
 

 

 
NEUROMARKETING COMO 

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

EMPRESARIAL: UMA ABORDAGEM 

GLOBAL  
 

Fernando Augusto Cunha Pereira  (UEPA ) 

engenheirofernandopereira7@gmail.com  

Samuel Correia Pereira  (UEPA ) 

samuelalter625@gmail.com  

Erik Franco Rabelo Fernandes  (UEPA ) 

erikfrancouepa@gmail.com  

Jose Alberto Silva de Sa  (UEPA ) 

josealbertosa@uepa.br  

 

 

 

O neuromarketing constitui uma ferramenta cada vez mais utilizada 

pelas empresas para ampliar suas capacidades de adaptação às 

exigências do consumidor. O presente artigo tem como objetivo 

apresentar o conceito e a aplicação do neuromarketiing como 

estratégia de negócio organizacional, a nível global, com ênfase em 

algumas localidades. O desenvolvimento do artigo teve como base 

metodológica a pesquisa bibliográfica. Como resultado, constatou-se 

que a utilização do neuromarketing tem sido essencial para o êxito das 

campanhas de publicidade de muitas empresas, fazendo com que suas 

marcas alcancem um patamar ideal na relação produto-cliente.  

 

Palavras-chave: neuromarketing, empresas, consumidor, estratégia de 

negócio. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas, a intensa competitividade organizacional fez com que o 

marketing assumisse um papel preponderante nas empresas para a criação de estratégias 

mercadológicas adequadas às necessidades do mercado. Assim, o setor de marketing tem sido 

bastante requisitado para tentar desvendar a essência do comportamento do consumidor, ou 

seja, quais sensações, pensamentos, emoções e aprendizados ocorrem na mente do 

consumidor e que são responsáveis por provocar tomada de decisões relacionadas à compra 

de um produto.  

Diante desse contexto, aliado ao intenso avanço científico e tecnológico, surge um 

novo campo de estudo: o neuromarketing. Segundo Madan (2010), tal área corresponde a uma 

relação interdisciplinar entre esferas tradicionais: a psicologia, a neurociência, a economia e o 

próprio marketing. O foco é a análise do cérebro do consumidor por meio de técnicas de 

neuroimagem, as quais promovem o escaneamento cerebral, possibilitando observar 

diretamente a atividade do órgão em questão e verificar quais as regiões do cérebro que são 

acionadas quando a pessoa é exposta a estímulos de compra como propagandas comerciais. 

O neuromarketing se apresenta como uma alternativa mais eficiente e precisa quando 

comparado a mecanismos tradicionais. As pesquisas qualitativas, em especial, as entrevistas e 

os questionários, não são capazes de garantir com precisão as reais necessidades do 

consumidor, pois são baseadas na crença de que ele vai expor seus sentimentos de maneira 

racional e linear (ZALTMAN, 2003). Em contrapartida, a ação do neuromarketing se 

empenha em compreender além do que é declarado, ou seja, ele tenta mapear os aspectos 

complexos da mente humana. 

Embora seja um tema relativamente recente, já que foi idealizado no final dos anos 90 

(ZALTMAN, 2003), as grandes vantagens apresentadas por essa nova área de estudo faz com 

que sua aplicação seja feita por várias empresas, motivadas em ampliar seus poderes de 

influência sobre os clientes. Com base nisso, o presente artigo tem o objetivo de mostrar a 

aplicabilidade do neuromarketing como estratégia de negócio empresarial a nível global, 

destacando como essa área é desenvolvida em algumas regiões. O delineamento metodológico 

adotado foi a pesquisa bibliográfica baseada em artigos, trabalhos de conclusão de curso e 

estudos de caso, em um período definido entre 2000 e 2016. 
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2. Conceito de neuromarketing 

O acirramento da concorrência entre as companhias a nível global, a crescente 

exigência do cliente e a evolução tecnológica têm estimulado as empresas, por meio do 

marketing, a realizarem aplicações de pesquisas de mercado mais precisas, identificando as 

verdadeiras necessidades do mercado consumidor e o que, de fato, influencia e afeta as suas 

decisões de compra. Dessa forma, as estratégias de marketing, juntamente com as técnicas 

avançadas da neurociência têm possibilitado o desenvolvimento de métodos cada vez mais 

eficientes de análise do comportamento consumidor, que buscam compreender tal ação a nível 

neurológico. A interdisciplinaridade entre essas áreas resulta em um novo campo de estudo 

denominado neuromarketing. 

