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Instagram: @neuroexpert 

“Quanto melhor entendermos o cérebro, 

melhor poderemos educá-lo” 
www.dnacorporativo.com.br 

Realização: 

https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
http://www.dnacorporativo.com.br/


O NeuroMarketing é uma vertente relativamente nova do marketing, que incorpora 
conhecimentos da neurociência e da psicologia, algo como; a composição de estratégias de 

Marketing que estimulem as estruturas neurais do público alvo, gerando emoções positivas, e, 
conseqüentemente, retendo e qualificação sua atenção, registrando desta forma memórias 

positivas. 
Entende-se que estruturas emocionais tem forte relação com estruturas cerebrais que 
processam a tomada de decisão, sendo assim, a influencia emocional positiva de uma 

estratégia desenvolve subsídios que maximizam e interferem em um decisão de consumo. 



A proposta desta formação 
transita na análise, 

convergência e relação do 
conjunto de estudos e fatos das 

três principais ciências 
envolvidas, Neurociência, 

Psicologia e Marketing e como 
suas pesquisas nos trazem 

informações de como alinhar 
estratégias específicas do 

campo do Marketing, onde 
estas ações influenciem pontos 
importantes da percepção da 

Mente Humana. 

Objetivo do Programa: 



Estamos falando aqui do conceito chamado de “Neuromarketing”, que busca 
analisar o comportamento do consumidor através da perspectiva cerebral. Um 
trabalho direcionado a uma base de comunicação da área inconsciente do 
cérebro, onde o Ser Humano tem menos domínio, pois trata-se de um fator 
biológico de sua atenção. Conhecer estes “Gatilhos” pode gerar ações muito 
mais eficientes e assertivas. Segundo Christophe Morin (2011) em seu artigo 
“Neuromarketing: The new science of consumer behavior”, a cada ano são 
investido mais de 400 bilhões de dólares em campanhas publicitárias, segundo 
Carlos Augusto Costa, coordenador do laboratório de Neuromarketing da 
Fundação Getúlio Vargas, atualmente menos de 3% das empresas utilizam 
técnicas de Neuromarketing para atingir seus objetivos e ainda, em países 
como Japão e estados Unidos, a cada 100 produtos lançados, apenas 15 logram 
êxito, e mais, segundo Jurgen Klaric conferencista mexicano no campo do 
Neuromarketing, 85% das campanhas de marketing não atingem seus 
objetivos, onde se justifica o que demonstra o professor Gerald Zaltam de 
harvard que aproximadamente 95% da decisão de compra é inconsciente ao 
indivíduo, ou seja, temos ai, um mar de possibilidades a explorar 

Objetivo do Programa: 



A complexidade dos assuntos que constroem o 
NeuroMarketing pode ser considerado um mundo à 
parte, e cada mundo, um novo horizonte de estudos, 

desta forma, temos grandes cientistas em cada área e em 
cada ciência, onde nos apropriamos dos conhecimentos 
publicados para compor nossas conclusões, assim sendo, 
podemos falar de neurociência, sem ser neurocientista, 

falar de psicologia sem sermos psicólogos, falar de 
paleoantropologia sem sermos paleontropologos ou 
antropólogos, ainda que, torna-se premissa básica 

formações complementares nestes campos para o bom 
desenvolvimento da formação. Bem vindos ao mundo 
maravilhoso do NeuroMarketing, desafie-se a entrar 

neste mundo, e, certamente irá se surpreender com seu 
poder de transformar o ambiente a sua volta. 



Público: 
Empreendedores de todos os tipos – 
Estudantes – Gestores de todos os setores 
 
Tempo: 
Formação programada em 24 horas / aula. 
* Pode ser trabalhado como curso de extensão 
ou Módulo de MBA. 
  
Suporte: 
- Data Show – Caixa de som para passagem de 
vídeo – Impressão de apostila 
  
Condições: 
- