketing não está associado apenas a 

publicidade ou vendas, como a maioria das pessoas pensam. Estas, são 

apenas uma pequena parte do processo de marketing, que nas últimas 

décadas tem assumido um papel extremamente importante na administração.  

Conforme Minuzzi (2014), o marketing é muito mais que anunciar ou 

vender alguma coisa. Sua missão é identificar oportunidades de mercado, 

coordenar as informações obtidas e recursos sejam eles internos ou externos, 

alinhando a comunicação para que possam ser traçadas estratégias, que 

associem a oferta ao cognitivo do seu público alvo e, dessa forma o produto ou 

serviço possa chegar da melhor forma possível ao consumidor final. 

No Brasil, o conceito marketing ainda vem sendo distorcido pelas 

definições pelas definições passadas, já que segundo Las Casas (2009), o 

termo de origem inglesa foi traduzido por mercadologia. O que confunde o seu 

real sentido, pois, o termo na língua inglesa significa ação de mercado, que de 

forma dinâmica compreende diversos aspectos e não simplesmente aos 

estudos de mercado. 

O marketing em si é baseado em diversos estudos, tendo como objetivo 

conhecer o comportamento dos consumidores e, a partir disso satisfazer as 

necessidades e desejos deles, como afirma Giuliani (2006, p.04): 
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“(...) a sua essência é o desenvolvimento de trocas, em que 

organizações e clientes participam voluntariamente de 

transações destinadas a trazer benefícios para ambos. Por 

exemplo, ao comprar um telefone celular, clientes e empresa 

recebem benefícios: clientes, por desfrutarem do telefone e a 

organização, pelo dinheiro ganho. As experiências em 

marketing podem se dar de várias formas. Supostamente, 

sempre que compramos bens, produtos (tangíveis) e serviços 

(intangíveis) estamos participando desse processo; até mesmo 

quando apoiamos uma causa social. Concebe-se que o 

marketing é utilizado, com exclusividade, pelas empresas (com 

fins lucrativos), mas também pode ser utilizado por outros tipos 

de organizações ou pessoas”  

 

O marketing, segundo Kotler (2006), é um processo por meio do qual 

pessoas e grupos obtém aquilo que necessitam e desejam por meio da criação, 

oferta e troca de produtos e serviços.  

 

"O marketing envolve a identificação e a satisfação das 

necessidades humanas e sociais. Para defini-lo de uma 

maneira bem simples, podemos dizer que ele 'supre 

necessidades lucrativamente' Quando percebeu a eBay 

percebeu que as pessoas não conseguiam localizar alguns dos 

itens que mais desejavam e criou um espaço para leilões on-

line e quando a IKEA notou que as pessoas queriam bons 

móveis a preços substancialmente mais baixos e criou sua 

linha de móveis desmontáveis, elas mostraram a capacidade 

de marketing, transformando uma necessidade particular ou 

social em uma oportunidade de negócios lucrativa" (KOTLER, 

2006, p.04). 
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O marketing está em toda parte. Mostra-se de maneira formal e informal 

em transações cotidianas que envolvem pessoas e empresas. Para Kotler 

(2006), o marketing tem se tornado um ingrediente cada vez mais 

indispensável para o sucesso dos negócios, afetando profundamente a vida 

cotidiana, mantendo-se presente das roupas que vestimos, aos anúncios que 

vemos. Ele ainda afirma que todo o processo resulta de um planejamento 

aliado à uma execução bastante cuidadosa, para que assim as chances de 

sucesso nas atividades relacionadas sejam bem maiores. 

Quando relaciona a troca, como sendo a principal atividade do marketing, 

remete-se ao fato que as pessoas a fim de satisfazerem as suas necessidades 

ou desejos são capazes de enxergar essa saciedade através de produtos ou 

serviços e, para isso dispões de quatro alternativas, que são estas: 

 Autoprodução: o indivíduo pode produzir o seu próprio produto, onde 

não precisa ter interação com outros indivíduos. 

 Coerção: pode ser utilizada a força para obtenção do que para o 

indivíduo é necessidade; 

 Pedido: pedir ao próximo que satisfaça o desejo ou necessidade, e; 

 Troca: são ofertados algum tipo de recurso como recompensa à 

satisfação do que foi oferecido. 

Kotler (2006, p.05), explica essas alternativas da seguinte forma: 

 

 "Uma pessoa pode obter um produto de quatro maneiras. Ela 

pode produzir o produto - caçando, pescando ou colhendo 

frutos, por exemplo. Pode utilizar a força apara obter o produto, 

assaltando ou roubando. Pode mendigar, como fazem os 

moradores de rua para conseguir comida. Ou pode oferecer um 

produto, serviço ou dinheiro em troca de alguma coisa que 

deseja." 
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Para o marketing, a troca é revelada como a principal abordagem de seu 

contexto e, esta exige as condições que: existam duas partes; cada parte deve 

ofertar algo que tenha valor para outra; deve-se haver capacidade de 

comunicação e; cada parte tem a liberdade de aceitar ou rejeitar a oferta. 

 

“A efetivação ou não da troca depende de as duas partes 

concordarem com termos que deixarão ambas em uma 

situação melhor (ou pelo menos, não em uma situação pior) do 

que antes. A troca é um processo de criação de valor, porque 

normalmente deixa as partes envolvidadas em melhor situação” 

(KOTLER, 2006, p. 05). 

 

Em um sentido mais vasto, a relação de troca presente no marketing 

consistem em ações que provoquem uma reação desejada. Ou seja, o 

marketing tem por objetivo provocar uma resposta comportamental da outra 

parte, de preferência que essa resposta seja positiva. Por isso, os profissionais 

da área analisam sempre o que é esperado pelas partes envolvidas no 

processo para assim, serem criadas estratégias que levem condições 

aceitáveis ao ofertante e ao consumidor. No momento que uma empresa oferta 

um serviço ou produto direcionado e pensado para seu público alvo, o mercado 

devolverá de forma positiva lucratividade e rentabilidade em cima das 

necessidades satisfeitas.  

 

“Marketing é a função empresarial que identifica necessidades 

e desejos insatisfeitos, define e mede sua magnitude e seu 

potencial de rentabilidade, especifica que mercados-alvo serão 

mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, 

serviços e programas adequados para servir a esses mercados 

selecionados e convoca a todos na organização para pensar no 

cliente e atender ao cliente” (KOTLER, 2003, p.11). 
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Em síntese, o marketing transforma as necessidades do consumidor 

em oportunidades lucrativas para as organizações, criando valor pela oferta, 

otimizando as estratégias com pesquisas, proporcionando um padrão de 

satisfação elevado para a sociedade. Por isso, Kotler (2003), afirma que “o 

objetivo dos profissionais de marketing é construir relacionamentos com os 

clientes, mutuamente lucrativos, de longo prazo, em vez de apenas vender 

o produto.” Ou seja, para ele, um cliente é uma peça de fundamental 

importância para o sucesso de uma empresa, logo, tudo tem que ser 

pensado de forma que, a empresa conheça suficientemente seus clientes 

para lhes apresentar ofertas, serviços e informações que atendam cada 

uma de suas necessidades. 