Segundo Lindstrom (2009, p. 13), o neuromarketing é uma ferramenta muito 

importante para explicar o verdadeiro sentido do ato de consumir: “O neuromarketing é chave 

para abrir o que eu chamo de nossa „lógica do consumo‟ – os pensamentos, sentimentos e 

desejos subconscientes que impulsionam as decisões de compra que tomamos em todos os 

dias de nossas vidas”. Por meio das sofisticadas técnicas de neuroimagem, a exemplo da 

imagem da ressonância magnética funcional (FMRI), da tomografia ótica funcional difusa 

(FDOT) (ZALTMAN, 2003) e do eletroencefalograma (EEG), o neuromarketing promove um 

escaneamento cerebral, interpretando e monitorando as reações do cérebro quando a pessoa é 

submetida à exposição de atrações comerciais, como as campanhas publicitárias, marcas, 

imagens e vídeos. Registram-se imagens do cérebro e verificam-se quais as regiões ativadas 

no momento em que há a influência dos fatores citados anteriormente. As respostas obtidas 

são provenientes do universo implícito do inconsciente cognitivo, o qual corresponde a 

processos mentais que estão fora da zona de consciência humana e norteiam a maior parte do 

comportamento da humanidade. Assim, os resultados carregam as reais motivações do 

consumo, já que as decisões são tomadas no julgamento subconsciente, que precede à ação de 

escolher conscientemente. 

A partir dos dados obtidos com essas aplicações neurocientíficas, são desenvolvidas, 

por exemplo, estratégias comerciais de montadoras de carro (LEE; BRODERICK; 

CHAMBERLAIN, 2007), empresas de varejo (ZALTMAN, 2003) e indústrias alimentícias. 
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Astolfi et al. (2009) afirma que todo o processo de análise e verificação da resposta 

neurológica frente a estímulos de consumo permite aos profissionais da área de marketing 

aprimorar o grau de confiança da efetividade das campanhas de publicidade antes de serem 

lançadas no mercado. As estratégias de negócios das empresas se tornam mais pontuais e 

adequadas para ampliar a satisfação da sua clientela, conquistar novos clientes e gerar maior 

receita para os seus negócios. 

O neuromarketing traz consigo um conjunto de recursos de enorme valor para 

investigar o mercado, segmentá-lo e desenvolver estratégias com êxito para produtos 

(imagem, marca, embalagens), posicionamento, preços, comunicações e canais. 

Esses recursos se baseiam no conhecimento dos processos cerebrais vinculados à 

percepção sensorial, ao processamento da informação, à memória, à emoção, à 

atenção, à aprendizagem, à racionalidade e aos mecanismos que interagem com a 

aprendizagem e a tomada de decisões do cliente (BRAIDOT, 2000, p.16 apud 

RIBEIRO, 2014, p.7, tradução do autor). 

A eficiência do neuromarketing é ainda mais evidente quando comparado a métodos 

de pesquisas tradicionais, como as entrevistas e os questionários, que, muitas vezes, são 

responsáveis pelo fracasso inicial das vendas de um determinado produto. Lindstrom (2009) 

admite que oito em cada dez novos produtos lançados fracassam nos três primeiros meses. O 

principal motivo para esse fato é, justamente, a aplicação das tradicionais pesquisas de 

marketing, que estão sujeitas a falhas ao aferir o comportamento dos consumidores, pois não 

conseguem captar aquilo que está muito além do âmbito consciente humano, influenciado por 

diversos fatores que fazem com que os respondentes concedam respostas que não condizem 

coma maneira que pensam e agem. 

De maneira geral, levando em consideração a amplitude de pesquisas que podem ser 

feitas pela área, o neuromarketing é definido como: “a aplicação de métodos neurocientíficos 

para analisar e compreender o comportamento humano em relação às trocas de mercado e de 

marketing” (LEE; BRODERICK; CHAMBERLAIN, 2007, p. 200). Ou seja, o alvo de 

compreensão dessa área não leva em consideração apenas o comportamento do consumidor, 

mas fatores internos e externos das organizações, muito relevantes para as ações de 

marketing. 

