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O USO DO NEUROMARKETING NA FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE 

COMUNICAÇÃO: O CASO DE UMA INDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE EM 

BOA VITA-RR 

 

 

Resumo 

 

O neuromarketing, uma nova área do marketing que oferece uma alternativa inovadora para 

os responsáveis pelas formulações de estratégias de comunicação e às empresas 

desenvolvedoras de produtos e serviços. E, uma vez que, o neuromaketing utiliza ferramentas 

da neurociência para estudar aspectos profundos da mente do consumidor, estas ferramentas 

fornecem informações muito mais reais e verdadeiras se comparadas aos usuais métodos de 

pesquisa. O objetivo deste estudo foi analisar a contribuição de ferramentas do 

neuromarketing para o processo de formulação de estratégias de comunicação de uma 

empresa industrial de pequeno porte, do segmento alimentício da cidade de Boa Vista-RR. As 

informações foram coletadas por meio de entrevista semi estruturada, em que foi possível 

conhecer como a empresa conduz o processo de comunicação junto aos clientes. O estudo 

teve caráter exploratório e abordagem. Foi possível conhecer de forma mais aprofundada 

sobre o neuromarketing, bem como identificar que o marketing praticado pela empresa é o 

marketing de vendas, exercido desde o surgimento da mesma e por último, a identificação da 

ferramenta da neurociência que melhor se adequa à realidade da empresa, sendo esta 

ferramenta o eyetracking. 

 

Palavras-chave: marketing. neuromarketing. comunicação. 

 

Abstract 

The neuromarketing is the new area from marketing, that offers an innovator choice for all the 

responsible through formulation of communication using many strategy to developer business 

about service and products. Once, the neuromarketing uses tools from neuroscience to study 

deep aspects on consumers mind, these tools provide to us many informations when they are 

compared to the usual method by search. The real objective this study it was analyze the 

contribution of tools from neuromarketing on the process formulation strategy of 

communication from a little industrial business , who works with food segments in Boa Vista 

– RR city. All the informations were collected through semi structured interview that was 

possible to know how the business leads with the process of communication to their clients. 

This study had an exploratory and approach character. It was possible to know how is the way 

depth more about neuromarketing, as well as how to identify that marketing practiced thru 

business is on sales marketing, practiced since appearance the same and to the end 

identification of the neuroscience tool that adapt much better to business truth, being these 

appliance is the eyetracking. 

 

 

Keywords: Marketing. Neuroarketing. Communication. 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

 Anais do V SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 20, 21 e 22/11/2016 2 

1 Introdução 

 

O marketing é uma área que tem se tornado cada vez mais importante para as 

organizações, uma vez que sua interação com o mercado permite que esta proporcione à 

empresa informações importantes como: necessidades do mercado, mudanças no 

comportamento do consumidor, concorrência, que permitem a empresa formular estratégias 

mais precisas. 

Esta área por meio de suas estratégias visa além da promoção da marca, a captação de 

clientes e sua fidelização e, uma vez que o marketing tem desempenhado papel estratégico nas 

organizações, suas ferramentas e instrumentos têm sido aprimorados ao longo dos anos para 

que se consiga acompanhar esse mercado tão dinâmico. 

E neste processo de aprimoramento destas estratégias, que voltando a dizer, visa a 

promoção da marca e captação de clientes e fidelização por meio do atendimento de suas 

necessidades e desejos, é que surgiu uma nova área dentro do marketing, o neuromarketing. 

“Eu queria descobrir por que os consumidores eram atraídos por uma certa marca de 

roupas, um dado modelo de carro, um tipo específico de creme de barbear [...] Percebi que a 

resposta está em alguma parte do cérebro” (LINDSTROM, 2010, p. 12), citação de 

Lindstrom, um dos grades responsáveis pelo surgimento e disseminação do neuromarketing e 

por liderar umas das maiores pesquisas dessa nova área. 

O neuromarketing utiliza os conhecimentos e ferramentas da neurociência para estudar 

a mente do consumidor, a fim de que sejam desenvolvidos produtos que vão ao encontro do 

real desejo do mesmo e auxiliar na formulação de estratégias de comunicação para que se 

tenha uma comunicação eficaz e eficiente. 

Pelo fato do neuromarekting se tratar de uma técnica muito recente existe um grande 

desconhecimento sobre o mesmo, o que faz com que as empresas continuem a utilizar 

técnicas mais usuais, as quais muitas vezes não atendem as expectativas organizacionais, nem 

mesmo de seus clientes. 

E com base no fato citado acima, chegou-se a seguinte problemática: qual a 

contribuição do neuromarketing na formulação e implementação de estratégias de 

comunicação de uma empresa? 

Para responder à problemática, foi estabelecido como objetivo geral: Analisar a 

contribuição de ferramentas do neuromarketing para o processo de formulação de estratégias 

de comunicação de uma empresa industrial de pequeno porte, do segmento alimentício da 

cidade de Boa Vista, RR. 

Esta monografia teve como objetivos específicos: Conceituar neuromarketing e 

entender sua contribuição para a formulação de estratégias de comunicação; Avaliar as 

estratégias de comunicação atualmente utilizadas pela empresa; Identificar os critérios e 

métodos utilizados pela empresa na formulação de suas estratégias de comunicação; 

Identificar quais ferramentas do neuromarketing que melhor se adequam à realidade da 

organização contribuindo para o melhoramento das estratégias de comunicação. 

Teoricamente, justifica-se a escolha do tema por contribuir para fins de conhecimento 

e informação, bem como colaborar com a pesquisa em marketing, promovendo assim, maior 

conhecimento sobre o neuromarketing e suas ferramentas, possibilitando aos pesquisadores 

terem um material que contribua para a realização de seus trabalhos. 