 

2.1.2. Os 4 P’s do Marketing 

 

Deve-se entender o marketing como um processo complexo presente e 

existente na vida de uma empresa desde o seu início, e tem como finalidade a 

apresentação do produto ou serviço àqueles que possivelmente venham a se 

tornarem os potenciais consumidores. O marketing possibilita o 

estabelecimento de interatividade entre o que se é esperado, com aquilo que 

está sendo oferecido. Assim, pode ser caracterizado em quatro processos 

fundamentais, chamados de “Os 4 P’s do Marketing”, Mix de Marketing ou 

Composto de Marketing, que compreende em produto, preço, promoção e 

praça.  

A figura 1 mostra as variáveis específicas sob cada P: 
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Figura 1 – Mix de Marketing. 

Fonte: Cedet – Treinamento, Consultoria e Editora 

 

De acordo com Amaral (2000), esta estrutura de variáveis, surgiu em 1960 

por Jerome E. McCarthy, que apresentou na primeira edição de seu livro, Basic 

Marketing: a managerial approach, os conceitos de produto, praça, promoção e 

preço. Que mais tarde, sua conceituação foi aperfeiçoada por Philipe Kotler.  

Os 4 P’s também pode ser chamado de composto de marketing ou 

marketing mix e, este para Kotler (1998) foi definido como “o conjunto de 

ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no 

mercado alvo”. Os 4 P’s caracterizam-se como: 

 Produto: caracteriza o objeto pelo qual está sendo necessário o uso 

do marketing. Segundo Kotler e Amstrong (2007) produto é “algo que 

pode ser oferecido a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou 

consumo e para satisfazer um desejo ou uma necessidade”. 

 

 Preço: Las Casas (2009, p.217) conceitua que “o preço ajuda a dar 

valor às coisas e representa uma troca pelo esforço feito pela 

empresa vendedora através da alocação de recursos, capital e mão-
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de-obra dos produtos comercializados.” Em outras palavras preço é a 

quantia em dinheiro que se cobra por um produto ou serviço em troca 

dos benefícios que os consumidores adiquirem por eles. Trata 

diretamente da venda e do lucro do produto ou serviço. 

 

 Promoção: A promoção está relacionada a comunicação e venda 

aos clientes, compõe o processo do marketing, caracterizado pela 

divulgação e publicidade. Para Kotler (1998), promoção é o conjunto 

de ações que estarão incidindo sobre certo produto ou serviço, de 

forma a estimular sua comercialização e divulgação. Ou seja, 

promoção envolve propaganda e publicidade, relações públicas, 

estratégias e diversas outras áreas que promovem à venda por si só 

de um produto ou serviço. 

 

 Praça: está relacionada a localização ou distribuição, que nada mais 

é do que o nicho de mercado e a área de atuação do 

negócio/produto ou serviço em questão. Kotler e Amstrong (2007) 

definem como “um conjunto de organizações interdependentes 

envolvidas no processo de oferecimento de um produto ou serviço 

para uso ou consumo de um consumidor final ou usuário 

empresarial”. 

 

Para manter-se no mercado, uma empresa ou marca precisa analisar estas 

variáveis para poder competir e direcionar melhor o produto ou serviço a ser 

ofertado ao consumidor. 

 

2.1.3. Evolução do Marketing 
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Diante das conceituações e das variáveis presentes no marketing infere-se 

que é um processo existente e essencial na vida de uma empresa e na vida 

dos consumidores, pois, a relação de troca permite uma interatividade entre o 

que está sendo ofertado e o que se espera consumir. 

Desta forma, para entender melhor como tudo isso surgiu, deve-se 

retornar à momentos em que ocorreram mudanças no sentido do marketing, 

que a princípio tinha todo o seu eixo voltado para o mercado e, que hoje, 

apresenta-se como um processo pensado nos estímulos de seus 

consumidores. Destaca-se que toda a mudança ocasionada no real sentindo no 

marketing, deu-se através das mudanças sociais e históricas vividas através da 

globalização. Estas transformações são destacadas em três períodos: 

marketing 1.0, quando as estratégias eram voltadas apenas ao produto, á 

produção em escala; marketing 2.0, onde o consumidor passa a ser de 

tamanha importância e, é envolvido nas estratégias mercadológicas e; 

marketing 3.0, que além de envolver o produto, o consumidor está, 

principalmente, voltado para os valores, para o lado humano, emocional e 

espiritual, que estimulam as relações de troca (compra e venda). 

 

TABELA 1 – A Evolução do Marketing 

Fonte: Adaptado (KOTLER, 2010, p.06) 
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2.1.4. Marketing 1.0 

Neste período, o marketing apresenta-se com foco somente para o produto, 

para a produção em escala. Com a Revolução Industrial, surgem as primeiras 

indústrias organizadas, que segundo Las Casas (2009) aplicam a 

administração científica de Taylor, que tem por objetivo o aumento da eficiência 

ao nível operacional. Nesta época não existia segmentação, ou seja, os 

consumidores tinham que adaptar-se aos produtos lançados no mercado. Um 

bom exemplo disso é a Ford, que em sua linha de produção fabricava apenas 

carros na cor preta e, seu cliente não tinha opção por escolher outra cor. Essa 

era ficou também conhecida como a era dos produtos, onde as empresas não 

tinham interesse em entender a necessidade dos consumidores e objetivavam 

apenas vender o produto e produzir em larga escala. 

 

“Nessa época começaram a surgir os primeiros sinais de excesso de 

oferta. Os fabricantes desenvolveram-se e produziram em série. 

Portanto, a oferta passou a superar a demanda e os produtos 

acumulavam-se em estoques. Algumas empresas começaram a utilizar 

técnicas de vendas bem mais agressivas e a ênfase na 

comercialização das empresas dessa época era totalmente dirigida às 

vendas” (LAS CASAS, 2009, p.08). 

 

 

2.1.5. Marketing 2.0 

 

O período que compreender o marketing 2.0 surge a partir da década de 

50, que, segundo Las Casas (2009, p.08) é o momento que “os empresários 

passaram a perceber que vendas a qualquer custo não era uma forma de 

comercialização correta”. Até porque é neste tempo, os consumidores já 
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mostram-se mais informados e começam a comparar um produto a outro. 

Começam a surgir novos produtos e, o que passa a ser mais importante para 

as empresas é a conquista a longo prazo dos consumidores.  

Também conhecida como a Era do Consumidor, o marketing 2.0 surge 

com a finalidade de implantar a segmentação e entender as necessidades dos 

consumidores. As empresas começaram a expandir sua linha de produtos, 

pesquisar preferências, direcionando o produto ou serviço em questão ao seu 

público alvo mostrando que o que estava sendo ofertado poderia suprir as 

necessidades do consumidor. 

 

“O mais importante era a conquista e a manutenção dos negócios a 

longo prazo, mantendo relações permanentes com a clientela. Por isso, 

nessa época passou a existir uma valorização maior do consumidor. 

Todos os produtos deveriam ser vendidos a partir da constatação dos 

seus desejos e necessidades. O cliente passou a dominar o cenário da 

comercialização como um dos caminhos para a obtenção de melhores 

resultados. Estava determinado o conceito de marketing, em que o 

consumidor passava a ser considerado o “rei”” (LAS CASAS, 2009, p. 

08) 

 

Os clientes passaram a escolher o que comprar, comparar um produto 

ao outro, mas continuaram sendo alvos passivos das campanhas de 

publicidade e do planejamento de marketing em si. Ou seja, as empresas 

tinham seu foco voltado para o consumidor, porém, ainda não tinham 

discernimento das estratégias que eram utilizadas pelos indivíduos na escolha 

do que iriam comprar.  

