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Resumo 

Estudos realizados em  todo o mundo apontam positivamente para a efetiva ação das estratégias de marketing no comportamento dos 

consumidores, atuando diretamente nos desejos e gostos, afetando o aumento de vendas e consolidação de determinadas marcas. No 

entanto, parte dessas estratégias, talvez a maioria, passam imperceptíveis aos olhos dos consumidores que são influenciados 

diretamente por essa prática de mercado, mas cabe questionar quais dessas estratégias de marketing são perceptíveis aos 

consumidores. Baseando-se em estudos e conceitos sobre o neuromarketing, para uma melhor abordagem do tema, foi elaborado e 

aplicado um questionário visando identificar as percepções dos consumidores de Brasília acerca das estratégias de Neuromarketing as 

quais são submetidos. Após coleta de dados foram  realizadas análises e tabulação das informações para chegar a uma conclusão 

sucinta e clara referente ao tema abordado. O estudo busca fornecer informações que ampliem o escopo de conhecimento para o 

âmbito social, acadêmico e mercadológico no que diz respeito às estratégias de neuromarketing. 
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Abstract 

Studies worldwide point positively to the effective action of marketing strategies in consumer behavior, acting directly on the desires and 

tastes, affecting the sales increase and consolidation of certain marks. However, part of these strategies, perhaps the majority, pass 

unnoticed in the eyes of consumers who are directly influenced by the market practices, but it is question which of these marketing 

strategies are noticeable to consumers. Based on studies and concepts of neuromarketing, for a better approach to the subject, it was 

developed and applied a questionnaire to identify the perceptions of Brasilia consumers about the Neuromarketing strategies which are 

submitted. After data collection was to perform analysis and tabulation of information to come up with a succinct and clear conclusion 

regarding the topic discussed. The studies to achieve results that provide information that broaden the scope of knowledge for social, 

academic and marketing with regard to neuromarketing strategies. 
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Introdução 

O marketing, um processo que busca 
agregar valor e satisfação nos produtos e serviços, 
não funciona de maneira clara e evidente para os 
consumidores em geral. No entanto a fidelização 
do cliente, a consolidação de uma marca, a 
preferencia de determinado público não é 
realizada por acaso. As pessoas estão diariamente 
sob enorme influência das estratégias de 
marketing. As estratégias de marketing estão 
minuto após minuto buscando influenciar as 
atitudes de compra do consumidor, atuando 
diretamente sobre seus desejos e necessidades. 

Este artigo aborda para analise o seguinte 
problema de pesquisa: Qual é o nível de 
percepção dos consumidores de Brasília acerca 
das estratégias de Neuromarketing adotadas por 
empresas na região da Asa Sul e Lago Sul? 

 Baseando-se no problema de pesquisa 
apresentado, foram estudados e abordados 
conceitos de Neuromarketing visando um melhor 
entendimento e preparo para análises 
consequenciais da pesquisa cientifica. Com base 
nos estudos foi elaborado um questionário para 
identificar as percepções dos consumidores de 
Brasília acerca das estratégias de Neuromarketing 
as quais são submetidos.  

O estudo visa fornecer informações que 
ampliem o escopo de conhecimento para o âmbito 
social, acadêmico e mercadológico no que diz 
respeito às estratégias de neuromarketing. 

 

Materiais e Métodos 

Para desenvolvimento teórico e prático do 
estudo se fez necessário, antes de tudo, uma 
abordagem bibliográfica acerca do 
Neuromarkentig buscando entender seus 
conceitos, aplicações, métodos e questionamentos 
levantados ao longo do tempo. 

Critérios Éticos: Para aplicação do 
questionário, o mesmo sofreu diversas avaliações 
para que por fim fosse aprovado junto ao comitê 
de ética. Houve total respeito ao sigilo dos 
indivíduos entrevistados, dando-os claras 
explicações do objetivo do estudo, da importância 
da coleta de dados e da livre escolha de responder 
ou não ao questionário. 

Caracterização do Estudo: O método 
utilizado nesta pesquisa foi de caráter descritivo e 
de natureza qualitativa. Busca-se mostrar às 
relações entre as características dos 
consumidores e as relações com estratégias de 
neuromarketing que são submetidos.  

 

Amostra: Para realizar a análise, foi 

elaborado e aplicado um questionário em uma 

amostra de 50 consumidores de Brasília com o 
intuito de coleta dados para embasamento do 
estudo. 

Procedimentos do estudo: O estudo foi 
divido em três etapas. A primeira delas foi à 
abordagem teórica do tema por meio de pesquisas 
bibliográficas, foram estudados autores 
conceituados e artigos científicos já publicados. Na 
segunda etapa elaborou-se o questionário de 
pesquisa para coleta de dados e o julgamento do 
mesmo para verificação de objetividade com o 
estudo e de respeito ao individuo instrumento da 
pesquisa. Na terceira e ultima etapa foram 
analisados os dados coletados e tabulados para 
consequente aplicação gráfica visando facilitar a 
interpretação e conclusão do estudo. 

Instrumentos: o questionário, instrumento 

utilizado para o desenvolvimento do estudo, foi 
elaborando objetivando coletar dados de uma 
amostra de 50 consumidores de Brasília, sendo 
aplicado nas regiões do Pontão do Lago Sul e no 
centro comercial Gilberto Salomão. 

O instrumento de pesquisa foi divido em 3 
partes, introdução que era composta por 
identificação do autor e orientador além da 
justificativa do estudo, 4 questões de 
caracterização do individuo entrevistado levando 
em conta renda, sexo, idade e escolaridade, por 
fim outras 7 questões relevantes ao tema. 

Análise Estatística: os dados coletados 
foram tabulados em planilha do Excel, ordenados 
em número, e classificados por meio de filtros. 
Após a tabulação a analise dos dados foi realizada 
e representada graficamente facilitando a 
interpretação. 

Analisando os dados foi possível traçar dos 
perfis das pessoas que participaram da pesquisa, 
conforme demonstrado nos gráficos abaixo: 

Gráfico 1: 

 

Conforme se pode observar no gráfico 1 
houve equilíbrio no perfil de idade dos 
entrevistados, uma vez que apenas foi levado em 



  
 

conta a idade mínima para responder ao 
questionário, deixando mais amplo o escopo do 
estudo. 

Gráfico 2: 

                                                                                

Grande parte dos entrevistados é do sexo 
feminino representando 66% dos participantes do 
estudo, outro dado que manteve equilíbrio foi o 
perfil de renda analisado assim como o nível de 
escolaridade. 

Gráfico 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: 

 

 

Resultados 

Quando levado em conta os métodos 
utilizados nas lojas para estimular o olfato com o 
uso de aromatizantes característicos ao local, 62% 
dos entrevistados responderam identificar que 
essa estratégia é aplicada buscando influencia-los 
a comprar seus produtos.  

As redes de fast food e lanchonetes tendem 
a utilizar a cor vermelha e amarela em seus 
layouts, marcas e produtos. Essa estratégia é 
justificada, pois o uso dessas cores desperta no 
consumidor a necessidade de se alimentar, além 
de causar certo desconforto gerando alta 
rotatividade nos ambientes da loja. Grande parte 
dos entrevistados, 72%, responderam saber do 
uso dessa prática e entender o motivo da 
aplicação desse método. 

Apenas 14% dos entrevistados 
responderam não terem a ciência de que a 
disposição do mobiliário nas lojas e 
supermercados é feita de forma proposital para 
influenciar na tomada de decisão do cliente. 
Quanto ao uso do paladar para tentar influenciar o 
cliente 72% dizem saber dessa prática. 

Outra questão levantada e que teve 
equilíbrio quanto ao consentimento do cliente em 
relação á estratégia de influencia-lo a comprar, foi 
o uso de iluminação diferenciada nos provadores 
de lojas de roupas, 52% responderam acreditar 
que essa prática é realizada para estimulá-los a 
exercer a compra do produto. 

Outras duas questões foram levantadas em 
relação ao uso de celebridades em campanhas de 
marketing e 78% responderam saber que essa 
prática tenta influencia-los a comprar, assim como 
64% acreditam que ao relacionar o produto ao 
bem estar, felicidade, saúde e sucesso, tenta-se 
influenciar o consumidor. 

 

 



  
 

Discussão 

O marketing sempre esteve atrelado aos 
desejos e gostos do consumidor, o foco das 
estratégias e métodos utilizados, para atingir o 
objetivo comum de aumento de vendas, variou-se 
ao longo do tempo conforme as exigências do 
mercado e o aumento do direito de escolha do 
cliente.  