Em termos práticos, justifica-se a escolha porque é um assunto extremamente novo 

nas estratégias mercadológicas e na busca por fazer com que empresas de pequeno porte 

tenham um material que lhes apresente o tema, as ferramentas envolvidas e os resultados já 

obtidos. 
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Além de auxiliar os gestores a formular estratégias assertivas, com base nos estudos do 

comportamento do consumidor, comportamento cerebral e sentidos biológicos, abordados 

nesta monografia, observando os resultados existentes e demonstrados decorrentes da 

utilização das ferramentas do neuromarketing. 

O ambiente de estudo foi o setor industrial na cidade de Boa Vista-RR, em especial 

uma empresa de pequeno porte da área de alimentos, dividida nos setores de gerência 

administrativa, comercial, produção e distribuição, a qual realiza, além da fabricação de seus 

produtos, a gestão e promoção de sua marca. 

A metodologia utilizada quanto aos objetivos foi de caráter exploratório, de 

abordagem qualitativa, em que foi utilizada a entrevista semi-estruturada bem como, utilizou-

se artigos e livros para conhecimento do assunto e desenvolvimento do referencial teórico. 

A partir da análise de dados foi possível entender de forma mais aprofundada sobre 

esta nova área e suas ferramentas, além de conhecer como a empresa selecionada conduz sua 

comunicação, em que o marketing de vendas é a estratégia usada para promover a empresa e a 

utilização de banner como instrumento de imagem visual da organização. Com base nessas 

informações, identificou-se o eyetracking como a ferramenta que melhor se adequa à 

realidade da empresa Caramello. 

 

2 Referencial Teórico 

2.2 Marketing 

              O Marketing é uma área da Administração que tem como principal foco a satisfação 

de necessidades e desejos dos consumidores e Kloter e Keller (2013, p. 03) definem 

marketing como sendo “a identificação e a satisfação de necessidades humanas e sociais. Para 

defini-lo bem simples, podemos dizer que ele „atende a necessidades de maneira lucrativa”. 

Minuzzi e Larentis (2014, p.83) dizem que “o marketing, que evoluiu do foco na 

gestão de produtos nas décadas de 1950 e 1960 para o foco na gestão de clientes, marcas e 

relacionamentos nas últimas décadas” de modo que a demanda foi ficando mais escassa e 

consumidores inteligentes, os profissionais de marketing precisariam criar novos conceitos e 

investir em relacionamento para fidelizá-los (PICCIOLI, 2013). Para se falar sobre as 

estratégias de marketing, é primeiramente importante abordar sobre os tipos de marketing, 

uma vez que, é por meio destes, que as estratégias são formuladas com base na segmentação 

de mercado. 

As estratégias de marketing estabelecem relação entre a empresa, seus consumidores 

e o mercado no esforço de atingir seus objetivos, tornando assim as estratégias de marketing, 

não apenas importante, mas decisiva para o sucesso de uma organização (QUEIROGA; 

MACHADO, 2014). 

Com o conhecimento dos tipos de marketing, a segmentação de mercado que 

também é um fator primordial, pois será onde haverá o direcionamento dos esforços, é que 

será possível a formulação das estratégias. Adiante alguns tipos de marketing e suas 

estratégias.O Marketing Viral tem como objetivo de promover por meio de redes sociais, 

divulgação de produtos, serviços, marcas e recebe este termo “viral”, por sua ação parecer 

com a ação de vírus biológico, o qual é transmitido de pessoa para pessoa, segundo o 

entendimento de Barichello e Oliveira (2010). Para Santos (2011, p. 23) “A característica 

básica do marketing de relacionamento está na priorização do cliente e do atendimento de 

suas necessidades e desejos”. O marketing direto é aquele em que se trabalha diretamente com 

o cliente, buscando a satisfação do mesmo através de atendimento personalizado e se baseia 

no conhecimento que a empresa possui do cliente (SARAIVA, 2009, p. 26-28). 

 

2.1 Neurociência e sua contribuição para as estratégias mercadológicas 
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A neurociência é uma área preciosa, uma vez que, por meio dela foi possível fazer 

grandes descobertas a respeito do cérebro humano hoje tão importante para o estudo dos 

comportamentos. 

Na neurociência o cérebro ganhou fundamental importância, principalmente nos dias 

atuais. Rezende (2008, p.42) comenta que pelo cérebro “perpassam conhecimentos, déficits 

[...] imaginações, emoção, dor, prazer, desejo, paixão,  amor,  mentiras,  loucuras,  análises,  

sínteses,  enfim,  um  sistema  hipercomplexo.” 

A maior contribuição que a neurociência promoveu e continua promovendo ao 

marketing é a possibilidade de utilizar os conhecimentos presentes nesta área a respeito do 

cérebro humano e a utilização de suas ferramentas para desenvolvimentos de estratégias de 

marketing e “testes” das que já estão prontas. 

Por meio então destas contribuições é que foi possível criar uma área que juntasse os 

conhecimentos da neurociência com as estratégias mercadológicas e, a esta área foi dado o 

nome de neuromarketing. 

Neiva (2012) entende que o neuromarketing é uma ferramenta para compreender o 

que motiva o cérebro humano para que assim seja possível mensurar se os esforços 

publicitários dão algum retorno e com esta informação em mãos, formular uma mensagem 

que seja condizente com o que realmente motiva o cérebro.   

E sobre essa razoabilidade de respostas em pesquisa de mercado, Orso; Santos 

(2010) entendem que: 
Técnicas utilizadas em pesquisa de marketing exploram a capacidade exterior 

do entrevistado, ou seja, o entrevistado se expressa e responde às perguntas até o 

ponto em que acredita ser o que sente e como age. Contudo, várias informações 

ficam guardadas em seu cérebro, muitas das quais, sem que ele saiba o porquê disso. 