 

 

2.1.6. Marketing 3.0 
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“O conceito de marketing pode ser visto como um contraponto ao de 

macroeconomia. Sempre que ocorrem mudanças no ambiente 

macroeconômico, o comportamento do consumidor muda, o que 

provoca mudança no marketing. Ao longo dos últimos 60 anos, o 

marketing deixou de ser centrado no produto (Marketing 1.0) e passou 

a ser centrado no consumidor (Marketing 2.0). Hoje, vemos o marketing 

transformando-se mais uma vez, em resposta à nova dinâmica do 

meio. Vemos as empresas expandindo seu foco dos produtos para os 

consumidores, e para as questões humanas. Marketing 3.0 é a fase na 

qual as empresas mudam da abordagem centrada no consumidor para 

a abordagem centrada no ser humano, e na qual a lucratividade tem 

como contrapeso a responsabilidade corporativa” (KOTLER, 2010, 

introdução). 

 

De acordo com Las Casas (2009), “a partir de 1990, a satisfação aos 

desejos e necessidades dos consumidores pela aplicação do conceito de 

marketing não atendia mais como forma de se obter vantagem competitiva”. 

Não bastava apenas conhecer o cliente, para vender seria necessário entender 

todo um contexto e criar um elo forte com o potencial consumidor. Surgiu 

então, uma diversidade de propostas, em que o objetivo não seria atender 

apenas as necessidades das pessoas e, sim do contexto na qual ela estaria 

inserida e, que o que estivesse sendo ofertado pudesse ser sentido e, 

agregasse algum valor à vida de todos os envolvidos no processo, desde os 

colaboradores, parceiros até os clientes. 

 

“Hoje, estamos testemunhando o surgimento do Marketing 3.0, ou a 

era voltada para os valores. Em vez de tratar as pessoas simplesmente 

como consumidoras, os profissionais de marketing as tratam como 

seres humanos plenos: com mente, coração e espírito. Cada vez mais, 

os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu 

anseio de transformar o mundo globalizado num mundo melhor. Em um 

mundo confuso, eles buscam empresas que abordem suas mais 

profundas necessidades de justiça social, econômica e ambiental em 
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sua missão, visão e valores. Buscam não apenas satisfação funcional e 

emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e serviços 

que escolhem” (KOTLER, 2012, p. 04). 

 

Neste momento da evolução do marketing, verifica-se que o consumidor 

deixou de comprar apenas para satisfazer as necessidades básica e, sim, ao 

adquirir um produto ele leva em conta o emocional, deixando em segundo 

plano o lado racional.  

Kotler (2010), infere que as práticas do marketing são influenciadas 

pelas mudanças no comportamento do consumidor e, foram essas mudanças 

que tornaram o marketing colaborativo, cultural e espiritual.  

 

 

“A nova onda de tecnologia facilita a disseminação de informações, 

ideias e opinião pública, e permite aos consumidores colaborarem para 

a criação de valor. A tecnologia impulsiona a globalização à paisagem 

política e legal, à economia e à cultura social, gerando paradoxos 

culturais na sociedade. A tecnologia também impulsiona a ascensão do 

mercado criativo, que tem uma visão de mundo mais espiritual” 

(KOTLER, 2010, p.22). 

 

 

 

 Ainda segundo Kotler (2010), o marketing 3.0 possui três importantes 

eras, que são estas: a era da participação e do marketing colaborativo; a era do 

paradoxo da globalização e do marketing cultural e; a era da sociedade criativa 

e do marketing espiritual ou do espírito humano. 

 

 A primeira era diz respeito às maneiras inovadores de criação de um 

produto, onde as empresas, segundo Kotler (2010) buscam mudar o mundo, 

acompanhadas de seus concorrentes e de seus consumidores. A segunda era 

está relacionada ao intuito de ver o consumidor como ser humano, levando em 
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consideração os seus sentimentos e emoções e as implicações culturais da 

globalização. E a terceira, por sua vez, implicará no espírito humano, no ponto 

de vista da empresa. Kotler (2010, p. 22), “o lucro resultará da valorização, 

pelos consumidores, da contribuição dessas empresas para o bem-estar 

humano”. 

 

 Em suma, o marketing 3.0 preocupa-se com a missão, visão e valores 

da organização, e visa o consumidor como seu principal colaborador. As 

empresas demonstram que não só querem fazer diferença na hora da venda, 

mas também querem dar sua contribuição para o mundo seja com benefícios 

monetários e não monetários.  

 

 

2.2. Marca 

 

“Segundo a definição da American Marketing Association (AMA), 

“marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação de 

elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor 

ou gruo de fornecedores e diferenciá-los da concorrência”. Portanto, 

tecnicamente falando, sempre que um profissional de marketing cria 

um novo nome, logotipo ou um símbolo para um novo produto, ele cria 

uma marca” (KELLER, 2006, p.02). 

 

 A importância e a visibilidades das marcas tem sido cada vez mais 

evidenciada como uma das maneiras das organizações mostrarem-se 

diferentes umas das outras, agregando valor aos produtos e serviços, obtendo 

vantagem competitiva no mercado.  

  Segundo Caldas e Godinho (2007), é de extrema importância para as 

estratégias de uma empresa, o valor gerado por sua marca, principalmente, o 

que é percebido pelos consumidores. 
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 Os consumidores, na maioria das vezes, definem a compra de um 

produto ou serviço, pela marca, pelo conjunto de valores simbólicos que se 

identificam.  As marcas proporcionam a percepção sensorial, que estimuladas 

e identificadas, relacionam-se, muitas vezes, às boas experiências e às 

situações favoráveis vividas estabelecidas entre a empresa e o consumidor. 

 

“Uma marca é, portanto, um produto, mas um produto que acrescenta 

outras dimensões que o diferenciam de algum modo de outros 

produtos desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Essas 

diferenças podem ser racionais e tangíveis – relacionada com o 

desempenho de produto da marca -  ou mais simbólicas, emocionais e 

intangíveis – relacionadas com aquilo que a marca representa” 

(KELLER, 2006, p.04). 

 

Uma marca não é só um logotipo criado para identificar uma empresa, 

uma marca é todo o contexto que engloba a sua visibilidade, nome, design, 

estética e valores que representam o seu posicionamento em relação ao 

mercado e a sociedade. Por isso, Keller (2006), enfatiza a importância do 

“branding”, que pode é definido como: “conjunto de atividades que visa otimizar 

a gestão de marcas de uma organização como diferencial competitivo”. Isto é, 

uma marca necessita desse conjunto de atividades para que possa ter 

destaque perante outras marcas de outras empresas e, para isto, é necessário 

todo um planejamento de design, naming, proteção legal, pesquisa de 

mercado, avaliação financeira, posicionamento e comunicação. 
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QUADRO 1 – Razões para escolha da marca 

Fonte: Adaptado (KELLER, 2006, p.45) 

 

Além de todas as atividades relacionadas à marca para que se possa 

obter sucesso frente aos clientes, Keller (2006), cita uma ferramenta importante 

para interpretar o que realmente é relevante na hora da tomada de decisão por 

meio do consumidor. Esta ferramenta é a “brand equity”, que é definida como 

patrimônio e valor da marca.  

Este modelo incorpora diversas estratégias de marketing e, neste 

sentido Keller (2006), refere-se ao “brand equity”, na perspectiva do 

consumidor, que pode ser indivíduo ou organização e, como o conhecimento 

sobre a marca afeta às atividades de marketing e o que as diferentes marcas 

significam para os consumidor. Ou seja, a força da marca está no que fica na 

mente do consumidor. 

