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Resumo 

O presente artigo teve por objetivo investigar se o neuromarketing se comporta como 

influenciador no comportamento de compras do consumidor. Quanto a metodologia a pesquisa 

foi de caráter  exploratório, descritivo e explicativo, bem como bibliográfica e estudo de caso. 

O universo escolhido para produção dos estudos foram os consumidores das marcas Coca-

Cola, Gillette e o OLX depois das visualizações das campanhas publicitárias das respectivas 

empresas, sendo a amostra selecionada não-probabilística, por tipicidade. A coleta de dados foi 

feita por meio de pesquisa bibliográfica e dos estudos de casos. Foi realizada uma seleção de 

campanha publicitária, conforme as marcas escolhidas. Os resultados da pesquisa mostraram 

que, as empresas utilizaram elementos externos e internos para influenciarem os 

consumidores, impressionando-os e chamando atenção dos mesmos.  
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Abstract 

The purpose of this article was to investigate whether neuromarketing behaves as an influence 

on consumer shopping behavior. As for the methodology, the research was exploratory, 

descriptive and explanatory, as well as bibliographic and case study. The universe chosen for 

the production of the studies were the consumers of the Coca-Cola, Gillette and OLX brands 

after viewing the advertising campaigns of the respective companies, with the selected sample 

being non-probabilistic, by type. Data collection was done through bibliographic research and 

case studies. An advertising campaign selection was carried out, according to the chosen 

brands. The survey results showed that companies used external and internal elements to 

influence consumers, impressing them and drawing their attention. 
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1 Introdução 

Para relacionar a tomada de decisão e o efeito do marketing no comportamento do 

consumidor, os neurocientistas desenvolveram um estudo sobre o neuromarketing, que, de 

acordo com Lindstron (2009)... é a chave para abrir a “lógica do consumo”, ou seja: os 

pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que impulsionam as decisões de compra.” 

O presente artigo pretendeu responder ao questionamento: em termos de compras, 

como o neuromarketing pode ser usado na influência do comportamento de compra do 

indivíduo? Assim, traz como objetivo geral investigar se o neuromarketing se comporta como 

influenciador no comportamento de compras do consumidor.  

Utilizou-se como meios de investigação, a revisão de literatura para descrever os 

fatores que ajudam a desvendar como o consumidor toma determinada decisão ao escolher 

um produto/ serviço em meio à diversidade. E o estudo de caso, explorando os critérios 

utilizados para formação das campanhas publicitárias da Coca-Cola, Gillette e OLX. 

 

2 O marketing 

O marketing é uma palavra de derivação do latim “mercari”, que significa comércio, ou 

ato de mercar, comercializar ou transacionar (COBRA, 1988). Existem inúmeras definições do 

termo marketing, mas para Churchill Jr. e Peter (2000, p.4): “marketing é o processo de 

planejar e executar a definição do preço, promoção, distribuição de ideias, bens e serviços 

com o intuito de criar trocas que atendam metas individuais e organizacionais”. Com base nos 

autores, o marketing se dá antes mesmo da criação do produto até o consumidor final, 

priorizando a satisfação da expectativa do consumidor. 

Las Casas (2006) afirma que o marketing além de buscar satisfazer os desejos e as 

necessidades dos consumidores, deve ser considerado o meio de execução e as consequências 

que essas relações causam o bem-estar da sociedade. Para ele, o mais importante em todo o 

planejamento do produto/serviço é como vai ser criado, a forma como vai ser, o meio usado, 

quem é o público-alvo e como vai ser a repercussão no mercado, com características positivas 

ou negativas. 

 

2.1 O comportamento do consumidor e a tomada de decisão no processo de compra 

As pessoas possuem necessidades básicas de consumidor seja pela sua sobrevivência ou 

pela saciedade de obter algum produto e serviço, o qual as torna consumidores. Como afirma 

Churchill Jr. e Peter (2005, p.146) “consumidores são pessoas que compram bens e serviços 

para si mesmas ou para outros, e não para revendê-los ou usá-los como insumos.” 

O ato de consumir um bem é decidir em meio as várias opções e condições o que mais 

tem a ver com suas expectativas e adquiri-lo. Segundo Giglio (1996, p. 23), o termo consumir 

“é uma das infinitas possibilidades do comportamento humano, buscando a realização dos 

planos de vida.” 

Desde a década de 1950, pesquisadores de marketing, tem modulado teorias para 

analisar, compreender e discernir o comportamento dos consumidores, buscando entender a 

partir das motivações (MASLOW,1954). O início da década de 1960 foi marcado pelo 

desenvolvimento do modelo do mix de marketing realizada por Jerome McCarthy (KOTLER, 

2000). No final dos anos 1960, as formulações de modelos integrativos do comportamento do 

consumidor  (NICÓSIA, 1966; HOWARD; SHETH,1969). 

 

 



  

 

Quadro 1: o comportamento do consumidor segundo autores 

AUTORES VISÃO 

Nicósia (1966) CONSCIENTE: o comportamento de compra acontece antes pela 

pesquisa e avaliação de informações. Para ela, o que importa é a 

escolha, não a compra em si. 

 

Howard e Sheth 

(1969) 

RELACIONAL: explicam o comportamento de compra, através do 

processo de relação entre múltiplos produtos ou marcas, com base em 

três hipóteses: a racionalidade do comportamento, o caráter 

sistemático do processo de avaliação e decisão, e a ocorrência de 

qualquer fenômeno externo que possa causar impacto no indivíduo. 

Fonte: dados de pesquisa 

 

O indivíduo antes de adquirir um serviço ou produto precisa tomar decisão, escolhendo 

entre as alternativas a mais adequada e a que solucione o seu problema. Para Maximiano (2000), 

a decisão determina uma escolha utilizada para enfrentar problemas e aproveitar oportunidades, 

e o problema estaria ligado às coisas ruins e a oportunidade às coisas boas. Souza (2018) 

afirma que a tomada de decisão é o processo que leva – direta ou indiretamente – à escolha de, 

ao menos, uma dentre diferentes alternativas, todas estas candidatas a resolver determinado 

problema. 

No processo de compra de um produto/serviço é preciso avaliar alguns critérios pré- 

estabelecidos por um método racional, sendo ele sistematizado e estruturado, para atingir um 

bom resultado. Para Bazerman (2004, p.06) “o modelo racional é baseado em um conjunto de 

premissas que determinam como uma decisão deve ser tomada em vez de descrever como 

uma decisão é tomada.” Esse modelo serve para qualquer situação pois é visto de modo em 

geral e não específico para cada problema. 

 

2.2 A neurociência e o neuromarketing 

A neurociência é um termo novo, porém de estudo antigo. Sido iniciados os estudos 

por volta da década de 1970, na formação da Sociedade para a Neurociência, sediada em 

Washington. Quando gregos, no século IV a.C., chegaram à conclusão que o encéfalo é o órgão 

da sensação. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, julgava que o encéfalo também seria a 

sede da inteligência. Já Aristóteles, acreditava que o encéfalo era um radiador, cuja função 

seria resfriar o sangue que se superaquecia com o coração (BEAR, CONNORS e PARADISO, 

2017). 

Historicamente, durante o Império Romano, foram descobertas duas partes principais 

do encéfalo, são elas: o cérebro e o cerebelo. No início do século XVII, inventores franceses 

criaram aparelhos mecânicos controlados hidraulicamente. Eles apoiavam a ideia de 

comparação entre o encéfalo e uma máquina, cujo objetivo era bombear o fluido para lado 

externo dos ventrículos, pelos nervos poderia causar o movimento dos membros. (BEAR, 

CONNORS e PARADISO, 2017).  

Marie-Jean-Pierre Flourens, em 1823, afirmava que o cerebelo tem uma participação na 

coordenação dos movimentos e, também, concluiu que o cérebro se relacionava na percepção 

sensorial, como proposto por Gall, em 1809, que os traços de personalidade estão relacionados 

com o cérebro; e por Bell, em 1811, na pesquisa das fibras motoras e sensoriais.  

 

 



  

 

2.3 Os neurotransmissores 

Os neurotransmissores são conhecidos por mensageiros químicos que transportam, 

estimulam e equilibram os sinais dos impulsos nervosos entre neurônios e células nervosas ou 

outras. Esses mensageiros químicos podem causar danos às funções físicas ou psicológicas. O 

neurotransmissor atua na função estimulante ou inibidor ao neurônio receptor, isso vai 

depender de qual for o neurotransmissor (PIMENTA, 2018). Os principais neurotransmissores 

são: a. Ácido gama-aminobutírico (GABA): age como o principal inibidor do corpo. Ele 

contribui para a visão, controle dos movimentos e ajuda a regular a ansiedade; b. Acetilcolina: 

modula determinados processos cognitivos, como memória e aprendizado. A sua ausência pode 

ocasionar doenças, como o mal de Alzheimer; c. Dopamina: é o neurotransmissor da 

motivação. Responsável por regular a recompensa cerebral, o sono, humor, atenção, 

aprendizagem, dor e amamentação; d. Endorfina: inibe a propagação de sinais de dor e 

promove euforia e felicidade; e. Glutamato: é o de maior abundancia no cérebro, onde 

desempenha papel em funções cognitivas; f. Noradrenalina: Ajuda a mobilizar o corpo e o 

cérebro para agir em momentos de reação de luta ou fuga e estresse; g. Serotonina: regula e 

modula o humor, sono, ansiedade, sexualidade e apetite. Os inibidores seletivos da recaptação 

da serotonina são um tipo de medicamento usado para tratar depressão, ansiedade, transtorno 

do pânico e ataques de pânico (FARIA, 2018; PIMENTA, 2018). 

 

 

2.4 A evolução do neuromarketing 

O neuromarketing surgiu no final dos anos 1990, na Universidade norte-americana de 

Harvard, quando pesquisadores, incluindo Gerald Zaltman, através de estudos acadêmicos, 

tiveram a ideia de utilizar aparelho de ressonância magnética para em fins de marketing. O 

termo “Neuromarketing” só veio a ser criado muito anos depois, por Neto (2008). 

De acordo com Peruzzo (2003, p. 17), o neuromarketing é: 

[...] a união dos ecossistemas, neurociência e marketing, com o objetivo de mensurar os 

estados mentais conscientes e inconscientes do consumidor, transformando esse 

conhecimento em bens de consumo que curem, provisoriamente, a insatisfação do cliente, 

gerando um estado de fidelidade circunstancial. 

Conforme a visão de Lindstrom, (2009, p. 30) o neuromarketing é o portal que abre a 

nossa lógica de consumo que induzem as decisões de compra. Ele ainda afirma que a 

neuroimagem acredita desvendar “[...] as verdades que, depois de meio século de pesquisas de 

mercado, discussões de grupo e pesquisas de opinião, continuavam longe de serem 

descobertas.” 

O neuromarketing definido por Ramos (2019) é o caminho que buscar o entendimento 

de padrões e dos comportamentos de compra através do estudo cerebral, tornando a 

identificação das áreas do sistema nervoso responsável pela tomada de decisão. 

 

2.4.1 Mecanismos do neuromarketing 

Para entender como cérebro funciona serão analisados alguns aspectos do 

neuromarketing que são chamados de três parâmetros neurométricos: atenção, emoção e 

memória (Pradeep, 2012). a. Atenção: para a neurociência, a atenção tem capacidade de 

selecionar qualquer estímulo no ambiente, através do foco e prioridade. Tudo pode chamar 

atenção, das cores dos produtos a qualidade do atendimento; b. Emoção: a emoção pode ser 

despertada ao ver um produto que causa lembranças boas e ruins; c. Memória: a memória é 



  

 

uma lembrança passada de uma situação de determinado período da que vida ficou marcada. 

(KIMURA, 2017). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de pesquisa 

Como ponto de partida, o objetivo da pesquisa que foi investigar se o neuromarketing é 

um fator influenciador no comportamento de compras do consumidor, optou por adotar caráter 

exploratório, descritivo e explicativo, pois foram os mais adequados para os tipos de análise. 

Para a classificação da pesquisa, tomou-se como base as divisões em dois aspectos: quanto 

aos fins e quantos aos meios (VERGARA, 2000). 

 Quanto aos fins: a pesquisa foi exploratória, descritiva e explicativa. A escolha 

exploratória deveu-se ao fato  do neuromarketing ser uma área pouca estudada e não haver muito 

conteúdo acerca desse tema.   Quanto ao método descritivo se deu pela maneira de expor 

características de determinado fenômeno, não tendo como principal critério explicar os 

fenômenos, embora sirva de base para outra explicação. Assim foram abordados os tipos, 

fatores e compostos de marketing, das estratégias de persuasão, do cérebro trino, sistema 

nervoso, dos neurotransmissores, dos parâmetros neurométricos, das bases neurais da emoção 

eferramentas de neuromarketing (VERGARA, 2000). 

E por último, foi explicativa, pois, de acordo com Gil (2007) teve a preocupação de 

identificar os fatores que pudessem contribuir para a ocorrência de algum fenômeno – como 

os motivos que levam o indivíduo à tomada de decisão. 

Já quanto aos meios: a pesquisa foi bibliográfica e estudo de caso. Bibliográfica pois, 

foi um sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. E estudo de caso, pois 

como afirma Yin (2015, p. 32) “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.  

Gil (2011, p.58), afirma que o estudo de caso é caracterizado por um estudo 

aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos, permitindo o seu conhecimento amplo e 

detalhado. Ou seja, é necessário um ou mais critérios para avaliar a pesquisa, obtendo 

resultado detalhado do problema colocado. O estudo de caso foi feito como dito em análise de  

três campanhas publicitárias de empresas de ramos diferentes: duas de produtos e uma de 

serviço. 

 

3.2 Universo e amostra 

O universo escolhido para produção dos estudos de casos foram os consumidores das 

marcas Coca-Cola, Gillette e o OLX depois das visualizações das campanhas publicitárias, pois 

com base nelas, podem-se obter respostas para a finalidade da pesquisa. A população amostral 

é uma parte do universo por algum objetivo de representação. 

A amostra selecionada foi não-probabilística, por tipicidade, pois a seleção dos tópicos 

teve como método os fatores e objetivos que o pesquisador considerou importantes para análise. 

A tipicidade foi criada pela escolha de elementos que o pesquisador assinale como 

representação do público-alvo (VERGARA, 2000). 

Os sujeitos da pesquisa são as empresas Coca-Cola, Gillete e OLX, pois o site de cada 

uma forneceu os dados precisos para ajudar a pesquisa. Vergara (2000, p.53) afirma que 

“sujeitos da pesquisa são as pessoas que fornecerão os dados de que você necessita.” 



  

 

3.3 Coleta de dados 

As coletas de dados foram feitas através de pesquisa bibliográfica e dos estudos de casos. 

A pesquisa bibliográfica, descreveu as informações que foram retiradas de livros, artigos e sites, 

buscando-se os principais autores e publicações, que auxiliaram na resposta do problema 

proposto ao início da pesquisa. 

O estudo de caso utilizou os filmes das campanhas publicitárias selecionadas para 

compreender e explicar como as empresas agem para conseguir um cliente. Ao iniciar cada 

caso, foi apresentada uma sinopse da empresa e exposta a campanha em seguida, analisando de 

modo detalhado e atento aos critérios abordados. Observando e comentando os principais 

critérios notados na formação da imagem da empresa e do produto ou serviço transmitido pela 

campanha para atrair clientes. E, ao final, comparam- se, individualmente, o resultado das 

vendas, do sucesso e da repercussão das visualizações no Youtube. 

 

3.3.1 Tratamentos de dados 

A fim de compreender as ações do cérebro na tomada de decisão do consumidor, quando 

se visualiza ou idealiza um produto ou serviço. Foi realizada uma seleção de campanha 

publicitária, conforme as marcas escolhidas. 

Os critérios julgados como importantes, na descrição dos estudos foram: 1. Tipo de 

marketing; 2. Composto mercadológico: produto e promoção; 3. Os fatores que influenciam a 

tomada de decisão; 4. A teoria do cérebro trino e; 5. Neurotransmissores; 

Na obtenção dos resultados alcançados, além desses critérios, realizou-se uma 

avaliação geral junto com os mecanismos de neuromarketing, as estratégias de persuasão e as 

bases neurais da emoção para assim esclarecer o que a pergunta procura responder. E os 

dados quantitativos e qualitativo de cada campanha, em relação as vendas, o sucesso e a 

repercussão de visualização na plataforma do Youtube. 

 

3.3.2 Limitação do método 

Na pesquisa dos estudos de casos não foi usada nenhuma das ferramentas: TEE, IRMF 

e eye tracking, e nem falado das células cerebrais importantes para transmissão de informação, 

das etapas do processo de tomada de decisão e do composto mercadológico: a praça e o preço. 

Esses estudos foram utilizados para maior entendimento do pesquisador e todos futuros leitores 

sobre o tema. E, assim, o estudo de caso baseou-se nos mecanismos de neuromarketing, nas 

bases neurais da emoção e nos assuntos tratados na área do marketing e da neurociência. 

 

4 ESTUDO DE CASOS 

4.1 Caso 1: Coca-Cola 

A Coca Cola é uma marca de refrigerante conhecida mundialmente pelo sabor 

inconfundível e propagandas criativas. Criada em 1886, na cidade de Atlanta, nos Estados 

Unidos, pelo farmacêutico Dr. Jonh Stith Pemberton, como uma mistura de xarope com água 

gaseificada. 

A propaganda foi aprimorada por Candler, em 1892, distribuindo brinde com o slogan 

gravado. A campanha publicitária criada por vínculo emocional entre a Coca-Cola e seus 

clientes a partir da década de 1970, quando jovens se reuniram na Itália para cantar “I'd like 

to buy the world a Coke" (Eu gostaria de comprar uma Coca-Cola para o mundo). A marca 

possui vários jingles e slogans que determinaram o ritmo da propaganda, além de transformar 

casos simples em grandes produções com eficácia publicitária que despertam emoções. 



  

 

No ano de 2011, anunciou-se a campanha com o slogan “Existem razões para acreditar", 

em comemoração aos 125 anos da Coca-Cola, que alertava sobre os acontecimentos negativos 

e positivos do mundo através do marketing social, trazendo a valorização da cultura e mostrando 

que se pode mudar o mundo, mas basta fazer diferente. O vídeo trouxe música, cenas e frases 

impactantes informando que existem mais coisas boas que ruins, para ver ser assim as pessoas 

se sensibilizam e tentam fazer diferente, além de induzir os consumidores a adquirir seu produto 

pelo impacto que a propaganda causou. 

A música cantada é “Whatever” (Tudo que) da Banda de Oasis, cuja letra tem um tom 

otimista a respeito das mensagens visuais e textuais, fala sobre ser livre para se escolher o que 

se quer, para acreditar na paz, para não ver o que as pessoas querem que você veja, pois você é 

livre para enxergar as coisas boas. Sem ela, o comercial perderia uma parte de seu apelo 

emocional. A campanha ainda chama a atenção pela estratégia de marketing, o fato do coral ser 

formado de crianças, que significam o futuro do mundo, por elas serem puras e autênticas, 

passando a imagem positiva de bondade e coisas boas. 

O filme publicitário foi construído com base nas crianças cantando em uma sala e em 

cenas de recortes de vídeos, de exibição de jornais de TV, festinha de aniversário de criança, 

noticiários de guerra, entre outros. Alerta sobre os acontecimentos que estavam acontecendo no 

momento, as cenas mudam de acordo com a legenda e a troca de filmagens negativas e positivas 

de esperança. O curta inicia com a cor vermelha de fundo com uma frase impactante em branco 

e no final ocorre a troca: a imagem da Coca-Cola vermelha e o fundo branco, para saber que 

ela é a principal apoiadora dessa causa de um mundo melhor e feliz. 

Através das frases, a marca interage com o consumidor mostrando fatos que fazem apelo 

emocional e racional simultaneamente, uma estratégia de persuasão. A Coca-Cola busca vender 

a ideia de que há razões para acreditar em um mundo melhor e que os bons são maioria, 

passando a imagem de que seu refrigerante passa felicidade e faz bem, estimulando à venda. 

Portanto, as legendas da propaganda publicitária têm como objetivo fazer as pessoas 

reformularem as atitudes e os comportamentos. Abaixo está a legenda de todo o filme e as 

comparações feitas: 

Baseados em um estudo sobre o mundo atual / Para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar / 

100 casais planejam ter filhos. / Para cada corrupto / existem 8 mil doadores de sangue. / 

Enquanto alguns destroem o meio ambiente / 98% das latinhas de alumínio já são recicladas 

no Brasil. / Para cada tanque fabricado no mundo / são feitos 131 mil bichos de pelúcia. / Na 

internet "Amor" tem mais resultados que "Medo". / Para cada arma que se vende no mundo / 

20 mil pessoas compartilham uma Coca-Cola. / Existem razões para acreditar. / Os bons são 

maioria. / 125 anos abrindo a felicidade (Texto exibido no VT “existem razões para acreditar”, 

da Coca-Cola, veiculado em 2011) 

Os fatores ambientais notados são a música, o slogan, as cores e as imagens. Já os 

culturais e os pessoais, falam da cultura em que está inserida e os estilos de vida que as pessoas 

enfrentam todos os dias. E, por último, os sociais e os psicológicos, o grupo de referência que 

são as crianças o futuro da humanidade, o papel social que cada um desempenha, a percepção, 

aprendizagem para ter um mundo melhor, e a motivação de Herzberg, nos pontos positivos e 

negativos. 

Os neurotransmissores que a campanha pretendeu ativar é a endorfina que transmite a 

felicidade, mas também pode ativar o da dopamina que seria a motivação por mudança e da 

acetilcolina que é das lembranças. O apelo a emoção ativa o sistema límbico e o neocórtex, da 

razão e lógica do problema mundial. 



  

 

Com o sucesso de vendas, segundo a revista Exame, o lucro foi maior que o previsto em 

2011. Mas o lucro líquido da Coca-Cola caiu 27% em 2011, devido à aquisição de sua principal 

engarrafadora. O vídeo tem mais de 27 mil visualizações no Youtube. E, para complementar, 

na pesquisa “Top of Mind” (Topo da Mente) da Folha UOL afirmou-se que a Coca-Cola é há, 

21 anos, a marca mais lembrada pelos consumidores brasileiros. 