Raramente, certas coisas pessoais, intimas, vêm à tona com uma simples conversa 

ou pergunta direta (ORSO; SANTOS, 2010, p.3). 

 

No que diz respeito à tomada de decisão, principalmente decisão de compra, este não 

se constitui em algo tão simples, pois os consumidores são influenciados por fatores 

interpessoais como: aspectos econômicos, culturais, sociais, e também por fatores 

psicológicos sendo alguns: emocionais, motivacionais, estilo de vida e por fatores de mercado 

como: produto, preço, promoção e praça (HONORATO apud RIBEIRO, 2014, p. 2). 

Estes aspectos do comportamento dos consumidores, não conseguem ser “captados” 

com grau máximo de certeza, se utilizados os instrumentos tradicionais de pesquisa, 

principalmente os aspectos psicológicos, intrapessoais, e correm o risco de não obterem 

respostas verdadeiras, uma vez que os próprios consumidores desconhecem suas reais 

motivações. 

Lindstrom (2009) (apud RIBEIRO, 2014) abordam que o uso de métodos 

tradicionais de pesquisa são os grandes responsáveis pelos fracassos nos lançamentos de 

produtos, uma vez que, oito em cada dez novos produtos lançados, fracassam logo nos três 

primeiros meses, já que as aplicações dessas ferramentas não conseguem captar o que está 

além do consciente humano. 

Outra contribuição importantíssima da neurociência para o marketing é a utilização 

de suas ferramentas, motivo pelo qual surgiu o neuromarkting, já que é por meio dos 

equipamentos da neurociência e os resultados que estes fornecem é que foi possível conhecer 

alguns estados mentais dos consumidores, como será visto logo adiante. 

 

2.2 As principais ferramentas da neurociência e sua utilização nas estratégias de marketing. 

Para realização de pesquisas e análise de estratégias de comunicação, dentre as mais 

utilizadas como: outdoors, propagandas em televisão, embalagens e outras, o 
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neuromarketing utiliza algumas ferramentas da neurociência, sendo as principais 

empregadas: Eletroencefalograma - EEG, Imagem por Ressonância Magnética Funcional 

– IRMf e Eyetracking. 

 

 

 

Segundo Neiva (2012, p.15) o EEG “é uma ferramenta que mede o impulso elétrico 

de um grupo de neurônios. Estes impulsos podem ser medidos de acordo com a sua 

frequência ou com sua amplitude”. 

Nas estratégias de comunicação da empresa como propagandas, panfletos, embalagens, o 

EEG consegue identificar qual área do cérebro será ativada quando o cliente é posto diante da 

marca, sendo possível o reconhecimento das emoções despertadas no momento do contato, 

para verificar se a estratégia corresponderá, despertará o sentimento almejado. 

A imagem por ressonância magnética funcional – IRMf, é uma das ferramentas mais 

avançadas nos estudos do neuromarketing e conforme afirma Peruzzo (2013, p. 103) tem a 

capacidade de “monitorar e capturar imagens de alta resolução de atividades cerebrais [...] em 

áreas mais profundas do cérebro”. 

Neiva (2012) descreve o processo onde o indivíduo após passar pelo teste para 

verificar se não há objetos metálicos, deita-se em longo aparelho, parecido com um tubo que 

produz campos elétricos que fazem a tradução para o computador sobre a estrutura do corpo 

humano a atividade cerebral, e com isso, esta ferramenta trata-se de uma forma precisa para 

mensurar as mudanças nas atividades cerebrais. Com esta ferramenta que é uma espécie de 

scanner, é possível realizar o exame de uma amostra de consumidores e perceber as regiões 

ligadas a determinados comportamentos para detectar os que os mesmos sentem quando 

exposto à uma determinada marca ou produto, o que pensam e como reagem (LINDSTROM, 

2010, p.84). 

Peruzzo (2013, p. 113) afirma que “o eye tracking é uma tecnologia de 

monitoramento ocular utilizada em pesquisas de neuromarketing”, a mesma é uma ferramenta 

da neurociência que permite detectar o olhar para um determinado local, sendo possível 

realizar a quantificação de vezes em que o indivíduo olhou para determinado local e por 

quanto tempo. Neiva (2012) também comenta que o eye tracking consegue identificar a 

movimentação dos olhos, resultado na determinação com precisão para onde o indivíduo está 

olhando e os equipamentos deste método conseguem determinar o local onde houve mais 

fixações e o caminho percorrido pelo olhar. 

 

2.3 Formulação e implementação de estratégias e a discussão do neuromarketing neste 

contexto. 

As estratégias são os meios pelos quais as organizações definem seus alvos, como e 

por quais caminhos a empresa se posicionará no mercado e para isto, Pelissari (2007) diz que 

a administração estratégia é fundamental neste processo, já que é por meio desta que os 

executivos estabelecem uma direção geral para a organização. 

”A formulação e a implementação de estratégias de marketing são idealmente 

baseadas na construção de um plano de marketing e na execução e controle das atividades 

planejadas” (CRAVENS apud GOMES, 2008, p. 30). 

Tratando ainda sobre formulação de estratégias de marketing, Greenley (apud 

LUCENA, 2011, p.32) afirma que “as estratégias de marketing devemcompor quatro 

elementos: o mix de marketing, ciclo de vida do produto, divisão do mercado ecompetição e o 

posicionamento.” Contudo, para este estudo a abordagem enfocará o elemento mix de 

marketing, mais especificamente o preço, produto, promoção e marca. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

 Anais do V SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 20, 21 e 22/11/2016 6 

2.4 O neuromarketing como ferramenta para o marketing estratégico 

Para as estratégias de marketing a neurociência surgiu como uma ferramenta importantíssima, 

uma vez que consegue identificar reais desejos dos consumidores, oferecem informações mais 

precisas sobre seu público-alvo e que com base nestas informações os formuladores do 

marketing estratégico podem formular suas estratégias de forma mais assertiva. 

