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1. INTRODUÇÃO 

Compreende-se a relevância que as micros e pequenas empresas tem para a economia 

mundial, pois são responsáveis pela geração de uma parcela considerável de empregos 

ofertados, além de possuírem papel fundamental na maioria dos países. E sabe-se que não é 

tão fácil obter sucesso no ramo das micros e pequenas empresas. Desta maneira, faz-se 

necessário, antes de abrir uma empresa, traçar um caminho a ser seguido e aproveitar as 

oportunidades que o mercado oferece (FAVARATO ET AL, 2018). 

Para Reino (2010) as empresas têm como objetivo, analisar o comportamento do 

consumidor e atender suas expectativas. As peculiaridades da tecnologia, especificamente a 

internet, desencadeou diversas alterações, seja no comportamento de consumo dos clientes ou 

no âmbito empresarial. Através da internet, um novo ambiente vem surgindo, no qual permite 

a interação entre o produto, serviço e/ou marca com os clientes, na qual as informações ficam 

disponíveis todo o tempo, e qualquer pessoa pode interagir mutuamente. Sendo assim, as 

empresas precisam ficar atentas a esse quesito, para investir no seu marketing digital, no qual 

Gabriel (2010, p. 104) conceitua o termo Marketing Digital como “o marketing que utiliza 

estratégias em algum componente digital no marketing mix – produto, preço, praça ou 

promoção”. 

Na perspectiva de entender melhor os consumidores, e partindo do pressuposto que as 

pesquisas quantitativas e qualitativas em suas respostas às pesquisas de mercados e discussões 

em grupo, não correspondem integralmente em sua dimensão total o que realmente o 

consumidor pensa ao respondê-las, visto a quantidade de produtos e campanhas publicitárias 

que são fadadas ao fracasso hoje em dia. Em 85% das vezes, o cérebro age de forma 

automática, fazendo com que a mente, na parte inconsciente, decodifique melhor os motivos 

que levam as pessoas ao consumo, surgindo então o neuromarketing (LINDSTROM, 2017). 

Para Orso e Santos (2010) o neuromarketing tem a finalidade de lê o subconsciente do 

ser humano por meio de aparelhos usuais da neurociência. E através das descobertas da 

neurociência, surgiu o neuromarketing. Utilizando as particularidades da neurociência o 

marketing pode evoluir, de modo que o neuromarketing utilize as finalidades da neurociência 

e, transtornando e adequando, use para suas próprias finalidades. E como relata Moreira 

(2011) o neuromarketing emprega conhecimentos interdisciplinares, principalmente 

psicológicos e cognitivos fundamentados na neurociência, a fim de envolver com mais 

exatidão e de forma mais íntegra, o comportamento do consumidor. 

O neuromarketing também tem a função de atingir a parte sentimental do consumidor, 

com o intuito de despertar sentimentos e conexões emocionais entre ele e a marca, entendendo 



a fundo os desejos e necessidades, possibilitando que se possa elaborar mensagens mais 

relevantes e com maior conexão emocional das pessoas (LINDSTROM, 2017). 

O cérebro humano divide-se em três partes, denominada como teoria do cérebro trino, 

essas partes se complementam, afim de despertar emoções e decisões, sendo elas: o Reptiliano 

– responsável por nossos instintos básicos de sobrevivência, alimentação, saciar a sede, sexo. 

O Límbico – responsável pelas emoções em geral, como instinto maternal, reações afetivas, o 

medo e a agressividade. E por fim, o Neocortex – essa região nos propicia a capacidade de 

racionalizar, pensar e então decidir (MACLEAN, 1970). 

Há características que o marketing digital deve conter, na qual define essas 

características como layout. Como profissional de arte, esse layout deve-se transpassar por 

alguns pilares básicos, dentre eles a diagramação, a organização e o equilíbrio e contraste, na 

qual a diagramação está relacionada ao texto e, de forma simétrica ou assimétrica, pode adotar 

um lugar que converse com os demais elementos da peça; em relação a organização, 

subtende-se que a mesma remete ao posicionamento de todos os elementos de forma lógica 

com as finalidades da comunicação; o equilíbrio e o contraste são responsáveis por apregoar 

na peça a sensação e abordagem que se pretende dar à mensagem, criando graus de 

importância de forma visual ajustando as informações às mídias que serão utilizadas (CÉSAR, 

2011). 

Sendo assim, surge a importância de fazer a junção desses elementos ligados ao 

marketing e ao neuromarketing no âmbito digital, ou seja, fundamentar e criar marketing 

digital atrelados à aspectos e ferramentas do neuromarketing, despertando as emoções do 

consumidor, para melhor direcionar as artes de divulgações, na perspectiva de se obter 

vantagens competitivas para as micro e pequenas empresas. 

Sendo assim, é relevante investigar o potencial de microempresas em utilizar ações e 

técnicas do neuromarketing no âmbito digital em suas publicidades, a fim de melhor 

direcionar sua comunicação digital com os consumidores. De acordo com o que foi exposto, o 

problema que orienta esta pesquisa está descrito no seguinte questionamento: Como o 

neuromarketing digital pode auxiliar na construção da identidade percebida pelo 

consumidor de uma microempresa no município de Rondon do Pará/PA? 