Com o advento da globalização o marketing 
ganhou tal importância que se tornou 
departamento obrigatório dentro de uma 
organização que busque manter-se ativo na 
concorrência acirrada do mercado, que a cada dia 
mais, vem a curve-se para atender às exigências 
do consumidor que passou a impor seus gostos e 
desejos acerca dos produtos e serviços que serão 
consumidos. O cliente grande aliado e peça chave 
de todo esse processo evolutivo exigiu do 
marketing que houvesse uma interpretação 
profunda em relação a seus desejos de compra e 
de suas necessidades, fazendo com que 
especialistas de ramos distintos como a 
neurociência e o marketing se unissem para 
estudar como funcionam os estímulos cerebrais 
que despertam a atração ou repulsão do cliente 
por determinados objetivos, produtos, serviços. 

Na visão de Barbosa (2006), o Marketing 
pode ser explicado baseando-se em cinco 
perspectivas históricas. A primeira tem inicio na 
década de 50, onde marketing era orientado para 
as vendas. Nesta época, a industrialização estava 
em pleno vapor.  

A década de 60 é considerada como a 
segunda perspectiva histórica do marketing, onde 
o foco estava totalmente voltado para os produtos, 
a concorrência na época era baixíssima e as 
grandes empresas monopolizavam a produção e 
venda, ditando a regra do jogo de consumo. 

A terceira fase do marketing acorreu na 
década de 70 e a exportação foi a principal marca. 
A década de 80 adentrando os anos 90 ficou 
marcada pelo quarto período do marketing, voltado 
para o preço. 

Na quinta perspectiva o marketing está 
voltado para o consumidor. Com isso o 
consumidor passa a ditar o que quer consumir, e 
não é mais forçado a consumir qualquer coisa que 
a indústria produza. Entra-se na era da 
competitividade, onde a concorrência está cada 
vez mais acirrada e o uso do marketing cada vez 
mais importante (BARBOSA, 2006; CHAVAGLIA 
NETO, 2012). 

Para uma melhor definição do marketing ele 
foi divido em quatro amplos grupos chamados de 
4 P’s: produto, preço, praça e promoção. O ponto 
onde esses quatro P’s se encontram é o alvo onde 
o mercado deve agir é o ponto de concentração 
das oportunidades de atingir o consumidor com 

seus produtos ou serviços oferecidos. Marketing 
significa que a necessidade do consumidor deve 
ser atendida por meio dos produtos ou serviços 
oferecidos com boa qualidade, variedade, preço 
justo e com ferramentas promocionais adequadas. 
Segundo o autor Cobra (2009, pg. 13), dominar 
estes 4 P’s do marketing “pode ajudar a neutralizar 
as forças ambientais, canalizando recursos e 
obtendo resultados financeiros e de 
posicionamento de mercado compensador”. 

Para que o consumidor se interesse pelo 
seu produto e esteja disposto a pagar um valor 
mais alto por ele é necessário criar características 
de diferenciação e oferecer um produto ou serviço 
que seja relevante e singular o bastante para que 
seja consumido. Existem algumas variáveis que 
compõem um produto e podem ser utilizadas para 
que se destaquem dos demais no mercado, são 
elas: variedade, qualidade, design, características, 
nome de marca, embalagem, tamanho, serviços, 
garantias, atendimento. 

Segundo Kotler (2002) o preço difere dos 
outros componentes que compõem o grupo dos 4 
P’s pois não onera investimento gerando custo, o 
preço gera receita. O preço do produto deve ser 
estimado estabelecendo-se uma relação entre o 
custo e o benefício, sendo necessário levar em 
conta a visão do consumidor e a política de preços 
da concorrência (PINHO, 2012). 

A distribuição é a responsável por fazer os 
produtos chegarem ao lugar certo e da maneira 
adequada para que nunca falte (COBRA, 2009). 
Praça não é apenas relativo aos pontos de venda 
dos produtos ou serviços, mas também a todos os 
canais de distribuição envolvidos no processo de 
fornecimento do produto. 

A promoção é uma das áreas mais amplas 
do marketing, pois abrange todas as ferramentas 
de comunicação que transmitem uma mensagem 
ao público-alvo (KOTLER, 2002). Essas 
ferramentas da promoção têm por objetivo torna o 
produto visível aos olhos do consumidor conforme 
o desejado por quem oferece.  