 

“O brand equity depende de diferenças nas respostas do 

consumidor. Se essas diferenças não ocorrerem, o produto com nome 

de marca poderá ser essencialmente classificado com uma commodity 
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ou versão genérica. Nesse caso, muito provavelmente a concorrência 

seria baseada somente no preço. Essas diferenças nas respostas são 

resultado do conhecimento do consumidor sobre a marca, isto é, do 

que ele aprendeu, sentiu, viu e ouviu sobre a marca como resultado de 

suas experiências ao longo do tempo” (KELLER, 2006, P. 36). 

 

 Essa utilização de impulsos não verbais ajuda a compreender melhor o 

processo de decisão dos consumidores. Seja na escolha de um produto ou um 

serviço ou ao optar por determinada marca ao invés de outras, os estudos 

atuais levam em conta os impulsos sensoriais do ser humano. Muitas vezes a 

opção por determinada marca é feita através de boas experiências adquiridas 

através do uso do produto ou serviço, por lembranças e por diversos outros 

aspectos, que ultimamente, tem sido discutidos através do Neuromarketing. 

 

2.3. O Neuromarketing 

 

 

Atualmente, o mercado nos expõe a uma gama de produtos e serviços que 

por diversos fatores tornam-se atraentes e, para manter-se em destaque as 

marcas descobriram que precisam cada vez mais atingir o emocional do 

cliente. E é este lado emocional que, na maioria das vezes, torna a vontade de 

consumir mais forte do que a necessidade e as condições do consumidor, isto 

é, as marcas estão gerando no consumidor atitudes diferentes, muitas vezes, 

das que gostariam de adotar. 

É nesse contexto, de descobrir como influenciar as emoções do 

consumidor, o inconsciente, o funcionamento e o mapeamento cerebral, que de 

acordo com Cavaco (2010) surge o neuromarketing, tendo como aporte a 

neurociência, que estuda todos os aspectos do sistema nervoso, sua estrutura, 

seu desenvolvimento e funcionamento. 
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"Neuromarketing é uma disciplina de investigação que estuda o 

consumidor baseando-se no sistema "cérebro e mente". Seu 

objetivo é obterdados e informações relevantes sobre os 

processos e as variáveis mentais que possam explicar melhor 

as expectativas, as preferências, as motivações e os 

comportamentos das pessoas em relação ao consumo e que 

possam contribuir para melhorar as estratégias de marketing 

das empresas" (CAVACO, 2010, p. 20). 

 

Cavaco (2010) infere que a vantagem do neuromarketing é descobrir 

que sentimentos são despertados nos consumidores através de campanhas 

publicitárias e dos sinais utilizados pelas marcas para garantir a preferência do 

consumidor. Dessa forma, o neuromarketing possibilita a compreensão de 

como funciona a mente humana frente à esses problemas. 

O neuromarketing traz grandes contribuições para os profissionais de 

marketing pois, segundo Cavaco (2010) esse novo estudo, que surgiu na 

década de 90, compartilha conhecimentos sobre o cérebro humano capazes de 

ajudar na melhoria das campanhas de publicidade, aumentando assim, os 

lucros das empresas. Além de contribuir para melhorar o entendimento sobre 

as formas de comportamento do consumidor e, de certa forma, esclarecendo e 

conscientizando as pessoas sobre as maneiras de consumo, que elas próprias 

não compreendem. 

 

“Essa poderosa arma de marketing tenta analisas as 

reações neurológicas dos indivíduos pesquisados com relação 

a ações de marketing, por meio de equipamentos de 

imagiologia. Através de aparelhos que registram imagens do 

cérebro, os neurocientistas estão detectando quais as áreas do 

cérebro humano são ativadas quando as pessoas são expostas 

a comerciais de TV, aos discursos políticos ou ainda aos 

produtos expostos nas prateleiras dos ponto de venda” 

(CAMARGO, 2013, p.120)” 
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Conforme Lindstrom (2009), as pesquisas do neuromarketing se dão através 

de um aparelho de IRMf (Imagem por Ressonância Magnética Funcional), que 

é a mais avançada técnica de rastreamento cerebral disponível atualmente.  

 

“O IRMf mede a quantidade de sangue oxigenado no cérebro e 

pode identificar com precisão até uma área de apenas um 

milímetro. Ao realizar uma tarefa específica, o cérebro requer 

mais combustível — principalmente oxigênio e glicose. 

Portanto, quanto mais uma certa região do cérebro estiver 

trabalhando, maior será o consumo de combustível e o fluxo de 

sangue oxigenado para aquela região. Portanto, durante o 

exame no IRMf, quando uma parte do cérebro está sendo 

usada, aquela região se acende em vermelho-fogo. Ao rastrear 

essa ativação, os neurocientistas podem determinar que áreas 

específicas do cérebro estão trabalhando num determinado 

momento (LINDSTROM, 2009, p.17). 

  

 Camargo (2013), explica que usando da ressonância magnética 

funcional, os sinais de radiofrequência pode apontar as alterações no fluxo 

sanguíneo e na oxigenação do cérebro consumidos pelas diferentes áreas do 

cérebro. 

 

“Quanto mais ativa a área, mais oxigênio e sangue são 

requeridos e as pessoas são colocadas num equipamento 

cilíndrico e a elas mostrados materiais visuais ou auditivos de 

marketing (produtos, embalagens, vídeo de comerciais, jingles, 

marcas, cores, odores, sensações táteis)” (CAMARGO, 2013, 

p. 120). 

 

 Segundo Lindstrom (2009), as pesquisas e o mapeamento do cérebro 

tem revelado que os aspectos cognitivos e emocionais, ocorrem abaixo do 
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nível consciente do indivíduo, mas que através da tecnologia podem ser 

monitoradas e analisadas com real precisão para fornecer de forma exata as 

informações sobre o processo de tomada de decisão. 

 

“O inconsciente é uma parte ou área misteriosa de nossa 

mente. Para a neurologia, é definido como a ausência de 

consciência e anatomicamente está situado na área subcortical 

do cérebro que aloja as emoções, o sistema límbico. O 

inconsciente já foi comparado inúveras vezes a um iceberg, 

que mantém dois terços do seu volume abaixo do nível do mar, 

isto é, a sua maior parte não pode ser percebida nem 

compreendida num primeiro momento. Na verda é algo ainda 

incompreendido da nossa mente” (CAMARGO, 2013, P. 37). 

 

Para Camargo (2013), os seres humanos ao tomar decisões passam por 

fases de mentira e autoengano gerada pelo próprio cérebro e pelas 

informações nas quais estão expostos e, isso nem sempre é percebido pelos 

consumidores. O falso desejo e a falsa necessidade muitas vezes gerada pelo 

cérebro em relação a um produto ou serviço é algo mais biológico do que se 

pensa. Através da ressonância magnética os neurocientistas conseguem 

detectar quando este comportamento enganoso ocorre, já que o cérebro age 

muito diferente quando se fala ou pensa a verdade e quando está mentindo, 

mesmo que seja inconscientemente.  

Os equipamentos de ressonância magnética funcional, o 

eletroencefalograma, a tomografia por emissão de pósitron, usados nas 

pesquisas de neuromarketing, de acordo com Camargo (2013) consegue 

perceber nitidamente os mapas das redes cerebrais que permitem enxergar o 

comportamento do consumidor, enquanto são processadas sensações, 

memórias e comandos motores. E essa identificação, aliadas às pesquisas, 

ajudam aos neurocientistas a saber o que o consumidor pensa a respeito de 



 

28 

 

uma marca, por exemplo, ou qual a sensação que ele tem ao tocar em uma 

embalagem, em um produto, se as lembranças associadas àquele produto são 

positivas ou negativas e por aí em diante.  