3. Neuromarketing no mundo 

3.1. Neuromarketing no Japão 

No Japão, os pesquisadores Tomomi Nomura e Yasue Mitsukura pesquisaram os 

efeitos causados por comerciais televisivos, utilizando uma detecção baseada em 
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eletroencefalograma (EEG). Os sujeitos da pesquisa foram 15 homens e 11 mulheres entre 20 

e 50 anos saudáveis. A empresa DENTSU Co.Ltd selecionou 100 comerciais que estão no ar 

desde fevereiro de 2015, sendo que 50 receberam prêmios em festivais japoneses de 

comerciais.  

Segundo Nomura e Mitsukura (2015), os comerciais que eram premiados e que tinham 

maior duração causavam maiores reações positivas dos espectadores e o inverso ocorria com 

aqueles sem prêmios de reconhecimento. E ainda, as propagandas de menor duração 

causavam melhores impactos nos telespectadores. Concluíram também que, em um mês, 

qualquer palavra de uma propaganda televisiva registrada na memória era, praticamente, 

extinta e por isso o foco de campanhas de marketing desse gênero deveria estar focada em 

impactar o seu público rapidamente. 

Figura 1- Aparelho de eletroencefalograma usado pelos pesquisadores 

 

 

 

 

 

FONTE: Nomura e Mitsukura (2015) 

3.2. Neuromarketing nos Estados Unidos 

Outro experimento foi realizado por Paul Nussbaum junto com outros pesquisadores, 

nos Estados Unidos, com o propósito de criar, via EEG e um tratamento de dados feito por 

uma rede neural artificial, um método que pudesse analisar as reações de espectadores a 

vídeos curtos (duração aproximada de 1 minuto) de websites como Youtube. Participaram da 

avaliação duas pessoas, sendo que a primeira assistiu a duas seções de dez vídeos curtos e 

contínuos e a segunda assistiu a duas seções contínuas de 9 vídeos. Em seguida, a rede neural 

analisa os dados obtidos pelo EEG depois de ser treinada utilizando conjuntos de dados 

coletados e categoriza os dados como “Gostei” e “Não gostei”.  

De acordo com Nussbaum et al. (2012), foi constatado que, a partir de testes, 

alternando a ordem e a origem dos dados usados inicialmente, a precisão da rede neural 

dependia largamente dos dados utilizados para treiná-la.  
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3.3. Neuromarketing no sudeste asiático 

Recentemente, na Tailândia, a pesquisadora Chutima Ruanguttamanun realizou um 

teste de seus estímulos neurais diante de marcas de grife europeias, utilizando um scanner 

FMRI. A autora da pesquisa assistiu a cinco comerciais dentro da máquina através de um 

prisma, ouvindo o áudio com a utilização de fones de ouvido, repetidamente, durante uma 

hora. Ruanguttamanun (2014) concluiu que gostava da marca Louis Vuitton, pois o scanner 

detectou maior atividade cerebral enquanto assistia à propaganda de vídeo da marca. 

Figura 2 - Scanner FMRI 

 

Fonte: PHRAZER (2012) 

Os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Bandung (ITB) Fitri Aprilianty e 

Mustika Sufiati Purwanegara, na Indonésia, perceberam que as empresas vendedoras de 

roupas íntimas sabiam muito pouco das preferências de seus clientes e fizeram uma pesquisa 

baseada nas respostas neurológicas às características básicas dos produtos. Os sujeitos da 

pesquisa foram escolhidos ao acaso, para formar um conjunto de 200 pessoas, sendo 100 

homens e 100 mulheres. Nesse conjunto, os participantes não possuíam nenhum distúrbio 

psiquiátrico ou neurológico (APRILIANTY, PURWANEGARA, 2014). 

O procedimento consistiu, primeiramente, em um questionário que perguntava suas 

preferências de roupas do gênero e, depois, foram feitos três testes monitorados por um 

aparelho de eletrodos EEG. No primeiro teste, os participantes olharam fotos de roupas 

íntimas e respondiam se o estilo das peças os agradava. Já no segundo, os participantes eram 

indagados com relação aos materiais que preferiam na fabricação das peças e tocavam nelas 

por pequenos intervalos de tempo. Por fim, no terceiro teste, os participantes tocavam em 

roupas e eram avisados qual era o preço de cada uma. Consoante aos dados obtidos, 
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Aprilianty e Purwanegara (2014) chegou à conclusão que: entre os homens, o preço era o 

atrativo mais estimulador e, entre as mulheres, o principal critério foi o estilo. 