 Peruzzo (2013, p. 18) afirma que “[...] a neurociência demonstra claramente que 95% 

de nossas decisões são inconscientes” e, ainda Camargo (apud FONTANA, 2014, p. 67) 

ratifica esta afirmação dizendo que “95% ou mais das informações processadas estão no 

inconsciente do consumidor, situado no sistema límbico”. 

Uma vez que as decisões estão no inconsciente e que fator emocional ativam estas 

decisões, os estrategistas de marketing precisam entender quais áreas do cérebro de seu 

consumidor precisam ser ativadas ao entrar em contato com a marca e principalmente, ativar 

as emoções. 

Diariamente os consumidores são bombardeados por um número muito grandes de 

propagandas, estratégia de publicidade e, fazer com o cliente perceba e preste atenção em sua 

propaganda é uma tarefa que precisa ser bastante pensada, já que conforme abordado por 

Carvalho (2012, p. 13), “existem três processos de variações de percepções: Atenção Seletiva, 

Distorção Seletiva e Retenção Seletiva.” 

Na atenção seletiva, as pessoas ouvem e vêem aquilo que querem, já na distorção 

seletiva, as pessoas interpretam as informações de forma que se adapte aos seus julgamentos. 

E por último, a retenção seletiva, as pessoas tendem a lembrar das marcas e produtos com os 

quais possuem identificação (CARVALHO, 2012, p. 13). 

Diariamente os consumidores são bombardeados por um número muito grandes de 

propagandas, estratégia de publicidade e, fazer com o cliente perceba e preste atenção em sua 

propaganda é uma tarefa que precisa ser bastante pensada, já que conforme abordado por 

Carvalho (2012, p. 13), “existem três processos de variações de percepções: Atenção Seletiva, 

Distorção Seletiva e Retenção Seletiva.” 

Na atenção seletiva, as pessoas ouvem e vêem aquilo que querem, já na distorção 

seletiva, as pessoas interpretam as informações de forma que se adapte aos seus julgamentos. 

E por último, a retenção seletiva, as pessoas tendem a lembrar das marcas e produtos com os 

quais possuem identificação (CARVALHO, 2012, p. 13). 

As ferramentas do neuromarketing podem tanto fazer a análise de propagandas já 

prontas, como auxiliar no processo de formulação das estratégias de comunicação. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para este estudo, escolheu-se uma empresa industrial de pequeno porte que atua no 

ramo alimentício no mercado roraimense, mais especificamente no ramo de sorvetes e 

picolés. O fato de a empresa trabalhar com produtos comestíveis e também pelo fato de a 

própria empresa conduzir seu processo de comunicação empresarial foram fatores importantes 

para o estudo em questão, uma vez que permitiu maior facilidade na análise dos dados. 

Não se pretendeu quantificar dados, mas conhecer, compreender o ambiente de pesquisa 

através de ferramentas do método qualitativo e, posteriormente foram analisadas as 

informações tendo como norte para a análise os estudos sobre neuromarketing. Este estudo é 

de caráter exploratório, principalmente pelo tema central deste estudo, o neuromarketing, 

tendo em vista que é um assunto pouquíssimo explorado e conhecido, sendo a pesquisadora 

uma das primeiras pessoas a abordar sobre o assunto na vertente para pequenos 

empreendimentos em Boa Vista, Roraima, caracterizando assim a pesquisa do tipo 

exploratória. 
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Foram formuladas e aplicadas perguntas abertas, em que foi possível obter o 

máximo de informações necessárias para o conhecimento da empresa e compreender como 

está sendo trabalhado o planejamento estratégico de comunicação. A entrevista foi 

direcionada por um roteiro desenvolvido pela pesquisadora. Para o roteiro utilizado, 

desenvolveu-se sete perguntas em que foram obtidas informações sobre quais estratégias de 

comunicação são empregadas pela empresa e quais critérios utilizados pela empresa para a 

formulação destas estratégias, como é identificada a eficácia de tais estratégias, como este 

processo é conduzido e etc. 

A mesma foi concedida pelo diretor/proprietário da empresa, no qual abordou 

sobre a instituição, descrevendo quais estratégias de comunicação utiliza e como acontece o 

processo de divulgação da empresa e seus produtos. Para estudo desta pesquisa foi utilizada 

como universo o setor industriário da cidade de Boa Vista, Roraima, sendo a população as 

empresas industriais do ramo alimentício e amostra a empresa com foco na venda de picolés e 

sorvetes. Para o análise dos  dados foi utilizada a metodologia de Análise teórico-empírica, 

uma vez que a pesquisa se propôs a identificar quais ferramentas do neuromarketing que 

melhor se adequam para o melhoramento da comunicação da empresa junto aos clientes, 

sendo esta amparada pelo conhecimento obtido na revisão da literatura. 

 

4 Apresentação e Análise dos Resultados 

A escolha da empresa deu-se de forma aleatória, importando frisar que este não se 

trata de estudo de caso, sendo a empresa selecionada pelos critérios de conveniência e 

comodidade para a pesquisadora devido às facilidades propiciadas pela mesma no tocante ao 

acesso e coleta das informações.  

A escolha deu-se também pelo fato de ser uma empresa que trabalha no ramo 

alimentício, com produtos que efetivamente instigam um sentido humano, permitindo assim 

maior facilidade na análise e relação com os estudos sobre o neuromarketing, uma vez que, 

este se propõe a estudar o comportamento dos consumidores, bem como o comportamento 

dos seus sentidos em relação às estratégias de marketing. 