 

“O imageamento funcional faz as operações cognitivas ficarem 

visíveis, usando um poderoso campo magnético para rastrear 

os aumentos ou diminuições de sangue nos grupos de 

neurônios assim que eles se ativam, revelando com isso os 

caminhos dos pensamentos como pegadas na areia da praia” 

(CAMARGO, 2013, p. 171). 

 

 Essa revelação das áreas cognitivas do cérebro do consumidor, de 

acordo com Camargo (2013, p. 151), “pode ajudar as empresas a compreender 

melhor o comportamento de compra, mas não pode ajudá-las a determina-lo”. 

Isto é, as técnicas de neuromarketing podem detectar padrões de 

comportamento, mas não um comportamento específico, até porque as 

pessoas pensam diferente e reagem aos estímulos de formas diferentes. Mas, 

conhecendo esse comportamento fica mais fácil de as empresas direcionarem 

melhor suas campanhas de marketing, diminuindo o desperdício empresarial 

na hora de criar novos produtos, novas marcas, novos conceitos, pois, estes, a 

partir das pesquisas podem ser criados de forma que estejam mais ligados ao 

que as pessoas querem e esperam. Além disso, os estudos proporcionam o 

entendimento do comportamento de consumo, da tendência compulsiva que as 

pessoas estão expostas.  

 Aliado, aos estudos de neuromarketing também encontramos o 

marketing sensorial que para Camargo (2013) vem a confirmar as afirmações 

do neuromarketing, de que o comportamento do consumidor depende de 

estímulos biológicos. Este estudo ressalta o entendimento da percepção dos 

cinco sentidos vitais do ser humano: tato, olfato, audição, visão e paladar. 
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“Sabe-se que os sentidos são portas de entrada para o sistema 

nervoso, das provocações ou excitações vindas do ambiente 

externo. Os impulsos que são captados por nossos sentidos é 

que dão início ao processo perceptivo. Esse processo começa 

com a captação de um estímulo através dos órgãos dos 

sentidos que, em seguida, é enviado ao cérebro. Assim, a 

percepção é a recepção, por parte do cérebro, da chegada de 

um estímulo, a forma como o indivíduo seleciona, organiza e 

interpreta estímulos” (CAMARGO, 2013, p.172). 

 

 Sabe-se que atualmente as empresas tem procurado cada vez mais 

atingir de maneira benéfica os sentidos dos consumidores, seu lado afetivo, 

seus sentimentos, sua memória. Através de testes, experimentações feitas, em 

grande parte, nos pontos de venda, os profissionais de marketing procuram 

trabalhar e direcionar as suas estratégias para mexer na mente do consumidor.  

 Lindstrom (2012) cita como exemplo, estímulos olfativos usados na ideia 

do “cheiro de carro novo”, que para os consumidores é um dos mais 

gratificantes aromas já sentidos, alguns podem até senti-lo novamente se 

fechar os olhos. Mas, que não é um cheiro orgânico e sim, uma fragrância 

borrifada no interior do veículo, assim que ele sai da linha de produção. 

 

“A fragrância do “carro novo” é uma estratégia de marketing 

que apela diretamente e com sucesso para a fantasia. 

Recentemente, a agência de propaganda da Mitsubishi colocou 

um anúncio com fragrância em dois jornais importantes 

simulando aquele cheiro de “carro novo”. O resultado: o Lancer 

Evo X da empresa estava esgotado em duas semanas e as 

vendas de carros da empresa cresceram 16%, mesmo durante 

a recessão” (LINDSTROM, 2012, p. 15) 
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Através da audição por exemplo, podem ser citados os ritmos da 

música. Camargo (2009) explica que um lugar com um fluxo maior de pessoas, 

geralmente são colocadas músicas ambientes com um ritmo mais agitado e 

ritmado para impulsionar a rotatividade maior dos clientes. Já um lugar com 

pouco fluxo de clientes, geralmente usa músicas mais tranquilas para 

impulsionar o cliente a ficar mais tempo naquele local e, consequentemente, 

comprar mais. 

Com relação ao tato, a compra de certos produtos geralmente é 

concluída através da sensação do toque. O sujeito sente a textura dos produtos 

e através do tato executa a tomada de decisão. O paladar, também é 

estimulado através da degustação de produtos, facilmente de ser encontradas 

em supermercados. Segundo Camargo (2009, p. 173) “essa ação que aguça o 

sentido do paladar, facilita a compra”.  

A visão em si, é o sentido mais estimulado através dos profissionais de 

marketing. As cores, as formas, as informações fornecidas visualmente 

atingem o consumidor de forma rápida criando sensações e gerando atração 

do consumidor para determinada marca, produto ou propaganda. Pode ser 

citado com exemplo a interpretação das cores pelo inconsciente humano, por 

exemplo, quando o consumidor ver uma marca verde, logo associa a mesma a 

uma representação da natureza; o marrom ao chocolate; o vermelho à órgãos 

de saúde ou até mesmo ao ketchup das lanchonetes. Tudo se torna uma 

espécie de estratégia, que o consumidor geralmente não se dá conta, mas o 

inconsciente humano usa como referência na hora da tomada de decisão. No 

anexo I deste trabalho é encontrado um infográfico onde é possível verificar a 

influência das cores no comportamento humano. 

 

“Para ser honesto, a fragrância característica da pipoca, a 

textura e o som de crocrância dos flocos de milho ou o 

incomparável cheiro de carro novo têm pouco a ver com o 

produto em si, ou mesmo com seu desempenho. Ainda assim, 
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esses componentes acabam exercendo um papel central em 

nossa relação com esses produtos. O estímulo sensorial não 

apenas nos faz agir de maneiras irracionais como também nos 

ajuda a diferenciar um produto do outro. Os estímulos 

sensoriais se incorporam na memória a longo prazo; eles se 

tornam parte do processo decisório” (LINDSTROM, 2012, p. 

18). 

 

Além dos sentidos que estimulam o processo de decisão, experiências 

passadas, sendo positivas ou negativas com determinados produtos geram 

sentimentos nos consumidores o que influencia a decisão de compra. Os 

neurocientistas também destacam os neurônios-espelho, que segundo Cavaco 

(2010), se ativam quando realizamos uma determinada ação, quando 

observamos alguém realizar essa mesma ação. Ou seja, é como se 

imitássemos as ações que foram observadas. Um bom exemplo para ser citado 

é o bocejo. Os neurônios-espelho de alguém que ver outra pessoa bocejando, 

se ativam e desencadeiam uma espécie de reflexo, que é impossível de 

controlar, e aí sim a pessoa que observou o bocejo começa a bocejar também 

mesmo sem querer. 

Cavaco (2010) explica que essa ação de reflexo causada pelos 

neurônios-espelho pode gerar respostas neurais ao cérebro e um 

comportamento social que será utilizado quando necessário. Por isso, é fácil 

entender a tendência que as pessoas tem em imitar umas às outras ou querer 

sentir as mesmas sensações que outros sujeitos sentem e até copiar hábitos 

de outras culturas.  

