
Neuromarketing:
Inovação, métrica e prática.

Professor Fernando Kimura – Universidad de Buenos Aires.

NEUROMARKETING : O MARKETING DO FUTURO.
9:00hs ás 17:00hs

1. Introdução ao Neuromarketing
2. A psicologia e a biologia do consumo.
3. A mitologia na era moderna e o impacto no comportamento de compra
4. Conhecendo o cérebro novo, límbico e reptiliano
5. Como atrair o cérebro reptiliano. 
6. Cérebro feminino x masculino. 
7. Engajamento Emocional e sua relevância na tomada de decisão.
8. Creative Customer Relationship.
9. Marketing de contextualização. Entenda seu consumidor.
Encerramento.

Professor Marcos Antunes – A/F  Inteligência.

SHOPPER (NEURO) MARKETING: A PERSPECTIVA DAS NEUROCIÊNCIAS APLICADAS AO VAREJO 
9:00hs ás 17:00hs

1. Tempo de mudanças no mundo do consumo: 
a. Breve história dos modelos de tomada de decisão de compra.
 b. As neurociências e as decision making sciences.
 c. Neuromarketing: novo ponto de vista sobre shoppers e consumers. 

2. O conceito do consumidor-elefante. 

3. A caixa de ferramentas: 
a. Técnicas de pesquisa neurocientífica úteis para apoiar decisões de mercado. 
b. Métricas essenciais: Atenção & Emoção.
 c. Começar do começo: o que deve conter um Basic Lab?

 4. O olhar do shopper e o olhar sobre o shopper:
 a. Papel da visão nas decisões de compra. 
b. Soluções tecnológicas de eye-tracking disponíveis. 
c. Gôndolas reais e simuladas 
d. Scanpaths, Heatmaps, Focusmaps, e outros maps.

 5. Vamos praticar? 

Programação
Sábado, 22 de agosto 

Domingo, 23 de Agosto  



Todos os tópicos serão apresentados de forma didática com exemplos práticos por meio ferramentas que 
auxiliarão a compreensão, além de leituras para discussão.
O curso integral tem um total de  14 horas.

Este curso introduz o profissional no cenário das neurociências aplicada ao comportamento de compra.  
Se dispõe a instrumentar e munir ( através de informações, cases e equipamentos neurométricos e 
biométricos ) o participante de  estratégias e insights para compreender a irracionalidade, a incidência 
das emoções no processo de escolha e os instintos no comportamento de compra, assim como a 
influência dos sentidos no comportamento de consumo.
Pauta no entendimento da tomada de decisão a partir de pesquisas nas áreas de neurociência aplicada, 
economia comportamental e biologia evolutiva.
Com o objetivo de deixar o antropocentrismo de lado e buscar as verdadeiras respostas para o 
comportamento de consumo, este curso mostra como as ações ambientais externas (ações de marketing) 
trazem – ou não – o efeito desejado, e promove uma nova visão do comportamento de compra, 
direcionada ao desenvolvimento de estratégias e pesquisas inovadoras.

Empresários, empreendedores, profissionais de marketing,  administradores, profissionais de pesquisa 
de mercado, prestadores de serviços e todos aqueles que se interessam por Neurociência e 
comportamento humano.

Marcos é Socio Diretor da AF Inteligencia, sendo um dos introdutores do Neuromarketing - com valor 
pratico - no Brasil. É responsável direto pela confecção do Laboratório da FGV PROJETOS, 
coordenando os projetos realizados com o poder publico e mercado. Atua há mais de 25 anos em 
pesquisa de mercado e opinião pública, com passagens por empresas como Research International, 
IBOPE e IPESPE.

Formato

Objetivo do curso

Publico Alvo

Sobre o Prof. Marcos Antunes – A/F Inteligencia 

Sobre o Prof. Fernando Kimura – Universidad Buenos Aires

Fernando é Marketing Direct Lad e Social media Manager da Oracle na America Latina. É a 1º 
referencia como palestrante de neuromarketing no Google e especialista em  Inovação e comunicação 
em Neuromarketing pela UBA – Universidad Buenos Aires. É também professor no MBA em marketing 
digital da Faculdade Impacta.



 O certificado será concedido pelo Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia no dia 09 de 
agosto, domingo.

Ensino médio completo.

POR INICIATIVA DO PARTICIPANTE: 

Será devolvido 80% do valor pago. O cancelamento deverá ser solicitado pelo e-mail 
ibn@ibnbrasil.com, com até 14 dias de antecedência do início do curso. O reembolso será 
efetuado por meio de depósito na conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE em até dez dias 
úteis. Depois deste prazo não haverá devolução do valor pago. Também não haverá devolução do 
valor pago se o (a) participante desistir do curso após seu início.

Data de início: 08 de Agosto de 2015. 
Data de término: 09 de Agosto de 2015. 
Dias e horários: Sábado e Domingo de 09h00 as 17h00. 
Carga horária : 15 horas. 
Local:  Av Paulista, 807 – São Paulo/SP - Espaço Paulista. 

Valor único:  I lote.
520,00
Até o dia 15 de Junho/2015

Email : ibn@ibnbrasil.com
Telefone : (11) 2614 9895 
http://www.ibnbrasil.com/workshops

Certi�cação

Requisito

Cancelamento

Data e local

Investimento

Mais informações

Valor único: II lote.
680,00
Até o dia 15 de julho/2015

Valor único: Último lote
750,00
A partir do dia 15 de julho/2015 
até dia 05 de agosto/2015.

Parceiros responsáveis pelo curso