3.4. Neuromarketing na África 

Na África do Sul, a empresa Neural Sense desenvolve estudos de caso para dar 

consultoria em neuromarketing. Uma de suas clientes, a companhia de produtos saudáveis 

Solgar, desejou mudar o design usado nos seus pontos de venda e contratou a empresa para 

sugerir os parâmetros a serem seguidos nessa mudança. O método de análise consistiu na 

utilização de um aparelho Eye-Tracking por um voluntário para identificar os principais 

pontos observados pelos clientes e os movimentos dos olhos para identificar possíveis 

problemas. O principal ponto negativo que a empresa salientou foi o fato de o número grande 

de produtos ocasionar uma certa desorientação nos clientes quando procuravam por algum 

item específico. Conforme o diretor de marketing da Neural Sense Mark Drummond, os 

consumidores foram capazes de encontrar os produtos mais rapidamente com o plano de 

alteração do que sem ele e também, o consumidor gasta metade do tempo a procura do 

produto (NEURAL SENSE, 2016). 

4.Neuromarketing no Brasil 

As empresas brasileiras também buscaram alternativas neurocientíficas para um 

melhor produto no mercado. O fundador da primeira empresa brasileira a utilizar essas 

ferramentas, Nascimento (2010) cita que todas as etapas de produção podem ser influenciadas 

e aprimoradas utilizando-se de métodos neurocientíficos. Isso fortaleceria a presença do 

conhecimento da neurociência para as empresas buscarem um produto mais bem aceito e com 

a finalidade de não perderem espaço na economia de vendas. Mesmo que, de forma ainda 

minoritária, algumas empresas já divulgaram oficialmente que utilizam técnicas de 

neuromarketing. 

A Forebrain Neurotecnologia Ltda, empresa vinculada a UFRJ (Universidade Federal 

do Rio de Janeiro) e criada em 2010 por Billy Nascimento, especializa-se na aplicação do 

mapeamento cerebral para conhecer as reações emocionais e fisiológicas que os indivíduos 

possuem a algum determinado tipo de produto ou propaganda com a finalidade de pesquisas 

de mercado, além de buscar o desenvolvimento de produtos e serviços para empresas que 

tenham como foco o próprio consumidor, de acordo com Almeida et al. (2010). 
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A empresa conseguiu, por exemplo, convencer a empresa de cosméticos, L‟Oréal, a 

utilizarem os seus serviços em 2012. A multinacional francesa buscava estudar os benefícios 

do seu novo protetor solar para pele oleosa Anthelios, da La Roche-Posay com uso de 

métodos neurocientíficos. A partir das técnicas de pupilometria e Eye-tracking, a Forebrain 

monitorou o movimento dos olhos e a dilatação da pupila de 50 mulheres quando observavam 

suas fotos usando o produto do L‟Oréal e outro de uma concorrente. De acordo com o teste, as 

pessoas tendem a olhar para imagens mais aprazíveis, enquanto a pupila aumenta seu 

diâmetro se a reação for positivamente agradável (SETTI, 2013). 

Quadro 1: Metodologias aplicadas e as suas finalidades 

Método adotado Objetivo 

Pupilometria Mensura-se o valor da intensidade 

emocional que o consumidor está 

sentindo através da variação do diâmetro 

de sua pupila. 

Tempo de reação Avalia-se o tempo que o consumidor 

reage a diversos estímulos após a 

exibição de vários tributos. 

Economia comportamental Fornece as tendências de compra do 

consumidor em relação aos produtos e 

marcas testadas. 

Eletrocardiografia Avalia-se a variação da frequência 

cardíaca relacionada a velocidade que o 

coração bate durante estímulos a 

experiências com marketing. 

Salivação Mensura-se a variação de salivação do 

consumidor provocado por estímulos de 

produtos alimentícios. 

Eye-Tracking Mede-se o movimento dos olhos e a 

tendência a algum determinado local. 