Baseado nas justificativas de escolha citadas anteriormente, em um primeiro 

momento procedeu-se uma visita na empresa para conhecer as estratégias de comunicação 

utilizadas e como esta conduz esse processo. As informações foram obtidas mediante 

entrevista concedida pelo diretor proprietário da empresa, para posteriormente analisar estas 

políticas de comunicação com base no que foi discutido no referencial teórico sobre 

neuromaketing. 

Diante deste contexto, proceder-se-á a análise das informações coletadas, separando-

as por dimensões, tendo por base os objetivos formulados neste estudo: 

DIMENSÃO 1: Entendendo o neuromarketing e sua contribuição para as estratégias de 

comunicação. 

O Neuromarketing nasceu como uma resposta aos fracassos de lançamentos de 

produtos, já que segundo Lindstrom (2009) apud Ribeiro (2010) oito em cada dez produtos 

lançados fracassam nos três primeiros meses. 

Para Orso e Santos (2014) esses fracassos acontecem pelo uso de métodos 

tradicionais de pesquisa, como entrevista, por exemplo, que não conseguem explorar a 

capacidade interior do entrevistado e que aspectos tão profundos, não conseguem ser 

exprimidos com uma simples pergunta. 

 Mas não é somente este o objetivo do neuromarketing, e sim, entender o cliente 

interiormente, seu subconsciente, já que a neurociência permite que se percebam os 

sentimentos e emoções de forma mais correta e científica.  
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O estudo das emoções e sentidos é o motor do neuromarketing porque na maioria das 

vezes, diante de um processo de decisão de compra, a emoção exerce papel final decisório, ou 

seja, as decisões são muito influenciadas pelas emoções. Ainda existe um fato 

importantíssimo abordado por Peruzzo (2013, p.18) em que, o neuromarketing demonstra que 

95% das nossas decisões de compras são inconscientes. 

É por isso, que estratégias de comunicação precisam levar em consideração o estudo 

de quais possíveis emoções a estratégia incitará, estimulará no cliente, sendo o 

neuromarketing uma ferramenta valiosa para este estudo, já que por meio de suas ferramentas 

podem mensurar os estados mentais dos clientes perante um estímulo (Peruzzo, 2013). 

Uma vez que o neuromarketing visa também verificar se os esforços publicitários 

dão algum retorno segundo comenta Neiva (2012), este pode evitar consideravelmente que 

tantos esforços publicitários sejam desperdiçados, já que este não apenas avalia estratégias 

prontas, mas ajuda na formulação. 

Para auxiliar na comunicação de marketing é que o neuromarketing tem se tornado 

tão valioso, sendo a comumicação de marketing “o meio pelo qual as empresas buscam, direta 

ou indiretamente, não apenas informar os consumidores sobre produtos ou marcas [...] mas 

também persuadi-los e lembrá-los (KOTLER e KELLER, 2013, p. 308). 

Como um dos objetivos da comunicação de marketing, conforme defendido por 

Kotler; Keller no parágrafo anterior é persuadir, o neuromarketing atua como agente 

principal, pois o persuadir está no campo das emoções e neurociência é a chave auxiliar desta 

área. 

DIMENSÃO II – Avaliação das estratégias de comunicação utilizadas atualmente pela 

empresa estudada. 

 Antes de se falar sobre as estratégias de comunicação utilizadas pela empresa, é 

importante abordar que a mesma fabrica sorvetes e picolés e sua venda é direcionada ao 

cliente organizacional, ou seja, vende para empresas e a forma de abordagem ao cliente é por 

meio do marketing de vendas, processo que será abordado mais adiante. 

Quando perguntado ao diretor/proprietário sobre quais os meios de comunicação 

utilizados para realizar a divulgação da empresa, o mesmo respondeu que: 

 

O meio que uso não é rádio e nem TV, é aquela propaganda boca a 

boca, onde eu visito os clientes, levando amostras dos meus produtos, 

o mix que eu tenho a oferecer, falando da qualidade, do atendimento. 
 

As estratégias de marketing utilizadas atualmente pela empresa se resumem em 

basicamente duas: marketing de vendas e divulgação da imagem da empresa por meio de 

banner colocado no local da revenda dos produtos, após o fechamento do negócio. É 

importante falar que quando o proprietário diz: “propaganda boca a boca”, o mesmo se refere 

ao marketing de vendas. 

A empresa vem utilizando o marketing de vendas desde o início e percebeu-se que 

tem obtido bons resultados, o que pode ser constatado com a permanência da mesma há 12 

anos no mercado, tendo alcançado maior visibilidade a partir de seu oitavo ano de existência. 

Em relação ao marketing de vendas, é inegável sua eficácia, uma vez que foi o 

primeiro tipo de marketing utilizado e ainda hoje é muito empregado caso em que, para 

aumentar sua eficácia, muitas empresas têm investimento cada vez mais na qualificação de 

seus funcionários (KLOTLER e  KELLER, 2013). 

Embora a empresa esteja no mercado há 12 anos utilizando quase que unicamente 

este tipo de marketing sendo esta a estratégia que a “sustentou” durante todo este tempo, sua 

efetividade pôde ser intensificada com o uso de algumas ferramentas do marketing direto. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

 Anais do V SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 20, 21 e 22/11/2016 9 

Utilizando algumas ferramentas do marketing direto apresentadas por Kotler; Keller 

(2013) como: anúncios, lembretes, cartas, DVDs, Marketing de catálogos, em que a empresa 

envia catálogos de sua linha de produtos e Telemarketing, que consiste no uso de call centers 

para atrair clientes, vender produtos e tirar dúvidas, permitiria a empresa alcançar mais 

clientes em menos tempo e aumentaria a efetividade da negociação pelo prévio conhecimento 

da empresa beneficiando ainda mais a própria imagem pela divulgação da mesma de forma 

mais abrangente. 

