
 

 

NEUROMARKETING  

ON LINE – AO VIVO 

 

Sobre o curso:  

Neuromarketing é considerado a nova ciência do comportamento do consumidor e o futuro da 

inteligência de mercado. Se você não entende o comportamento humano, paga mais caro pelo 

marketing que faz!  

 
O mercado mudou. A maneira como realizamos marketing e as ferramentas que utilizamos para 
alcançar os melhores resultados também. O marketing, mais do que nunca, está assumindo uma 
posição comportamental na vida dos consumidores. Estes, por sua vez, estão cada vez mais 
exigentes, e cabe pelo marketing a análise de cada comportamento para chegar mais próximo do que 
o público almeja e entrar de vez na mente do consumidor.  
 
O Neuromarketing é um campo novo do marketing que estuda a essência do comportamento do 
consumidor. É a união do marketing com a ciência e é considerado uma chave para o entendimento 
da lógica de consumo, que visa entender os desejos, impulsos e motivações das pessoas. 
 
Objetivos: 

•  Familiarizar os participantes com os principais conceitos de Neuromarketing; 

•  Conhecer como o consumidor toma as decisões de compra; 

•  Entender o que motiva o consumidor a consumir; 

•  Compreender como o cérebro do consumidor reage aos estímulos que recebe; 

•  Analisar estas reações e adequar toda a abordagem e todo o material de comunicação e mídia para 
maior impacto e conversão. 

 

Público-alvo:  

Este curso destina-se a profissionais de marketing, publicidade e comunicação, além de empresários 

e empreendedores que buscam se adequar a vanguarda para atingirem melhores resultados. 

 

Metodologia:  
➢ Aula expositiva dialogada – Exposição do conteúdo, com a participação ativa dos 

participantes, cujo conhecimento deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. 
Objetivo é levar os participantes a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a 



 

 

partir do reconhecimento e do confronto com a realidade. Deve favorecer a análise crítica, 
resultando na produção de novos conhecimentos.  

 
➢ Estudo dirigido – Estudar sob a orientação e diretividade do professor. Prevê atividades 

individuais e grupais: (i) Leitura individual a partir de um roteiro elaborado pelo professor; (ii) 
resolução de questões e situações-problema, a partir do material estudado; (iii) no caso de grupos 
de entendimento, debate sobre o tema estudado, permitindo à socialização dos conhecimentos, a 
discussão de soluções, a reflexão e o posicionamento crítico dos participantes ante a realidade do 
mercado. 

 

➢ Estudo de caso – Análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser 
investigada e é desafiadora para os envolvidos. 

 

 

Conteúdo Programático: 

➢ Introdução ao Neuromarketing 

•  Definição e principais conceitos 

•  Evolução do neuromarketing 

•  O que existe de errado no marketing e nas pesquisas tradicionais? 

•  Pressupostos sobre a pesquisa de mercado tradicional 

•  Razão ou emoção – o marketing ontem e hoje 

•  Campos de aplicação 

•  Preferências do consumidor 
 
➢ A Tomada de Decisão 

•  A influência do ambiente na tomada de decisão e comportamento de compra 

•  Tendências que influenciam a mente do consumidor e impactam no comportamento 
 
➢ Neuromarketing em Ação 

•  Exemplos e Cases 

•  Estratégias  
 
Datas:  13/06, 15/06, 20/06 e 22/06 
 
Horário: 19h às 22h 
 
Carga horária: 12 horas  
 
Local: On-line (aulas ao vivo pelo Zoom)  
 
Investimento: R$ 705,00 no boleto em 5x de R$ 141,00 ou 10x no cartão de crédito 



 

 

 
Incluso: Apostila digital e certificado para participantes com mínimo de 80% de frequência. 
 
 
Currículo Professor: Alexandre Mello é doutorando pela Universidade Nova de Lisboa, mestre pela 
Universidade da Flórida (EUA), pós-graduado em Administração de Negócios pela USP, em Administração em 
Marketing pela ESPM e graduado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). É professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), Faculdade de Extrema (MG), USP 
e Business School São Paulo (BSP). Ministra aulas nas áreas de Gestão de Vendas, Logística, 
Empreendedorismo, e Marketing. Já atuou em empresas como Bridgestone Firestone do Brasil, Unilever, 
Raymond e Lamil Lage Minérios.  

 
 
 

 

 
 
 

Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização do curso. Caso não 

seja preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a turma. 

 