Com base em todas as informações fornecidas, nota-se que o 

neuromarketing ainda há de ser muito explorado, visto que são estudos que 

surgiram há pouco tempo. Mas, que já gera respostas rápidas e fornece aos 

profissionais de marketing um acesso único ao inconsciente do público de suas 

marcas, produtos ou serviços para que sejam geradas estratégias que auxiliem 

no sucesso do que está sendo jogando ao mercado. O neuromarketing através 
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de suas descobertas, ajudam as empresas a fazerem escolhas certas e saibam 

usá-las com muito critério e responsabilidade, visando não apenas o seu lucro, 

mas também o bem estar do consumidor e da sociedade em geral. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

Para o alcance dos objetivos almejados neste projeto, toma-se como 

base a técnica de classificação de pesquisa apresentada por Vergara (1990), 

que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa é classificada como descritiva e explicativa. 

Descritiva pois, pretende expor características relacionadas ao comportamento 

do consumidor. Explicativa devido a necessidade de identificar os fatores que 

contribuem para justificar os fenômenos do neuromarketing. 

Quanto aos meios, a pesquisa apresenta-se de forma experimental, que 

permite observar e analisar um fenômeno, sob condições determinadas, 

selecionando variáveis e definindo as formas de observação dos efeitos que as 

variáveis produzirá. 

 

 

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa compreende à clientes da empresa do ramo de 

representação, que serão divididos em dois grupos, totalizando 41 clientes que 

participarão ativamente do estudo, em dois momentos. Amostragem da 

pesquisa apresenta-se como não probabilística, pois, consiste em uma 
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experimentação feita com um pequeno grupo de sujeitos, escolhidos por serem 

representativos em meio aos inúmeros clientes da empresa em questão. 

Os sujeitos da pesquisa serão clientes finais, compradores das marcas 

que serão estudadas, que são comercializadas pela empresa G. E. M de 

Araújo ME. 

 

 

3.3. MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados do presente estudo será feita através de pesquisa 

bibliográfica, aplicação de questionários e experimentações realizadas com o 

grupo de foco o qual será analisado,  

Na pesquisa bibliográfica, buscar-se-ão estudos sobre o comportamento 

do consumidor, a evolução do marketing e sobre o neuromarketing. Serão 

pesquisados livros, artigos, teses e dissertações sobre o assunto, buscando 

uma melhor compreensão acerca do assunto, bem como a geração de uma 

base de referência para que possam ser aplicados os questionários e testes. 

A aplicação dos questionários será feita para detectar o perfil dos 

entrevistados e conhecer as impressões e motivações que o pesquisado tem 

sobre determinada marca.  

A etapa de experimentação ocorrerá através de testes de observação 

que serão acompanhados e observados, a fim de identificar elementos que 

possam contribuir para a tomada de decisão.  

Antes de cada etapa ser iniciada será explicado aos entrevistados o 

objetivo e relevância da pesquisa, a importância de sua colaboração, bem 

como será garantida a confidencialidade de todos os dados obtidos. 

 

 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Em função da natureza do presente problema e da visão com qual o 

autor deste trabalho se identifica, a escolha se volta para uma abordagem 
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fenomenológica, que tem como principal preocupação entender o 

comportamento do consumidor, a partir do processo de tomada de decisão. 

Contudo, essa abordagem qual privilegia procedimentos qualitativos de 

pesquisa, que são traduzidos por aquilo que não pode ser mensurável. Assim 

sendo, leva-se em consideração traços subjetivos e suas particularidades. 

 

 

3.5. LIMITAÇÕES  

 

Este trabalho teve como limitações a inexistência de bibliografia 

específica sobre neuromarketing, visto que, o ramo de estudo é novo e possui 

poucas referências nacionais, o que dificultou um aprofundamento maior do 

assunto no desenvolvimento do trabalho. 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

Esse capítulo tem por objetivo detalhar os dados coletados no decorrer da 

pesquisa a fim de compreender o poder da marca através de um questionário e 

de experimentações realizadas. 

Os testes revelaram o que, em parte, já estava claro na bibliografia utilizada 

nesta pesquisa. O consumidor é, antes de tudo, impulsionado pelos sentidos, 

que fazem com que as decisões sejam tomadas com base em algo que seja 

visto, tocado, sentido e, através de experiências passadas.  

Neste contexto, esta seção foi estruturada conforme os objetivos 

específicos pré-estabelecidos, os quais são: (1) Identificar o perfil dos 

consumidores pesquisados; (2) Verificar o nível de preferência dos 

consumidores por produtos de marcas nacionalmente conhecidas sobre 

produtos regionais através de testes às cegas; (3) Verificar a força das marcas 

nacionalmente conhecidas sobre marcas locais a partir de experimentações e 
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testes de visualização; (4) Analisar quais as impressões (forças e fraquezas) 

que a marca transmite ao consumidor. 

O perfil do consumidor foi estudado por meio da identificação de aspectos 

sociais e econômicos de cada entrevistado. A empresa G. E. M de Araújo ME 

possui como clientes pessoas jurídicas, que, por sua vez, possuem uma 

clientela de pessoas físicas. Desta forma, foi aplicado um questionário 

composto por 13 perguntas, nos estabelecimentos comerciais nos quais 

vendem os produtos da representada. Foram entrevistadas 26 pessoas, que 

representam os consumidores finais do produto, ou seja, as pessoas físicas, 

para que dessa forma possam ser reconhecidas as características dos clientes 

e dessa forma aumentar a qualidade do serviço oferecido, direcionando o 

produto certo para os seus compradores, aumentando a venda e lucratividade 

sem que haja perdas. O questionário encontra-se no Anexo I deste trabalho. 

Conforme, o gráfico 1, a maior parcela dos consumidores são mulheres, o 

que representam 76,9% das pessoas que consomem os produtos da G. E. M 

de Araújo ME. Logo, percebe-se que maior parte dos consumidores do produto 

pesquisado, que no caso foram bolsas, são mulheres.  

 

 

Gráfico 1: Gênero - Sexo 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

A parcela masculina que compram bolsas compreende a 23,1% dos 

entrevistados. Apesar de, grande parte dos entrevistados afirmarem que 
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compram bolsas para presentear companheiras ou familiares, hoje, também há 

uma grande variedade de opções de bolsas masculinas. 

No que diz respeito a idade dos entrevistados, a faixa etária varia entre 20 e 

40 anos, estando a maior parcela dos consumidores entre 20 e 30 anos, 

conforme o grafíco 2. 

 

 

Gráfico 2: Faixa etária - Idade 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Dentre as consumidoras entrevistadas, também destacaram-se aqueles que 

possuem nível superior completo (65,4%), são solteiros (65,4%) e possuem 

uma renda familiar entre 02 e 04 salários mínimos (46,2% dos entrevistados). 

Neste contexto, podemos definir o perfil do cliente final dos produtos da G. 

E. M. de Araújo – ME, como sendo mulheres de até 30 anos, solteiras, com 

formação de nível superior e que se enquadram em uma realidade financeira 

de até 04 salários mínimos. 

