
“INSIGHTS SOBRE NEUROMARKETING”  - SETEMBRO 2020

E-BOOK EXCLUSIVO PSICOSOMA & ICN AGENCY

AFINAL COMO SURGE O “NEUROMARKETING”

BENEFÍCIOS DO NEUROMARKETING

Este E-Book é parte de uma série de E-Book designado Insights 
sobre o Neuromarketing, constituido por cinco partes e um bónus

“INSIGHTS SOBRE NEUROMARKETING”

PARTE 1/5



“INSIGHTS SOBRE NEUROMARKETING”  - SETEMBRO 2020

EBOOK “INSIGHTS SOBRE NEUROMARKETING - PARTE I”  
CONTEÚDO ELABORADO POR PSICOSOMA  

NEUROMARKETICN – INTELLIGENCE CONSUMER NEUROSCIENCE AGENCY, LDA. 
 

PORTUGAL’2020 
 

©️ 2020, ESTE DOCUMENTO E CONTEÚDOS SÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL DA PSICO-
SOMA E ICN AGENCY, PROTEGIDOS NOS TERMOS DO DECRETO DE LEI Nº63 / 85, DE 14 

DE MARÇO, CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS. 
 

NENHUMA PARTE DESTA PUBLICAÇÃO PODE SER DIVULGADA, REPRODUZIDA, OU 
TRANSMITIDA POR ALGUM MEIO FÍSICO OU ELECTRÓNICO, BEM COMO FOTOCOPIADO EM 

PARTES OU A INTEGRA DO PRESENTE DOCUMENTO.  
 

ESTE DOCUMENTO É CONFIDENCIAL, SENDO O USO LIMITADO E AUTORIZADO PELA PSI-
COSOMA E NEUROMARKET ICN AGENCY. 

 
©️ALL RIGHTS RESERVED



“INSIGHTS SOBRE NEUROMARKETING” - SETEMBRO 2020

Afinal, como surge o “Neuromarketing”

“Products are made in the factory, but brands are created in the mind”, 
já afirmava Walter Landon, e é partindo desta afirmação que iremos expli-
car o surgimento da neurociência aplicada ao consumo.

O crescente aumento da competitividade no mercado global bem como 
a exigência, a globalização dos mercados e dos seus agentes, aliando a rápi-
da evolução das tecnologias de informação, criaram elevados impactos nos 
diversos setores económicos da sociedade global (Drucker, 2012).

Em paralelo, vender é cada vez mais complexo e exigente, “os consu-
midores estão melhores informados; a concorrência é cada vez mais com-
petente; os ciclos de venda tendem a prolongar-se e existente uma forte 
tendência para a resistência às técnicas de marketing ditas tradicionais por 
parte dos consumidores” (Morin & Renvoisé, 2009)

Ao longo de várias décadas, as metodologias de estudos de mercado 
visavam explicar e prever a eficácia de campanhas publicitárias, sendo que 
as técnicas convencionais falharam, sendo fundamental alterar o paradig-
ma para aquilo que Morin & Renvoisé (2009) apontam as emoções, que 
surgem como fortes mediadores de como os consumidores processam as 
mensagens, compreensão e modelagem de respostas cognitivas.
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Este novo foco justifica-se, considerando o que Zaltman (2003) apon-
ta: cerca de 95% dos pensamentos, emoções, aprendizagens e sentimentos 
que impulsionam as tomadas de decisões e os comportamentos de compra 
dos consumidores ocorrem na mente inconsciente.

Um dos grandes impulsionadores deste novo foco foi e é o neurocien-
tista português António Damásio, que em 1991, publica a sua Teoria dos 
Marcadores Somáticos, onde explica a importância e o papel das emoções 
nos processos de tomada de decisão (Damásio, 2010).

Para se abordar as emoções e a sua consequente influencia na dimen-
são do consumo, é fulcral considerar assim o estudo do cérebro e da neu-
rociência, sendo essa caracterizada como sendo uma disciplina que está 
enquadrada nas ciências cognitivas com aspirações em responder empiri-
camente a questões epistemológicas numa perspetiva contemporânea (Gar-
dner, 2002), graças ao estudo da estrutura do cérebro, da função do sistema 
nervoso e das suas relações mentais e comportamentais.

Desta forma, percebemos que a neurociência encaminha para dire-
trizes que apontam que é apenas através da comunicação direta com o cére-
bro dos consumidores, aliado à capacidade de compreensão da linguagem 
do cérebro, desses mesmos consumidores, que se torna possível aumentar 
a eficácia da comunicação e das forças comerciais de uma entidade/marca, 
que por sua vez irá consolidar a notoriedade, aumentar o mediatismo, e 
permitir uma maximização da probabilidades de venda de um produto ou 
uma ideia (Morin & Renvoisé, 2009).