 

4.2 Caso 2: Gillette 

A Gillette é uma marca líder de segmentos de lâminas, surgiu nos anos de 1900, 

possui uma grande variedade de produtos de alta qualidade, além de oferecer produtos para 

cuidados higiênicos. Além disso, a marca apoia o UFC, desde março de 2012, através de lutas 

e eventos no Brasil como reality show “The Ultimate Fighter” (O último lutador), que tem o 

intuito de achar e desenvolver novos lutadores de MMA. 

No ano de 2012, ocorreu o lançamento da nova Gillette “Gillette BODY
™

” que possui a 

função de mudar a forma de retirada dos pêlos do corpo masculino, não de um só lugar 

específico. E, como forma de auxílio das estratégias de marketing para vender seu produto, 

anunciou a campanha com slogan “Vai amarelar? Ou vai de Gillette?” protagonizado pelo 

lutador de UFC Vitor Belfort e outros lutadores, em um supermercado. 

A propaganda utilizou o marketing direto, com um tom humorístico, tinha como 

objetivo fazer com que o consumidor trocasse as lâminas de barbear da marca amarela (BIC) 

pela azul (Gillette), como maneira de dizer que quem usa seus produtos se tornar mais forte e 

resistente. A comparação fica explícita na linguagem informal dos atores e no slogan “Vai 

amarelar? Ou vai de Gillette?”, pois insinua que o Prestobarba da BIC é inferior e a pessoa que 

for usar é medrosa, que não gosta de enfrentar desafios. Para enfatizar o confronto entre as duas 

marcas, houve a utilização da onomatopeia dos sinos do round. 

Os fatores ambientais são o local que passam, o slogan, as cores e a onomatopeia. Os 

fatores culturais e pessoais, a cultura influencia a forma dele comprar o aparelho de barba, a 

idade retrata a necessidade dele cuidar da aparência, a ocupação mostra os lutadores como 

forma de incentivo ao comprar o produto e a personalidade que define. E fatores sociais e 

psicológicos, ao grupo de referências os homens, os papéis que eles atuam na sociedade, a 

percepção a forma que se espalha em outros indivíduos e a teoria de motivação de Freud, as 

lembranças que vem à mente quando lembrar em ser um homem forte e corajoso. 

O neurotransmissor que a marca teve o objetivo foi a de dopamina, motivando a fazer a 

barba com a melhor marca e o personagem a ser valente. Porém, dependendo da pessoa pode 

ser ativado a noradrenalina que é do medo, como mostra o personagem recuando ao se ver com 

lutadores ao redor. O ator ao ficar em dúvida entre prestobarba da BIC e da Gillette agiu por 

instinto, que está ligado a função do cérebro reptiliano. E ao ser abordado pelo Vitor Belfort e 

sofrer uma prensa, usou o cérebro límbico. 

A campanha foi divulgada em junho de 2012, de início, na página da Gillette, no 

Facebook, no YouTube e em grandes portais. Com um grande número de acessos na época, 

ampliou até os meios de divulgação, obtendo até hoje mais de 20 milhões de visualizações
10

. O 

sucesso da campanha gerou uma nova continuação, com os mesmos participantes e a esposa do 

ator principal, porém era voltado para os gêneros sexuais. 

A Gillette faz parte da companhia da P&G e no ano 2013 tornou-se um produto de 

negócio bilionário em vendas e se juntou ao time líder de outros produtos. As vendas da P&G 

subiram 2,2%, resultando 20,6 bilhões de dólares, o montante também em comparação ao 

mesmo período que 2012 foi menor 50%.  



  

 

4.3 Caso 3: Olx 

A Online Exchange (OLX) é uma empresa que oferece serviços de intermediação, 

divulgando produtos que não são mais usados e estão em ótimo estado para revenda, sua 

comunicação de forma rápida, eficiente e fácil. Fundado em 2006, por Alec Oxenford e 

Fabrice Grinda, o OLX surgiu com a missão de ser o maior site de classificados gratuitos fora 

dos Estados Unidos. 

A campanha publicitária representa o marketing digital, lançado em março de 2015, 

ficou conhecida como “Rap do Desapego- Ceará”, uma paródia do refrão do clássico do funk 

brasileiro “Rap da Felicidade” de Cidinho e Doca. Veiculada a canais abertos e por assinatura, 

retrata um avô que fotografa com o celular uma bicicleta roxa que está sem uso em sua garagem. 

Ao ser abordado pelo neto sobre do que se tratava, ele explica, cantando “Eu só quero é ser 

feliz, botar essa bicicleta para vender na OLX. E poder me orgulhar de ir com a tua vó de férias 

pro Ceará”. Antes do filme acabar, a propaganda coloca o slogan “Desapega” seguido do jingle 

da marca “Desapega, desapega, OLX” e logo após com uma imagem do avô e da avó em uma 

praia, provavelmente no Ceará. 