E a outra forma de divulgação a empresa, é o uso de Banner, que como dito 

anteriormente, é colocado no local de revenda dos produtos.  Segue abaixo para 

demonstração, o banner utilizado pela empresa: 

 
 

 
                     Imagem 1: Banner utilizado na divulgação da empresa 

    Fonte: Material cedido pela empresa Caramello. 

 

O banner atende à alguns critérios apontados por NEIVA (2012) para uma 

divulgação mais assertiva, dentre elas: personificação de face humana nos ícones sorvete e 

picolé junto ao nome da empresa, os quais estão sorrindo, transmitido assim, empatia a quem 

vê.  

Sobre isso, Neiva (2012) aborda que o cérebro humano tem facilidade em reconhecer 

rostos e por isso, as embalagens que contêm rostos tendem a se sobressair das demais e 

complementa a sua fala com uma citação de Lindstrom (2010, p. 76) que diz que “faces 

sorridentes nos fazem querer comprar mais subconscientemente.” 

Além do uso de cores quentes ao fundo, neste caso, vermelho, alarajado e amarelo, 

sendo que a junção de vermelho e alarajando transmitem desejo, apetite, conforme afirma 

Freitas (2007), e que é um fator positivo para o tipo de produto que a empresa vende. 
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Se, acrescentado o uso de pessoas no banner, aumentaria sua efetividade, uma vez que, 

as pesquisas em neuromarketing ao abordar sobre os neurônios-espelho afirmam que “a teoria 

do neurônio espelho diz que, quando se vê alguém praticando uma ação [...] você 

automaticamente simula a ação no seu próprio cérebro.” (PRADEEP, 2010 apud NEIVA, 

2012, p. 22), ou seja, as pessoas tendem a imitar o que vêem. 

É uma divulgação simples, com a finalidade de apontar que naquele estabelecimento 

vende produtos Caramello e atende a necessidade da empresa, mas se acrescentados os 

apontamentos anteriormente citados quanto ao uso de pessoas, teria uma divulgação mais 

efetiva e dessa forma a empresa estaria ajudando seu próprio cliente para atrair seus clientes 

alvo, que são as pessoas físicas e assim aumentariam as vendas, beneficiando tanto o 

revendedor quanto a Caramelo. 

É importante frisar que o cliente alvo da empresa, não são pessoas físicas, a mesma 

vende para outras empresas, contudo, durante a entrevista o proprietário informou que a 

empresa já está se preparando para utilização de ferramentas de divulgação em massa. 

DIMENSÃO III – Identificação de critérios utilizados pela empresa Caramello para 

formulação de estratégias de comunicação. 

Quanto aos critérios utilizados para formulação de estratégias de comunicação, o 

entrevistado respondeu que a empresa não segue nenhum critério, mas informou que direciona 

os funcionários responsáveis pela captação de clientes para vários pontos da cidade conforme 

divisão realizada pela própria empresa, em que a cidade é dividida em conjuntos e cada 

conjunto possui uma determinada quantidade de bairros. 

Os clientes alvo são empresas, ou seja, clientes de ordem jurídica que farão a 

revenda dos produtos, contudo, o empresário informou que não estabelece a venda de seus 

produtos em pontos de revendas muito próximos e sobre isso, o mesmo comentou: 

A estratégia que nós usamos é de não disponibilizar nossos 

produtos para o cliente vender, próximo de outro que já venda nossos 

produtos, temos o cuidado de não dividir venda e somos muito 

criticados por isso, porque dizem: ah, a Coca-Cola, não segue esse 

critério, a Kibon não segue esse critério, mas são empresas 

diferentes, e essa foi uma decisão minha, que deu certo e muitas 

pessoas não entendem e ficam chateadas, mas eu considero um 

marketing e tanto! 

 

O fato de o cliente organizacional ser o foco da empresa contribuiu muito para sua 

manutenção no mercado, pois, conforme aponta Rodrigues (2012), os clientes empresariais 

compram em grande quantidade, fazem grandes aquisições, embora sejam em menor 

quantidade que os clientes físicos, estes realizam grandes compras. 
Compradores empresariais realizam grandes aquisições em relação aos 

consumidores, por isso, espera que suas expectativas sejam atendidas em termos de 

menor preço dos produtos ofertados e elevado grau de serviços oferecidos pela 

empresa vendedora. (RODRIGUES, 2012, P.14) 

 

Apesar de o empresário informar que não segue critério, é possível perceber que tem 

um direcionamento muito focado, que são os clientes empresariais e sua estratégia já é 

consolidada para atender este tipo de cliente. 

DIMENSÃO IV – Identificação das ferramentas do neuromarketing que podem contribuir 

para as estratégias de comunicação da Caramello 

A entrevista possibilitou conhecer a forma como a empresa conduz suas estratégias 

de marketing, podendo assim, identificar qual instrumento do neuromarketing melhor se 



 

__________________________________________________________________________________________ 

 Anais do V SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 20, 21 e 22/11/2016 11 

adequa à realidade da empresa, contudo, é interessante falar brevemente sobre as três 

principais, e mais utilizadas técnicas da neurociência aplicadas ao marketing, as quais são: 

Eletroencefalograma – EEG 

 

Esta é uma ferramenta antiga da neurociência SOUSA (2012) apud CUSTÓDIO; 

OLIVEIRA (2014) e função principal é identificar e registrar de forma mais segura e precisa, 

as ondas cerebrais emitidas pelos neurônios perante um estimulo (PERUZZO, 2013). 

O profissional que conduzirá a utilização do EEG coloca no couro cabeludo do 

pesquisado a quantidade de 16 a 24 eletrodos fixados por um gel os quais são ligados à um 

aplicador e à um aparelho de gravação que converte os sinais elétricos em gráficos com linhas 

onduladas e são traçadas em um papel gráfico e interpretada por um software específico 

(NOBRE, 2012). 