Fonte: Adaptado de FOREBRAIN (2016) 

Já a FGV PROJETOS também estuda as respostas emocionais das pessoas perante 

marcas, produtos e incitação publicitária para se obter práticas gerenciais mais eficientes, 

sendo a empresa uma unidade de assessoria técnica da Fundação Getúlio Vargas. Localizada 

no Rio de Janeiro, ela auxilia organizações públicas, empresariais com a finalidade de 
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desenvolver projetos nos setores de gestão e administração (FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS PROJETOS, 2016). 

Em Brasília, a empresa Checon Pesquisa também se utiliza dos conhecimentos de 

neuromarketing para aperfeiçoar a sua pesquisa convencional na análise de mercado 

aplicando métodos como a codificação facial automatizada, Eye-Tracking, GSR (Galvanic 

Skin Response) e biometria. 

O Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia (IBN), localizado em São 

Paulo, busca inserir e informar a importância da neurociência dentro das Universidades, 

governo e mercado de forma consciente e ainda credibilizá-los nos cenários econômico, 

publicitário e organizacional. O IBN elabora eventos e workshops como um meio de 

disseminar a importância da neurociência na sociedade atual, além de criar a ideia do “IBN 

Business Project” como uma ferramenta para prestar consultoria (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE NEUROMARKETING E NEUROECONOMIA, 2016) 

5.Casos de Sucesso 

O neuromarketing tem sido um fator preponderante para o sucesso nos negócios de 

muitas empresas de renome a nível global. Com essa área da ciência, as empresas notaram 

que fatores relacionados às características físicas do produto, como as cores e a forma da 

embalagem e até a disposição das informações básicas que descrevem o produto nos veículos 

de publicidade, influenciam diretamente na escolha do cliente e, consequentemente, amplia as 

possibilidades de serem bem sucedidas as campanhas comerciais e, consequentemente, as 

marcas responsáveis. 

5.1. McDonald’s: O neuromarketing na divulgação do McMuffin 

O McDonald‟s, por exemplo, promoveu sua campanha de divulgação do McMuffin 

em outdoors nas estradas americanas utilizando princípios da Neurociência. Sabendo que 

durante a realização de atividades de rotina, o cérebro fica em estado de “piloto automático” 

para reduzir gastos de energia, fazendo com que a pessoa não preste atenção para as 

informações que cercam o seu percurso, a empresa de fast food desenvolveu um método que 

acionasse o estímulo visual humano para registrar adequada e rapidamente a mensagem do 

seu anúncio. 

Figura 3 – Anúncio publicitário do McMuffin nos Estados Unidos 
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Fonte: Ariano (2015) 

A organização de todos os elementos presentes no outdoor possui um propósito 

subliminar, não sendo definido ao acaso. A dimensão da figura, o contraste das cores, o 

posicionamento do produto no lado esquerdo do outdoor e a objetividade da mensagem fazem 

com que a ideia central da campanha seja processada corretamente pelos leitores. O cérebro 

humano responde de modo inverso às informações codificadas, ou seja, o lado esquerdo 

cerebral capta estímulos provenientes do campo visual direito e vice-versa. Além disso, o 

hemisfério direito do cérebro age na percepção de recursos não-verbalizados, enquanto que o 

hemisfério esquerdo se encarrega pela interpretação de aspectos verbais, como números e 

textos. 

Com isso, a compreensão do anúncio publicitário em questão é facilitada, já que a 

imagem do produto (McMuffin) está posicionada do lado esquerdo do observador e a 

informações acerca do produto estão situados à direita de quem observa, obedecendo ao 

funcionamento 

correto de apreensão do 

cérebro. 

O lançamento do 

McMuffin provocou uma 

vasta difusão na venda de itens 

de café da manhã por parte 

da concorrência, 

tanto que rendeu lucros 

positivos a curto prazo (BAYE, 2010). Portanto, isso comprova que o McDonald‟s serve 
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como referência 

nesse segmento de 

atuação. De acordo com 

Carvalho (2011), o 

patamar alcançado pela 

McDonald‟s, 

como empresa que 

possui o monopólio no ramo de fast food, é resultado da grande influência sobre seus 

consumidores, que, por sua vez, é feita por meio de estratégias neurocientíficas que utilizam 

um conjunto de imagens e símbolos na identificação dos produtos para atrair eficientemente 

seus clientes. 