Na promoção diversas estratégias de 
marketing são desenvolvidas visando atingir o 
subconsciente dos consumidores e influencia-los, 
de maneira imperceptível. O uso de cores, 
aromas, disposição dos mobiliários dentre outros 
métodos são utilizados com o objetivo de 
aumentar as vendas e satisfazer o consumidor, 
essas estratégias são defendidas e estudadas 
pelo neuromarketing. 

O Neuromarketing é a junção de duas áreas 
distintas a Neurociências e o Marketing que 
alinhadas buscam entender como o consumidor 
toma a decisão de compra. Por meio do 
Neuromarketing é possível saber o que funciona, 
ou não, para estimular a compra de um produto 
(CHAVAGLIA NETO, 2012). É resumidamente o 



  
 

estudo das reações cerebrais que afetam a 
atração ou afastamento do cliente de um 
determinado produto, serviço, objetivo, ideia e 
pessoa. 

O processo de tomada de decisão de cada 
indivíduo sofre uma grande influência pela sua 
própria biologia, o que por sua vez faz com que o 
estudo da ativação das áreas cerebrais seja 
fundamental para a compreensão acerca do 
comportamento do consumidor (ALMEIDA, 2012). 
Essas influências biológicas são exatamente o 
objeto de estudo do Neuromarketing, cuja função 
é desvendar e esclarecer tais eventos para melhor 
direcionamento de uma promoção de marketing. O 
cérebro do consumidor é o responsável por decidir 
quais informações processadas geram estímulos 
de compras e quais serão descartadas, portanto o 
poder de fixação do marketing é tão que se torna 
indispensável.  

O Neuromarketing é a junção de estratégias 
de neurociência direcionadas ao marketing, tendo 
como objetivo compreender e desvendar o 
subconsciente do consumidor quanto aos 
estímulos que influenciam em sua tomada de 
decisão de compra. Ainda mais, o Neuromarketing 
abrange em seu escopo de conhecimento outras 
áreas tais quais são a psicologia, economia, 
biologia, química, entre outras.  

Estratégias e métodos praticamente 
imperceptíveis são utilizados por empresas em 
suas tentativas de fazer com que o cliente sinta a 
necessidade de comprar, consumir e gastar 
mesmo que este não tenha nenhuma precisão. 
Como exemplo de estratégia que não é muito 
perceptível para os consumidores pode-se citar a 
forma como os supermercados organizam seus 
layouts físico. Na maioria das vezes a entrada dos 
supermercados está localizada à esquerda nas 
lojas, forçando assim os clientes a percorrerem 
toda a loja seguindo um sentido anti-horário. Isso 
ocorre baseando-se na justificativa de que os 
clientes que percorrem as lojas seguindo esse 
sentido realizam o trajeto e gastam cerca de 7% a 
mais do que os clientes que fazem o sentido 
contrário. Isso ocorre por que o nosso cérebro 
entende que o sentido anti-horário é o mais natural 
e confortável ao nosso corpo. 

Segundo os autores Lindstrom (2009) 
Dooley (2012) a maneira mais eficiente de 
utilização do marketing, para atingir o cliente e 
despertar nele a necessidade de comprar, é 
instigando os sentidos humanos: audição, olfato, 
paladar, tato e visão.  

A audição é estimulada por meio de música 
ambiente, algo que se torna indispensável, e deve 
ser voltada para os clientes alvos da empresa e 
aos estímulos que deseja alcançar. 

 Uma música ambiente adequada pode 
mudar o clima do ambiente. Músicas mais 

aceleradas e ritmadas tendem a deixar o cliente 
mais agitado e o estimulam a realizar suas 
compras mais rapidamente (CAMARGO, 2009). 
Assim como um aroma agradável, os 
consumidores precisam de uma música adequada 
para relaxarem e se sentirem confortáveis no 
ambiente. 

Para estimular a visão do cliente é de suma 
importância ter uma logomarca marcante e 
chamativa, oferecer um produto de designe 
diferenciado, utilizar cores fortes e que transmitam 
os estímulos desejados e fontes tipográficas 
características do negócio ou que se identifiquem 
com a marca. No entanto a visão não é o sentido 
mais importante para o marketing, e insistir no uso 
massivo de propagandas visuais pode ser um 
grave erro. Quanto mais esse sentido é 
estimulado, maior é a dificuldade em captar a 
atenção do consumidor (LINDSTROM, 2009). 