A integração das disciplinas das ciências cognitivas permitiram uma 
nova linha para desenvolver estudos neurocientíficos, considerando as-
sim disciplinas como a neurologia (sistema nervoso e seus distúrbios), 
a neurofisiologia (funções do sistema nervoso), a neuroanatomia (sistema 
nervoso, ou a estrutura neural de um órgão ou parte), ou ainda a neurop-
sicologia (relação entre o sistema nervoso, o cérebro e funções cerebrais 
e mentais como a linguagem, a memória e a perceção) (Houzel, 2008).

Longe vai o tempo em que 387 a. C.: Platão, filósofo grego, autor dos 
primeiros ensinamentos que apoiam a ideia do cérebro humano ser o órgão 
onde se desenrolam os processos mentais, muitas décadas passaram com 
centenas de estudos, investigações, casos e ferramentas utilizadas desde 
então. Contudo, para diversos neurocientistas, essencialmente os anglo-
-saxónicos, a fase dita moderna da neurociência iniciou-se com as inves-
tigações de Ramón y Cajal (1853-1934) e Camilo Golgi (1843-1926), em 
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que Cajal utilizou a técnica de Golgi de modo a realizar uma pormenori-
zada análise neuromorfológica do sistema nervoso (Giménez-Amaya & 
Murilo, 2007).

O campo de estudo interdisciplinar da neurociência teve o seu boom, 
nos EUA, em 1962 no Massachusetts Institute of Technology (MIT), pelas 

mãos de Francis O. Schimitt, que fundou no MIT o Neurosciences Resear-
ch Program (NRP) que visava reunir cientistas de vários domínios do saber, 
desde da biologia, física e medicina, com o objetivo de investigar como o 
cérebro controla o comportamento humano (Adelman, 2010).

Foram os avanços ocorridos no domínio da neurociência durante os 
anos 90, a designada “década do cérebro”, que permitiram ser possível ao 
marketeer aliar os seus conhecimentos a equipamentos de imagem cere-
bral, como a ressonância magnética funcional, eletroencefalografia, entre 
outros, e assim dar início uma nova era (Zace & Moskowitz, 2012).

O surgimento do termo neuromarketing (que resulta da combinação 
entre duas áreas de estudo – neurociência e market – ing – (Morin & 
Renvoisé, 2009)) é, contudo, associado a George Zaltman, professor de 
Harvard, em meados da década de 1990, por diversos autores (Beger, 
2011), (Fugate, 2008), (Wilson, Ganines, & Hill, 2008). É em 1995, 
que Zaltman leva a cabo experiências realizadas através de ressonância 
magnética funcional visando analisar a reação dos consumidores pe-
rante campanhas publicitárias de diversas marcas conceituadas a nível 
mundial (Wilson, Ganines, & Hill, 2008).

Sendo que, a primeira referência do uso do conceito de neuromarke-
ting encontra-se associado a uma agência de publicidade norte america-
na, da cidade de Atlanta – a BrightHouse, em junho de 2002, anunciando a 
criação de um conceito de negócio, articulando o marketing e a utilização 
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de imagem por ressônancia magnética funcional (fMRI) – (BrightHouse 
Institute for Thought Sciences, 2002).

É no de 2004, que é publicado o primeiro grande estudo em neu-
romarketing “Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally 

Familiar Drinks”, que apresenta a experiência com uma ressonância mag-
nética funcional, através da qual foram analisadas as reações dos consumi-
dores a duas das mais importantes marcas de refrigerantes, a Coca-Cola e a 
Pepsi. O estudo foi monitorizado por McLure, Read Montague entre outros 
(McClure, Li, Tomlin, Cypert, Montague, & Montague, 2004).
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O neuromarketing, apesar de ser um campo de estudos relativamen-
te recente, demonstra que a sua evolução ocorreu a um ritmo exponen-
cial desde 2007, período nas quais as entidades especializadas em neuro-
marketing proliferaram um pouco por todo o mundo, desde dos EUA, ao 
Canada, França ou ainda países como Roménia ou Dinamarca, ilustração 
de tal são as pesquisas no Google, que aumentaram radicalmente e as pu-
blicações multiplicaram-se a um ritmo alucinante (Plassmann, Ramsoy, & 
Milosavjlevic, 2011).

No ano de 2008, Hubert e Kenning constataram mais de 800.000 en-
tradas no Google para o termo “neuromarket-ing”, sendo que em 2012, as 
pesquisas aumentaram para 1,4 milhões de visitas.

A introdução de técnicas de investigação pela via de imagens cere-
brais nas áreas sociais, permitiu uma abertura para a aplicação das técnicas 
da neurociência ao marketing (Le Doux, 2015)
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Benefícios do Neuromarketing

A utilização do “neuromarketing” é uma crescente tendência mun-
dial, essencialmente em prol da validação de dados extraídos através das 
várias ferramentas utilizadas, que permitem por sua vez articular custos/be-
nefícios de forma clara (Ariely & Gregory, 2010), sendo que o seu objetivo 
máximo é a aquisição de informações de caracter mais objetivo acerca dos 
processos internos do cérebro dos consumidores (Dapkevičius & Melnikas, 
2009).