5.2. Leite Moça: Um sucesso de neuromarketing a nível nacional 

A realização de estudos e a aplicação de técnicas de neuromarketing foram 

fundamentais para que a Leite Moça, da Nestlé, passasse por um processo de reformulação de 

sua embalagem, no ano de 2004, e atingisse um alto patamar de reconhecimento no mercado 

brasileiro de leite condensado. Mallman (2009 apud NEIVA, 2012) afirma que, pelo fato de 

seu público-alvo ser feminino, em especial das classes B e C, a embalagem é desenvolvida 

para criar uma associação do produto a momentos agradáveis, principalmente, relacionados, 

por exemplo, à infância e à família. Logo, houve muitas mudanças, ao longo dos anos, na 

configuração da embalagem para que o produto consolidasse sua popularidade. 

Figura 4 – A evolução da embalagem da Leite Moça 

 

 

 

 

 

Fonte: DESIGN CULTURE (2014)  

A evolução dos cases de embalagem foi marcada por uma série de ajustes pontuais 

para despertar o interesse ao consumo do produto. Porém, o ano de 2004 apresentou uma 

abordagem inovadora ao incorporar aspectos fundamentados em uma análise neurológica, ao 
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ponto de provocar os cinco sentidos do consumidor (MESTRINER, 2007 apud NEIVA, 

2012). A Leite Moça promoveu o uso não exagerado de fontes complexas manuscritas que 

instigam o interesse visual e chamam a atenção das pessoas, facilitando a rápida identificação 

da marca e a compreensão da mensagem. O modelo de layout segue o mesmo padrão 

utilizado no caso do outdoor do McMuffin, com imagens à esquerda e palavras à direita. 

Além disso, percebeu-se que a manutenção do ícone da moça seria um ponto positivo, pois a 

sua retirada implicaria na desfamiliarização da relação consumidor-marca. 

A mudança na forma, uma das principais características do produto, é o grande 

símbolo da inovação da nova embalagem. A lata ganhou um formato acinturado, sendo um 

atributo de diferenciação a outras latas nos locais de venda, que é de confortável manuseio e, 

por isso, induz o consumidor a pegá-lo. 

De acordo com Mestriner (2007 apud NEIVA, 2012), todo esse conjunto de mudanças 

convergiu para um elevado número de vendas da empresa, conduzindo a marca até o limite do 

seu potencial produtivo. O sucesso absoluto da Leite Moça rendeu à companhia a conquista 

do prêmio de inovação pelo Centro Nestlé de Embalagem, na Suíça. 

6. Conclusões 

Levando em consideração as informações apresentadas, constata-se que o neuromarketing é 

uma nova área da ciência que possibilita às empresas promoverem uma análise de mercado 

mais profunda e objetiva, sendo algo relevante na elaboração de estratégias de indução do 

cliente ao consumo. O conjunto de técnicas e métodos neurocientíficos contribuíram, de 

maneira decisiva, para a compreensão das necessidades implícitas que justificam a ação de 

consumir, ao ponto de ponderar o âmbito da inconsciência humana. 

Com a aplicação do neuromarketing, as empresas conseguiram chegar a resultados 

mais precisos sobre o que de fato atrai o consumidor, diferentemente de levantamentos de 

dados tradicionais, que estão suscetíveis a incoerências entre as respostas concedidas e as 

verdadeiras intenções do sujeito abordado. Esse fato gerou maior potencial ao setor de 

marketing e, consequentemente, ampliou sua importância para a obtenção de vantagens 

competitivas às empresas. 

A eficiência do novo ramo científico foi fundamental para que muitas companhias, 

espalhadas em vários continentes, conseguissem sucesso na criação e divulgação de 

campanhas publicitárias de seus produtos. A maneira como os elementos visuais estão 
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dispostos em uma propaganda obedece a um critério pré-estabelecido, definido com base em 

resultados vindos de um estudo neurológico das preferências de consumo e da forma como o 

conteúdo da propaganda é assimilada pelo cérebro, como no caso das ações de marketing do 

McDonald‟s, na difusão do McMuffin, e da Nestlé, na reformulação da embalagem da Leite 

Moça. 

Dessa forma, o neuromarketing assumiu um papel imprescindível no contexto organizacional 

global, como um fator que auxilia as empresas a estarem de acordo com as características do 

mercado consumidor, agregando novas formas de aperfeiçoar seus produtos ou serviços e 

gerando maiores lucros e competitividade entre as instituições.  
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