Os fatores ambientais que são mostrados: a música, o slogan, o jingle, as cores das 

roupas e do produto, a fonte das letras utilizadas e o ambiente da garagem. Os fatores pessoais 

são a idade, mostrando que durante a vida as necessidades e condições econômicas mudam, foi 

a forma encontrada para conseguir dinheiro para viajar. E os psicológicos, a percepção é a 

maneira de reutilizar um produto em desuso, e a teoria da motivação de Maslow, visto que a 

necessidade dele é viajar com sua esposa ao Ceará. 

O mensageiro químico ativado foi a dopamina pelo fato de fazer motivar as pessoas a 

vender o que não possui mais utilidade para si. O que também pode gerar a endorfina, com a 

felicidade de desocupar um espaço, utilizando o dinheiro da venda para outra meta, e a 

serotonina como a mudança de humor como mostra o vídeo, o vovô dançando e cantando. O 

vovô usou o neocórtex, razão pela qual ele queria vender a sua bicicleta para viajar com a vovó. 

Logo após, o cérebro reptiliano agiu por instinto, colocou o anúncio na OLX e com a venda, o 

sistema límbico agiu trazendo a felicidade de ir para o Ceará. 

A campanha tem mais de 11 milhões de visualizações no Youtube
14

 e o com o sucesso 

feito gerou mais dois filmes como continuação, porém com protagonistas diferentes e com o 

objetivo de mostrar a facilidade de vender itens usados, mas com as representações do cotidiano. 

Um faz a referência à dona de casa que vende um faqueiro e uma grávida que vende um teclado, 

todos como a mesma finalidade de adquirir algo novo. 

As vendas da OLX, no mercado brasileiro, movimentaram R$ 70 bi emtransações de 

compra e venda de produtos usados, no 2015, segundo o site Consumidor Moderno. O mesmo 

complementa afirmando que os relatórios do resultado da empresa foram de 80 milhões de 

novos anúncios postados, que representou 60% de crescimento. A OLX Brasil contribuí tanto 

com a diminuição de emissão de gases poluentes como a diminuição de lixo e incentivou o uso 

de recursos naturais, dando novas chances aos produtos. 

 

5 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Ao longo dos anos, o neuromarketing tem se tornado uns dos instrumentos para 

desvendar o comportamento do cérebro perante uma ação, tanto do marketing como de uma 

doença. Segundo Aurélio (2001), ação é a “maneira como um corpo, um agente, atua sobre 

outro”. O autor mostra que cada ação é baseada em um comportamento, e cada comportamento 

tem uma reação diferente.  



  

 

Para uma ação ser tomada são necessários fatores, pois nenhuma ação surge sem uma 

causa que leva o consumidor a decidir adquirir um produto ou serviço. Ao longo do estudo, 

foram descritos alguns fatores e subfatores dos aspectos ambientais aos psicológicos, o que 

permitiu amplo conhecimento a respeito da influência no momento da compra. 

Nos estudos de casos apresentados, os fatores mais despertados foram os ambientais, 

através dos sentidos, as campanhas publicitárias buscaram persuadir o consumidor a interpretar 

a marca com algo diferente e inovador que se preocupa com ele e a de forma de cuidar do 

mundo. Mas, os fatores não deixam de estar interligados, as organizações não exploraram 

somente um, porém, os unem contando que um se sobressai mais que o outro. Além de mostrar 

a importância dos neurotransmissores e da divisão do cérebro trino. 

O neuromarketing contribui com os três parâmetros de neurométricos: atenção, emoção 

e memória; as estratégias de persuasão e as bases neurais das emoções. No primeiro, o da Coca- 

Cola, a empresa trabalhou com atenção, através de mensagens subliminares, as imagens que 

traziam consigo emoção e as lembranças, ao retratar momentos tristes e felizes, mostrando fatos 

que estão presentes na realidade, podendo ser melhorados se todos agirem em prol do bem, 

somando valor à marca pela preocupação com o mundo. Isso faz com que a empresa seja vista 

com outros olhares, entrando em ação os neurônios-espelhos. Ou seja, a Coca-Cola pretende 

formar uma imagem, que quando a pessoa vir, irá causar sensações de prazer, emoções e 

recompensa. 