Visando responder o problema de pesquisa, este trabalho tem por objetivo, analisar a 

aplicabilidade de técnicas e ações do Neuromarketing digital na construção da identidade 

percebida pelo consumidor de uma microempresa no município de Rondon do Pará/PA. E 

como objetivos específicos têm-se como: 

- Identificar a identidade percebida pelos clientes em relação da microempresa estudada; 

- Aplicar ações e técnicas de Neuromarketing Digital aos clientes da microempresa estudada; 

- Identificar a percepção dos clientes após a aplicação das ações de Neuromarketing digital; 

- Analisar as mudanças de percepção de identidade por parte dos clientes da microempresa 

estudada. 

Sendo assim, o presente estudo tem a finalidade de entender e identificar efetividade 

da utilização de ferramentas e técnicas do estudo do neuromarketing digital percebida pelos 

consumidores na construção da identidade de uma microempresa do município de Rondon do 

Pará, e também possibilitar por parte das organizações a intenção de entender melhor os 

desejos e anseios de seus consumidores. Além disso, o estudo poderá contribuir para futuras 

pesquisas direcionadas aos efeitos e impactos da utilização dessas ferramentas e técnicas nas 

organizações, de maneira que se possa identificar a probabilidade de alavancar a economia no 

munícipio. 

 



2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório conforme descrito na caracterização do estudo. Utilizou-se como estratégia de 

pesquisa o estudo de caso em uma microempresa especializada na prestação de serviços em 

manutenção e reparos em aparelhos tecnológicos.  

Para Godoy (1995) na pesquisa qualitativa, o pesquisador se desloca a campo a fim de 

captar o fenômeno pretendido para estudo, considerando todos os pontos relevantes e 

relacionando as pessoas nele envolvidas. Para Deslauriers (1991, p. 58) na pesquisa 

qualitativa, “o conhecimento do pesquisador é parcial e limitado, e o objetivo da amostra é de 

produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é 

que ela seja capaz de produzir novas informações”. 

 A pesquisa de caráter exploratório objetiva proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria 

dessas pesquisas envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com indivíduos que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado e também análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Esse tipo de pesquisa pode ser classificado como: pesquisa 

bibliográfica ou estudo de caso (GIL, 2007). 

Como estratégia de pesquisa, foi utilizado o estudo de caso único que permite um 

detalhamento profundo do fenômeno investigado. Para Gil (2007) “um estudo de caso pode 

ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma 

instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social”. 

Contudo Yin (1989) relata que um estudo de caso é uma maneira de se fazer pesquisa 

de modo empírico, na qual averígua fenômenos contemporâneos no âmbito de seu contexto de 

vida real, em circunstâncias que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão 

visivelmente estabelecidas, na qual é usado diversas fontes de evidências. 

Como instrumento de coleta de evidências (YIN, 2001), serão usados: 

 Entrevistas focadas aos clientes da microempresa. 

 Análises de resultados. 

 E através de observação participante natural (MARCONI; LAKATOS, 2003) 

 

Na contemporaneidade mundial, o consumidor tem se habituado a desenvolver 

relacionamentos e gerar comunicações através da internet com pessoas pertencente ou não de 

sua roda de amigos, normalmente e com frequência, a troca mútua de informações pelas 

pessoas ocorrem em redes sociais. O Facebook é uma rede social capaz de gerar a propagação 

de tais informações, por manterem uma rede interconectada, na qual o consumidor ou usuário 

consegue obter sua informação transmitida para muitos lugares e até países (FERNANDES; 

DE OLIVEIRA SILVA, 2018). 

 Sendo assim, a microempresa, por se tratar de uma organização que possui elevado 

grau de representatividade no município de Rondon do Pará, no quesito da prestação de 

serviços, manutenções e reparos em aparelhos tecnológicos, torna-se imprescindível a 

exploração em marketing digital em seus canais de relacionamentos com o consumidor, de 

forma a utilizar as ferramentas do neuromarketing, no âmbito digital, afim de obter resultados 

mais assertivos dos desejos e necessidades, fortalecendo o engajamento dos consumidores 

com a marca. 

 



3. RESULTADOS ESPERADOS  

Sendo assim, espera-se que a experiência da aplicação da pesquisa seja eficiente e 

eficaz para a coleta de dados, de forma que atinja os objetivos pretendidos pelo estudo. 

Assim, como conseguir extrair dos consumidores a identidade percebida por eles em relação a 

microempresa estudada, fazendo com que haja a adequação da microempresa ao melhor 

direcionamento de seu marketing digital, fortalecendo o engajamento do consumidor à marca. 

Além de instigar a outros acadêmicos a desenvolverem novos estudos partindo da temática, 

abordando e utilizando as técnicas e ferramentas no neuromarketing atreladas ao marketing 

em sua órbita digital. 

4. CONCLUSÃO  

Dessa forma, este trabalho tem a finalidade de contribuir para análises sistemáticas 

alusivas ao neuromarketing digital, a fim de instigar às empresas – não apenas as 

microempresas, mas toda e qualquer empresa de qualquer porte – a adotarem essas ações e 

técnicas para melhor direcionar o seu marketing digital, fortalecendo elos com os 

stakeholders, seja do produto, serviço e/ou marca. 
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