Damásio consegue numa afirmação reforçar toda a importância que a 
Neurociência Aplicada ao Consumo tem para a sociedade “É uma emo-
ção que nos faz sentir se determinada decisão é boa ou não”.

Atualmente, e considerando Dooley (2011), o Neuromarketing é re-
ferenciado como “a aplicação da neurociência no marketing, sendo que 
engloba a análise cerebral, através de várias tecnologias de medição da ati-
vidade cerebral, passíveis de identificarem a resposta cerebral a produtos, 
embalagens, publicidades ou outros elementos de marketing”. Esta mesma 
definição é assim consolidada por Lee, Broderick, & Chamberlain (2007) 
que defendem um conceito mais amplo de neuromarketing, podendo o 
mesmo ser definido como “a aplicação de métodos neurocientíficos para 
análise e compreensão do comportamento humano face às relações entre o 
mercado e o marketing”.

A sua utilização é complexa e igualmente ampla em termos de domí-
nios e setores, desde o design de packaging, passando pela arquitetura de 
cidades e espaços, tomada de decisões ou ainda o próprio preço, promo-
ção e publicidade (Ariely & Gregory, 2010), sendo desta forma indispen-
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sável para qualquer marca em qualquer dimensão económica.

Um dos pontos fortes do neuromarketing recai sobre a mescla de equi-
pamentos (EEG, ECG, EMR, fMRI, EMG, Eye Tracking, SCL, PET, P300, 
temperatura, entre outros dados neurofisiológicos necessários a cada proje-
to e objetivo), que se devem utilizar, quer para uma recolha válida, análise 
científica e consequentes reflexões passíveis de serem consideradas como 
uma mais-valia para a empresa.

Alguns equipamentos usados em Neuromarketing:

Esta mescla, visa potencializar a relação emocional (prazer, seguran-
ça, felicidade, atenção e memória) entre marcas e consumidores, para tal 
desenhou-se o Dopaminecision Model ICN Agency® (icnagency.com), 
uma metodologia de análise (psicofisiologia, oculometria, neurofisiologia 
com equipamentos como fMRI, EEG, SCL, fEMG, Eyetracking, ECG, en-
tre outros) aliada a domínios como a psicologia, sociologia, antropologia, 
economia, gestão, marketing ou ainda comunicação.

A metodologia baseia-se em investigação científica e laboratorial, 
estudos de psicologia experimental, sociologia, antropologia, econo-
mia, gestão, marketing e comunicação, que interliga no processo de análi-
se e desenvolvimento através da participação de técnicos qualificados nes-
tas áreas, obtendo elevado grau de rigor e validade dos dados.

Mas, sabia que pode aplicar as mais recentes descobertas da neuro-
ciência no seu negócio de forma a potencializar o envolvimento, comuni-
cação e vendas?

Vamos lhe dar desde já uma dica “95% das decisões de compra são 
inconscientes”, sendo que o preço apenas é importante em 9% das deci-

http://www.icnagency.com
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sões de compra, percebemos assim que a emoção é a chave para o sucesso.

Através da aplicação dos insights obtidos em investigações interna-
cionais é assim possível indicar desde já, cinco dicas para o seu negócio 
consolidar o sucesso:

• Dica 1 – Otimizar o seu website facilitando a apreensão de 
conteúdos e promovendo o engagement pela via do NeuroWebDe-
sign, pensando formas, cores, posições, conteúdos e até tipos de 
letra;

• Dica 2 – Criar um packaging para os seus produtos que, de facto, 
seja atrativo ao público, através das técnicas de NeuroPackaging, 
como por exemplo o Simbolismo Metafórico ou ainda o Padrão de 
Reconhecimento Implícito;

• Dica 3 – Desenhar espaços multissensoriais com os quais as pessoas 
criem uma ligação emocional, pela via da NeuroArquitetura, tendo 
em consideração sistemas sensoriais como a termocepção ou a pro-
priocepção;

• Dica 4 – Criar ações de marketing e comunicação efetivas com 
altos níveis de envolvimento emocional, através de técnicas de 
NeuroComunicação, como o desenho de Stories ou ainda a utiliza-
ção de semiótica assente na Economia Comportamental;

• Dica 5 – Esse mesmo conhecimento, análise e reflexão poderá ser 
desenhado para a criação de um novo produto, produto esse do 
setor agroalimentar por exemplo, sendo criado um produto Neuro-
Sensorial, com definição dos elementos bioquímicos, do seu 
aroma, textura, consistência, cor ou ainda volume.

A aplicação de investigação em Neurociência Aplicada ao Consumo 
apresenta-se assim como um elemento chave para um mundo cada vez 
mais rápido, culto e igualmente complexo de compreender, tendo cada con-
sumidor um perfil diferenciado.

Conhecer mais e melhor o consumidor é possível pela via da Neuro-
ciência Aplicada ao Consumo, aliando domínios de saber e outras práticas 
de estudos de mercado, criando assim um processo rico em dados e perfis, 
com uma margem de erro cada vez menor, aumentando os níveis de eficá-
cia da estratégia, marketing e comunicação.
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