De acordo com o estímulo que o cérebro recebe, as ondas cerebrais que poderão ser 

geradas são: Beta, responsável por deixar a mente em estado de alerta, medo. Alfa, o estado 

mental é de relaxamento, mas de consciência, Teta; estado mental de sonolência, nesta, a 

consciência fica reduzida e Delta, onda identificada quando há inexistência de consciência 

(NOBRE, 2012). 

Imagem por Ressonância Magnética – fMRI 

Nesta ferramenta, o individuo deita-se em longo tubo e é terminantemente proibido o 

uso de qualquer objeto metálico. Dentro do tubo um campo elétrico é produzido e que a 

tradução da atividade cerebral para o computador e mensura as mudanças nas atividades 

cerebrais (NEIVA, 2012). 

Esta ferramenta mede a oxigenação no sangue e, em que lugar está a atividade 

sanguínea, por isso é possível identificar e perceber as regiões ligadas a determinados 

comportamentos e assim, identificar qual comportamento do indivíduo frente á um estímulo 

(LINDSTROM, 2012). 

EyeTracking 

O eye tracking é uma ferramenta que monitora o olhar, o caminho percorrido pelos 

olhos e quantas vezes e por quanto tempo o indivíduo direcionou seu olhar para determinado 

local da imagem. (PERUZZO, 2013) 

O eyetrackig quantifica essas fixações com muita precisão (NEIVA, 2012) e essas 

quantificações recebem nomes como: Heatmap, que significa mapa do calor e corresponde á 

área que obteve maior visualização; Cluster é uma área específica com grande número de 

visualização e o Gazeplot, é uma análise em que possível identificar todos os movimentos 

oculares (PERUZZO, 2013). 

Identificando a melhor ferramenta 

Observando a realidade da empresa e a forma como realiza a divulgação e o pouco 

material que possui, neste caso, banner e embalagens, pode-se apontar que a ferramenta que 

mais se adequa a realidade da empresa, no que diz respeito a divulgação empresarial, é o eye 

tracking, mais especificamente o modelo de eye tracking de óculos apresentado por Peruzzo 

(2013) que diz que este modelo é utilizado até em análise de gôndola de supermercado, o que 

demonstra assim maior facilidade e flexibilidade. 

Para a empresa esta ferramenta pode auxiliar na identificação de quais áreas mais 

chamam a atenção do consumidor, se a marca está posicionada corretamente, se aquela área 

com maior visualização é realmente a área que a equipe de marketing deseja que os 

consumidores observem, pois, Peruzzo (2013) aborda que esta ferramenta objetiva determinar 

se um AIO que em inglês significa área of interest (área de interesse) atingiu seu objetivo. 

Para melhor visualização, abaixo segue imagem do eye tracking modelo óculos: 
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Imagem 02: Modelo eye tracking óculos.                   

                 Fonte: http://www.hipersuper.pt/2011/03/25/oculos-com-eye-tracking-chegam-a-portugal/ 

 

Para o marketing de vendas, ferramentas de neuromarketing não são aplicáveis, 

contudo, se utilizadas ferramentas do marketing direto, como catálogo, folhetos informativos, 

anúncios, então poderiam ser utilizadas para garantir a efetividade das imagens visuais, sendo 

para este caso, também indicado o eye tracking porque “permite detectar o olhar para um 

determinado local.”. (PERUZZO, 2013, p. 113) verificar qual área obteve maior visualização 

(NEIVA, 2012). 

 Embora esteja identificada como a melhor ferramenta, é preciso falar que sua efetiva 

aplicação é inviável para a empresa em questão, uma vez, que tanto o uso do eye tracking 

quanto as outras ferramentas do neuromarketing, possuem custo elevado, pois se tratam de 

equipamentos específicos e profissionais capacitados para dirigir o manuseio e interpretação 

das informações. 

 Quanto a valores, Colaferro (2011) aborda que os custos com o EEG chegam US$ 

10.000,00 a podem aumentar de acordo com a utilização e o IRMf pode custar de US$ 

100.000 a US$ 300.000 por ano, contudo, não há registro quanto a valores para o eye 

tracking, uma vez, que estes variam de acordo com o projeto e sua complexidade. 

Ainda que não seja possível a efetiva utilização das ferramentas, os estudos e 

resultados já demonstrados pelo uso destas por parte de grandes empresas, fornecem 

informações valiosíssimas para os formuladores de estratégias, inclusive para a empresa 

estudada. 

A empresa tem como público alvo o cliente empresarial, mas durante a entrevista 

informou que já está separando uma parte de seu orçamento para o lançamento de um novo 

produto em propaganda televisiva, esta é a primeira vez que a empresa usará uma estratégia 

de comunicação de massa. 

Neste caso então, os conhecimentos fornecidos pelo neuromarketing poderão 

auxiliar a empresa a desenvolver uma propaganda mais assertiva, dentre eles, um dos mais 

importantes descobrimentos da neurociência, os neurônios-espelhos.  

A empresa poderá ter grande êxito se, em vez de apenas mostrar o produto, utilizar 

pessoas consumindo o novo produto, de preferência sorrindo, o que estimularia o grupo de 

neurônios-espelhos que conforme Carvalho (2012) são responsáveis pela imitação e, segundo 

explica Neiva (2012) o indivíduo ao ver outro praticando uma ação, automaticamente imita a 

ação no cérebro e com base nisso, é possível dizer que, quando o consumidor visualizar a 

cena na propaganda, se projetaria na mesma e isso estimularia o consumo. 