No caso da Gillette, a busca por humor teve o tom um pouco agressivo, ao invés de 

chamar atenção para o personagem trouxe medo, ainda mais com a mensagem do “vai 

amarelar?”, junto com o sinal de olho no olho e a onomatopeia do round. O que para 

telespectadores foi engraçado o desespero do personagem, chamando atenção e mexendo com 

a emoção de forma alegre. Além de o lutador Vitor Belfort como marcador somático e a fala 

dele “Gillette, o melhor para homem” contribui para a formação de valor à marca e atribui 

informações aos neurônios-espelhos do estereótipo masculino. As bases neuronais despertadas 

foram da alegria, ao fazer as pessoas rirem e do medo, ao se comparar com outra marca que não 

é boa e não possui o mesmo efeito da lâmina de barbear. 

Por último, a empresa OLX chama a atenção primeiramente com vovô, logo após com 

reação e emoção que ele canta a paródia do “Rap da felicidade”, o que mostra alegria. Ao final, 

a mistura de sentimentos da venda concluída resulta no prazer e na recompensa de ir para o 

Ceará com a esposa. Na memória, buscou o hit do “Rap do desapega” e o jingle da marca, que 

formam os marcadores somáticos e a lembrança dos neurônios-espelhos, carregando valor à 

empresa. Ainda passou a mensagem subliminar da revenda de produtos de maneira sutil e 

descontraída. 

Como base na análise de três campanhas publicitárias, comparou-se que as empresas 

utilizam elementos externos e internos que influenciavam os consumidores e as formas de 

impressioná-los chamando a atenção. O que mostra como a observação e os conhecimentos de 

técnicas de marketing, de neurociência e de neuromarketing são importantes para a tomada de 

decisão, fazendo com que o indivíduo entenda os estímulos neurais para não agir com emoção 

e, sim, com a razão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do estudo foi apresentado a importância do neuromarketing no 

comportamento do consumidor, através das propagandas e campanhas publicitárias para 

influenciar o consumidor a adquirir um serviço/produto. Para fazer essa análise das ações do 



  

 

cérebro, observou-se três empresas que lançaram anúncios chamativos, foram elas: a Coca- 

Cola, Gillette e a OLX, mas com base no conteúdo estudado e nas comparações descobriram- 

se quais as áreas cerebrais foram ativadas pelos neurotransmissores produzidos pela sensação 

que é transmitida. 

A pesquisa pretendeu responder se o neuromarketing pode ser usado na influência do 

comportamento de compras do indivíduo. Pode-se dizer que o estudo do neuromarketing foi 

sim um fator influenciador do comportamento do consumidor, ao utilizar estratégias de 

persuasão e os parâmetros neurométricos, ao analisar as bases neurais das emoções para 

compreender à tomada de decisão com base nos comportamentos e nas expressões emocionais 

dos consumidores. Nas campanhas trabalhadas, pode- se notar que, apesar de anos diferentes, 

o apelo emocional está presente em todas, ligando-se ao sistema límbico, como estratégias de 

marketing para promover e convencer que sua marca é melhor e o indivíduo irá e comprar. Mas, 

cada uma atinge de uma maneira o consumidor, seja através do medo ou da felicidade, da 

insegurança ou da confiança. 

O estudo da Coca-Cola teve intenção de alertar as pessoas sobre os problemas que a 

sociedade passa e, para isso, utiliza essa forma para promover seu produto como uma bebida 

que transmite felicidade e causa impacto nas atitudes das pessoas. O da Gillette, inspira a 

insegurança e o medo no personagem ao comprar uma lâmina de barbear, mas logo após dá um 

“ar” de confiança ao se sentir mais forte ao usar o produto. E, por último, o serviço da OLX, 

incentivando as pessoas ao consumo sustentável, vendendo o que não tem mais utilidade para 

elas e a ganhar um dinheiro extra, utilizando para outra coisa e fazendo a felicidade do vendedor 

e do consumidor. 

Portanto, o neuromarketing modula as áreas do cérebro do consumidor ficando, cada 

vez mais fácil, saber como o produto ou serviço atinge a escolha da alternativa e faz com que o 

mesmo consuma, através de gatilhos cerebrais estratégicos. E, além disso, por ser uma área 

nova e ter ferramentas e técnicas caras, somente algumas empresas utilizam do neuromarketing 

em si para aumentar a credibilidade do produto adiante do cliente, o que estimula a capacidade 

de monitoramento e o avanço das estratégias de marketing por parte das organizações. 

A pesquisa pode ser usada para estudos posteriores para ajudar nas áreas da saúde, no 

estudo do aprofundamento dos neurotransmissores nos tratamentos de doenças e da análise 

mais ampliada do sistema nervoso, com as técnicas e as ferramentas nos estudos apresentados. 
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