As cores causam diferentes influências nas 
pessoas, podendo transmitir sentimentos, 
provocar sensações e modificar o estado de 
espírito do individuo. A cor vermelha possui um 
alto poder de fixação e atração e deve ser utilizada 
em restaurantes e redes de fast food, pois tendem 
a despertar nos clientes a necessidade de se 
alimentar. O amarelo e fonte de energia e calor. A 
cor estimula sensações otimistas, positivas e 
alegres. 

O azul representa as características de 
sucesso. Tende a acalmar, transmitir tranquilidade 
e controle. Já a cor verde é o contraste para o 
vermelho. Representa a vida e a natureza, capaz 
de transmitir sossego, paz, paciência e sensação 
de alívio.  

A cor laranja é complementar, estimula a 
energia. Tem um efeito capaz de elevar o ânimo. O 
roxo transmite tristeza, seriedade, poder e 
dignidade. 

O branco é neutro, é a ausência de cor. 
Estimula a sensação de pureza, bondade, 
sabedoria e nobreza. Bastante usada quando se 
deseja demonstrar higiene e frescor. Inverso à cor 
branca, o preto é a absorção de todas as cores, 
estimula a sensação de negatividade, morte, medo 
e escuridão.  

O tato é interessante sentido e que para 
estimula-lo e importante investir em materiais do 
produto que além de formas e superfícies de bom 
gosto e qualidade sejam mostradas em um 
ambiente atraente para o consumidor. O ato de 
tocar no produto é essencial principalmente ao se 
tratar de produtos como roupas, pelúcias e 
brinquedos (CAMARGO, 2009).  

Por intermédio do sabor do produto (quando 
produtos alimentícios) o paladar do consumidor 
pode ser aguçado, podem-se oferecer amostras, 
brindes e alguns mimos comestíveis que facilite na 



  
 

tomada de decisão do consumidor ou mesmo que 
traga conforto auxiliando a estimular este sentido.  

O aroma do ambiente e dos produtos 
oferecidos pode ser capaz de estimular sensações 
agradáveis ao consumidor, muitas vezes trazendo 
boas lembranças, conforto e direcionando-o a 
comprar o produto e facilitando o processo de fixar 
a marca no subconsciente do cliente. 

O marketing sensorial é uma estratégia que 
visa transmitir e estimular uma sensação de bem 
estar ao cliente, tornando sua permanência na loja 
maior e, consequentemente, aumentando o 
consumo dos produtos e facilitando o processo de 
fidelização do cliente à marca ou produto, o 
neuromarketing busca facilitar a interpretação dos 
estímulos para facilitar o processo de divulgação e 
alcance de sucesso de um produto, marca ou 
serviço.  

 

Conclusão: 

O estudo foi de grande valia, demonstrando 
por meio da pesquisa o potencial que o 
neuromarketing tem de atingir o público alvo e 
influenciar no ato de exercer a compra e consumo 
de um determinado produto ou serviço, com ou 
sem a necessidade. 

Vale ressaltar que ainda hoje o marketing 
não funciona de maneira clara e evidente para os 
consumidores em geral. No entanto a fidelização 
do cliente, a consolidação de uma marca, a 
preferencia de determinado público não é 
realizada por acaso, grandes empresas buscam 
cada vez com mais frequência entender o cliente 
para estar um passo a frente do concorrente.  

A amostra relevante de pessoas que foram 
instrumentos da pesquisa mostrou-se receptivas 
quanto à explicação do desenvolvimento do 
estudo, e boa parte delas destacou conhecer as 
técnicas do neuromarketing, porém ainda assim se 
tornam vítimas das estratégias para estimular a 
necessidade de compra. 

Entende-se, portanto que objetivo do estudo 
de fornecer informações que ampliem o escopo de 
conhecimento para o âmbito social, acadêmico e 
mercadológico no que diz respeito às estratégias 
de neuromarketing foi alcançado, tornando esse 
material ferramenta de auxílio no estudo e 
esclarecimento no que diz respeito às estratégias 
do neuromarketing. 
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