A empresa possui uma vantagem muito grande por trabalhar com produtos 

comestíveis, ainda mais por serem de sabor doce, pois os doces ativam uma substância 

chamada dopamina e Peruzzo (2011) comenta que a dopamina é responsável pela sensação de 

prazer e recompensa, sendo os alimentos ricos em glicose, grandes ativadores dessa 

substância. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

 Anais do V SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 20, 21 e 22/11/2016 13 

Para Peruzzo (2011) a ativação da dopamina é um dos grandes objetivos do 

neuromarketing, ainda mais por estar ligado aos neurônios-espelhos conforme aborda 

(CARVALHO, 2012) em que e parceria se torna infalível, pois a dopamina estimula no 

cérebro a sensação de prazer e os neurônios-espelho criam o sentimento de pertencimento 

social a partir da imitação. 

Ainda sobre a propaganda que a empresa veiculará, outro descobrimento do 

neuromarketing poderá auxiliar a fixar a marca na mente do consumidor, que é o estímulo 

auditivo, Lindstrom (2010) é enfático e entusiasta quando fala: 
Aí há outra lição do neuromarketing. Quando olhamos algo, somente a parte 

visual do cérebro é ativada; quando escutamos algo, ativam-se as regiões 

relacionadas com os cinco sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. É por isso 

que, quando ouvimos uma música de nossa infância, voltam-nos à mente tantas 

recordações visuais (LINDSTROM, 2010, p. 84). 

 

 Assim como a Microsoft, Apple e Intel que usam melodias simples, mas 

inconfundíveis (LINDSTROM, 2010), se a empresa preocupar-se em desenvolver para a 

propaganda um Jinglle bem elaborado, mas que seja simples, rápido e que tenha chances de se 

fixar na mente dos telespectadores, com certeza terá êxito, assim como teve a Nissan ao 

veicular a propaganda “Pôneis Malditos” que conforme a versão online da revista EXAME 

(2011) a “musiquinha” aumentou em 81% as vendas da empresa em 2011. 

É importante frisar que não se pensou em nenhum momento no decorrer deste 

estudo, ratificar o uso das ferramentas do neuromarketing nas estratégias de comunicação da 

empresa estudada. Tendo em vista o alto custo das mesmas, pode-se afirmar que é inviável a 

utilização de tais ferramentas tanto no desenvolvimento quanto na análise de qualquer projeto 

de comunicação formulados pela Caramello, observando sua realidade no momento do 

desenvolvimento deste estudo. 

 Buscou-se então, um aprofundamento sobre o assunto, conhecer as estratégias da 

empresa e verificar como os estudos e resultados já demonstrados em neuromarketing 

poderiam ajudar a empresa a melhorar seu processo de formulação da comunicação com seu 

público, bem como verificar qual ferramenta melhor se adequa a realidade da empresa e como 

esta ferramenta poderia auxiliar a verificar a efetividade da divulgação da empresa estudada. 

 

5 Considerações Finais 

O marketing tem ganhado cada vez mais importância nas organizações, sendo esta 

área muito importante até mesmo em processos decisórios, já que é a área que está mais perto 

dos clientes.  

Visando a captação e fidelização de clientes, o marketing se volta essencialmente 

para estudar seu público-alvo e formular estratégias, principalmente estratégias de 

comunicação que atraiam esse público.  Por isso, precisam ser muito bem desenvolvidas, afim 

de que se evitem gastos com estratégias que não consigam promover o retorno esperado.  

Neste propósito então, surgiu o neuromarketing, que é a união da neurociência com o 

marketing em que se busca não apenas “fazer” a propaganda, publicidade, ou outras formas 

de comunicação, mas entender que impactos estas comunicações provocam no consumidor, 

ou melhor, no seu inconsciente. 

Para este estudo, foi escolhida de forma aleatória, por conveniência e comodidade 

para a pesquisadora, uma empresa de pequeno porte do setor industrial de Boa Vista-RR e a 

partir dos objetivos propostos foi possível conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre o 

neuromarketing, bem como identificar como a empresa escolhida realiza seu processo de 
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comunicação e como essa nova área, poderia auxiliar nas formulações de suas estratégias 

neste contexto.  

A divulgação da empresa se resume em praticamente duas linhas de ação: marketing 

de vendas e a colocação de um banner no estabelecimento onde serão revendidos os produtos 

da que levam sua marca, sendo assim, o marketing de vendas a estratégia que tem sustentando 

a empresa durante seus doze anos de existência. 

Durante o estudo foi identificado que a empresa não utiliza nenhum critério para 

formulação da comunicação com seu mercado, contudo o proprietário do estabelecimento 

informou que a empresa tem o cuidado de não disponibilizar seus produtos próximo de outro 

ponto que já comercializa os produtos da Caramello e este estudo dos pontos de venda é 

obtido através da divisão que a empresa faz da cidade, na qual separa a área em conjuntos, em 

que cada conjunto tem uma determinada quantidade de bairros e dentro destes conjuntos, 

sabe-se quantos e quais estabelecimentos fazem a revenda dos sorvetes e picolés. 

Com base na análise de dados foi possível identificar também, que existe uma 

ferramenta que se aplica na tímida divulgação da empresa, sendo esta ferramenta o 

eyetracking, mas que não é possível sua efetiva utilização já que se trata de uma ferramenta de 

custo significativamente elevado e a empresa não possui ainda orçamento suficiente para 

investir em formulações de comunicação utilizando esta ou outra ferramenta da neurociência. 

O valor dos equipamentos usados em neuromarketing ainda é o grande entrave para a 

utilização dos mesmos e dessa forma, apenas empresas de médio ou grande porte, as quais já 

possuem orçamentos voltados especificamente para pesquisas e desenvolvimento de produtos 

e vultosos orçamentos destinados à comunicação, é que tem se beneficiado desta nova área. 

Além do alto custo das ferramentas, o desconhecimento sobre o assunto também 

colabora para a não utilização do neuromarketing e por isso, explica-se a importância deste 

estudo, pois visou abordar cientificamente o assunto e buscou-se proporcionar aos leitores 

maior interesse sobre a área. 
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