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hotel Impar Suítes , 08/11/2017 

No dia 04 de novembro, aconteceu no hotel Impar Suítes o primeiro workshop sobre Neuromarketing,
promovido pelo Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia. O curso tem como finalidade
apresentar aos participantes o conhecimento relevante acerca do Neuromarketing e suas aplicações no dia a
dia. Principalmente auxiliar os profissionais nas tomadas de decisões, tomando como base os mínimos
detalhes no subconsciente que por diversas vezes passam despercebidos, mas que por sua vez faz toda a
diferença quando unida com o conhecimento do neuromarketing.

O curso foi dividido em dois blocos, onde os professores Roberto Nonohay e Alexandre Michels apresentaram
o cenário da neurociência aplicada ao consumo e tomada de decisão, passando pelas primeiras etapas de
capitação dos dados, analise e uso do conhecimento em campanhas.

O Diretor do IBN Brasil, Guilherme Ferris, conta que teve a ideia de trazer o evento para Belo Horizonte pela
carência de projetos mais sólidos sendo realizado no estado. " Verificamos que há algumas poucas pesquisas
sobre o assunto, sendo feitas dentro de Universidades públicas e não são veiculadas ou de fácil acesso para
o público. Então, decidimos usar um pouco do Know How do Instituto com o objetivo de instruir nossos alunos

para alguns insights e ideias provenientes dos estudos e das pesquisas que fazemos. "

O Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia é uma empresa de São Paulo que surgiu da oportunidade de reinventar o estudo do comportamento
compratório e disseminar um novo modelo, através do desenvolvimento científico dentro das Universidades.

Boa noticia para àqueles que não participaram desse evento, em março de 2018 o IBN Brasil traz novamente o workshop sobre Neuromarketing para BH.
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