Quando questionados sobre a frequência de consumo, observa-se pelo 

gráfico 3, que a maioria dos entrevistados (80,8%), compram bolsas apenas 

quando tem necessidade, mas, informalmente, algumas pessoas informaram 

que compram bolsas de forma impulsiva, para acompanhar tendências ou 

simplesmente por acharem o produto bonito. 
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 Gráfico 3: Frenquência da compra bolsas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 

A presente pesquisa também quis saber qual o valor médio que se gasta 

em uma bolsa. Os entrevistados, mostraram que é muito relativo, alguns não 

se preocupam com o valor enquanto, a maior parcela afirma que compra 

bolsas que estiverem entre R$ 51,00 e R$ 100,00 (reais), conforme o gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4: Gasto médio na compra de bolsas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 

Os entrevistados também foram questionados sobre o tipo de material das 

bolsas que costumam comprar, 50% responderam que não se preocupam com 

o material da peça (gráfico 5), desde que supra sua necessidade. 
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Gráfico 5: Material das bolsas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 

Questionados sobre as principais variáveis na hora da escolha de um 

produto, os entrevistados afirmaram que a qualidade do material da bolsa é o 

requisito principal na hora das escolha (57,7%), conforme o gráfico 6, o que 

confronta os dados do gráfico 5, já que o couro legítimo é o material de maior 

durabilidade. 

 

 

 

Gráfico 6: Variáveis de escolha 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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Quando questionados que a marca é algo importante na hora das escolha 

de um produto, no caso da bolsa, conforme observado no gráfico 7, 80,8% 

disseram que não, que a marca não é algo relevante para a decisão de 

compra. 

 

 

 

Gráfico 7: A importância da marca 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 

Os entrevistados que falaram que a marca é algo importante na hora da 

compra (19,2%), afirmaram que a marca agrega valor e confiabilidade ao 

produto, garantindo qualidade e, gerando um fator de identidade e contato 

direto com o consumidor. Mas, ainda sim 92,3% afirmaram que não importa a 

marca do produto quando o mesmo for de qualidade. E, que quando estão 

satisfeitos com o que compraram a chance de indicarem o produto a um amigo 

ou conhecido é de 92,3%. 

No tocante às experimentações as mesmas foram realizadas com pessoas 

diferentes, mas, nos mesmos estabelecimentos que foram feitas as pesquisas.  

Nesta etapa participaram 16 pessoas e foram escolhidas quatro peças de 

bolsas, sendo duas da Vogue e duas de marcas mais populares. As bolsas 

escolhidas foram bolsas semelhantes para que dessa forma o consumidor 

ficasse mais confuso na hora da experimentação. 
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A primeira etapa das experimentações compreendeu em um teste às cegas, 

também conhecido como blind test, que é uma ferramenta no qual apresenta 

produtos sem que as pessoas saibam ou associem de que marcas se tratam, 

para que dessa forma possam ser comparadas e escolhida a preferência do 

consumidor. Foram escolhidas duas bolsas, sendo uma da marca Vogue (na 

cor beige com marrom) e uma sem marca, fabricada na região (na cor cinza 

com marrom). As duas peças possuíam as mesmas características sendo do 

mesmo tamanho, com a mesma quantidade de bolsos e alças iguais, foram 

colocadas etiquetas que escondiam qualquer informação que fizesse referência 

a marca de ambas as peças, para que não houvesse influência na hora da 

escolha, já que a marca ocupa um espaço na mente do consumidor o que pode 

influenciar na tomada de decisão, conforme explica Tavares (1998, p.98):  

 

 

Tavares (1998, p. 98) afirma ainda que “A marca ocupa 

uma espécie de arquivo ou ícone na mente do consumidor. 

Quando a memória é ativada, a pessoa abre o arquivo ou retira 

dele uma informação. Essa primeira informação leva a outras. 

Cria-se, a partir dessas conexões, uma estrutura de referência 

a ser usada pelo consumidor, no momento em que ele depare-

se com a marca. Essas informações permitem o 

desenvolvimento de sentimentos positivos e negativos, que 

influenciarão as atitudes, preferências e rejeições pela marca.” 

 

 

 Os participantes apenas visualizaram os produtos e tomaram suas 

decisões com base no que enxergaram. Na medida que iam sendo respondida 

qual bolsa lhe agradava mais, sabendo que uma seria de marca (opção 2) e a 

outra não (opção 1), ia sendo questionados os motivos da escolha. Conforme 

observado no gráfico 8 (abaixo), a opção 1, que seria a bolsa fabricada na 

região, obteve 60% da preferência.  
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Gráfico 8: Teste às cegas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 

Segundo os entrevistados, a bolsa (opção 1) chamou mais atenção pelas 

cores, apesar de serem iguais e aparentemente possuir a mesma qualidade.  

No momento que foram reveladas as marcas, algumas pessoas não 

demostraram reação, outras pareciam estar decepcionadas com a escolha. 

São estas reações que associa a teoria de que quando há um relacionamento 

entre marca e consumidor, ela possui uma forte influência na decisão de 

compra acarretando uma fidelização do cliente para com o produto. 

Camargo (2013) afirma que os consumidores ao tomar decisões podem 

passar por fases de mentira e autoengano gerada pelo próprio cérebro e pelas 

informações nas quais estão expostos. Isso remete à falsa decepção na qual 

algumas pessoas sentiram à descobrir que o produto que escolheram não era 

o da marca que esperavam e, nesse momento percebemos a força que os 

sentidos associados à uma marca podem influenciar a mente do consumidor. 

Para Tavares (1998, p. 118) 

 

 “A consciência de marca desempenha um papel 

fundamental na tomada de decisão por três importantes razões: 

primeiro, é essencial que o consumidor lembre-se da marca 
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quando pensar na categoria de produtos. Segundo, surgindo a 

marca, aumentará a probabilidade de que a mesma seja parte 

de um conjunto considerado. Terceiro, pode afetar a decisão 

sobre a marca no conjunto considerado, mesmo que ela 

essencialmente não tenha outras associações de marca. Os 

consumidores podem adotar como regra de decisão comprar 

unicamente marcas bem estabelecidas e familiares.” 

 

 

 A segunda parte da experimentação compreendeu também à escolha de 

dois produtos. Desta vez, as etiquetas de exibição das marcas estavam à 

mostra. Os dois produtos, aparentemente, possuíam as mesmas 

características: tamanho; quantidade de bolsos; o mesmo tom de cor (ambas 

de cor vermelha). A única diferença entre elas estavam na forma de exibição 

da etiqueta. A bolsa fabricada na região possuía uma pequena etiqueta de 

metal dourado com as letras FBF, enquanto a bolsa da marca Vogue possuía 

uma etiqueta grande em metal dourado pendurada em uma fita de couro, 

aparentando semelhança a um chaveiro, além disso também apresentava a 

etiqueta também em metal dourado próximo ao bolso principal da peça. Em 

momento algum foram repassadas informações aos presentes. As bolsas 

foram expostas e os participantes escreveram em um pequeno papel qual seria 

a bolsa escolhida e o motivo da escolha. 

O resultado já era esperado devido à reação dos participantes na primeira 

fase desta etapa. Como observado no gráfico 9, 60% do público optou pela 

bolsa da marca Vogue, alguns dos motivos elencados foram: 

 “Tem aspecto de ser maior, a cor tá mais vibrante da impressão de 

nova a outra tá mais sem vida o tom!” 

 “O material parece de boa qualidade e o acabamento é perfeito.” 

 “A escolha não foi pela marca, mas sim pelo design do produto.” 

 “Uma bolsa com designer bem atual, perfeita para qualquer ocasião.” 

 “A de marca deve ter melhor qualidade.” 

 “Compro produtos Vogue e nunca me decepcionei.” 

 



 

43 

 

 

 

Gráfico 9: Bolsa Vogue vs. Bolsa da região 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 

A partir dos dados obtidos por meio do questionário aplicado e das 

experimentações, analisando-os à luz da teoria, observa-se que a marca está 

associada à qualidade do produto e que os sentidos, as lembranças que o 

consumidor possui de determinada marca influenciam de forma significativa na 

tomada de decisão. Quando confrontados os dados de todas etapas da 

pesquisa, verifica-se que na etapa da aplicação do questionário algumas 

respostas referente à preocupação do consumo da marca, podem ser 

identificadas como sendo parte de um comportamento que o consumidor 

desejaria ter. Porém, relacionando as respostas ao que foi obtido nos testes às 

cegas, percebe-se que os consumidores tem um comportamento diferente e, a 

marca é algo relevante, pois, está associada à diversos fatores que os levam a 

ter preferências por determinados produtos. 

Tavares (1998) esclarece que as preferências são adquiridas, não são 

formadas de forma homogênea e podem ser transformadas. Observando que é 

comum que nos primeiros contatos com produtos até então desconhecidos 



 

44 

 

sejam marcados por algum tipo de rejeição, como ocorreu no segundo teste. 

Percebe-se então, que o processo decisório de compra é totalmente 

influenciado, pois, os indivíduos se detém à marca, devido à algum tipo de 

sentimento ou por ter experiências satisfatórias em ocasiões passadas. Como 

o neuromarketing explica, de acordo com Damásio (2005): “as emoções, 

localizadas no sistema límbico, estão sempre presentes nas decisões.” 

 Esta afirmação é de grande relevância para as empresas, pois, a partir dela 

o neuromarketing tem a possibilidade de verificar se a apresentação de 

determinado produto ativa ou não as regiões do cérebro responsáveis pelas 

emoções, sendo possível identificar, de acordo com Camargo (2013), as 

alterações dos estímulos cerebrais usando um campo magnético que 

possibilita verificar fluxo sanguíneo, os aumentos ou diminuição do sangue nos 

neurônios responsáveis pela emoção. O que possibilita as marcas a 

promoverem melhorias na publicidade e em seus produtos/serviços, já que 

segundo os estudos de neuromarketing, o que não desperta a atenção do 

consumidor não fica armazenado na memória.  

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir da conceituação e da análise empreendida neste estudo observa-se 

que o neuromarketing apresenta-se como umas das principais ferramentas 

para mapear as emoções humanas, a fim de compreender melhor a mente do 

consumidor. Este campo de estudo tem muito a contribuir para a evolução do 

marketing, visto que, os métodos utilizados pelos profissionais perante os 

avanços das pesquisas de neuromarketing, mostram-se ultrapassados. 

O mercado tem evoluído a cada dia e, a maneira de realizar o marketing 

tem avançado conforme essa evolução, dando maior ênfase aos valores 

percebidos pelos consumidores. Nesta relação percebe-se então, a importância 

das marcas na hora de consumir. Estas, são capazes de construir estruturas 
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mentais a partir de seus elementos para ajudar o consumidor a organizar seus 

gostos e preferências, a fim de facilitar a tomada de decisão. Segundo Kotler e 

Keller (2006), atualmente as marcas são consideradas um meio poderoso de 

garantir vantagem competitiva. Vale ressaltar que a teoria proposta pela 

bibliografia deste estudo foi a de que o neuromarketing influencia a decisão de 

compra através dos sentidos e do elo que os consumidores já possuem com 

determinada marca. 

Com base nos levantamentos realizados nesta pesquisa pôde-se 

estabelecer relações e benefícios do neuromarketing para com as marcas. 

Através do questionário e das experimentações realizadas tendo como 

elemento as bolsas, pôde-se perceber que o consumidor não tem consciência 

dos reais motivos que os levam a comprar, não conseguindo constituir uma 

relação de verdade entre o que é dito e a ação tomada na hora da compra. 

Com base no exposto, fica claro que com a aplicação da ferramenta do 

neuromarketing é possível identificar mais a fundo as variáveis que levam um 

consumidor a escolher determinado produto, através de estímulos de emoção e 

memória que são ativados e, levam o indivíduo muitas vezes tentar se justificar 

racionalmente quando sua compra foi baseada pela emoção. Conclui-se então 

que o neuromarketing está evoluindo com o objetivo de compreender o cérebro 

humano e orientar as marcas a prepararem da melhor forma suas estratégias e 

seus planos de marketing, a fim de construírem um relacionamento emocional 

com o consumidor. 

 Desta forma, os resultados apresentados neste estudo poderão 

contribuir como base para novas pesquisas acadêmicas referentes ao 

neuromarketing. Sugere-se que além das experimentações práticas, nas quais 

os resultados são elencados de acordo com o que foi observado, aprofunde-se 

mais o conhecimento a partir do contato com neurocientistas e laboratórios 

preparados para explanar e entender melhor a mente do consumidor, de tal 

forma que possam ser trabalhadas com mais detalhamento as variáveis que 

influenciam na percepção da marca e o que de fato o consumidor espera. 
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APÊNDICE I 

 

Questionário - Caracterização do Consumidor 

 

  

1.  Sexo 

1 -    Masculino 

2 -    Feminino 

 

2.  Idade 

1 -    Menos de 20 anos 

2 -    De 20 a 30 anos 

3 -    De 31 a 40 anos 

4 -    De 41 a 50 anos 

5 -    Mais de 51 anos 

 

3.  Estado Civil 

1 -    Solteiro 

2 -    Casado  

3 -    Divorciado 

4 -    Viúvo 

 

 

4.  Grau de escolaridade 

1 -    Ensino Fundamental 

2 -   Ensino Médio  

3 -    Superior incompleto em 

4 -    Superior completo em 

5 -    Pós-Graduação 

 

5.  Renda familiar: 

1 -   até 01 salário mínimo  

2 -    de 01 a 02 salários mínimos 

3 -    de 02 a 04 salários mínimos 

4 -    mais que 04 salários mínimos   
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6.  Com que frequência você compra bolsas? 

1 -   Semanalmente 

2 -   Quinzenalmente 

3 -   Mensalmente 

4 -   Anualmente 

 

7.  Quanto costuma gastar em média na compra de bolsas? 

1 -   Até R$ 50,00  

2 -   De R$ 51,00 a R$ 100,00 

3 -   De R$ 100,00 a R$ 150,00 

4 -   Mais de R$ 150,00 

 

8.  Você costuma comprar bolsas de... 

1 -   Couro legítimo 

2 -   Couro sintético 

3 -   Não se preocupa com o material 

 

9.  Ao escolher um produto você se preocupa com... 

1 -   Qualidade 

2 -   Estética 

3 -   Valor 

 

10.  A marca é algo importante para você na escolha do produto? 

1 -   Sim 

2 -   Não 

 

11.  Se sim, explique o porque:  

 

________________________________________________________ 

 

12.  Pensando nas frases abaixo qual delas você mais se identifica? 

 

1-  Só compro produtos de marcas conhecidas 

2-  Produtos de marcas são mais caros mais possui uma qualidade melhor 

3-  Não importa a marca do produto quando o mesmo for de qualidade 
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4-  Não compro produtos de marcas conhecidas   

 

13.  Quando você compra um produto e fica satisfeito com o mesmo qual a chance de você 

indica-lo a um amigo ou conhecido? 

 

1 -   Sempre 

2 -   Ás vezes 

3 -   Nunca 
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ANEXO I  

 

Psicologia das Cores 

 

Fonte: http://maispersuasao.com.br/psicologia-das-cores

http://maispersuasao.com.br/psicologia-das-cores
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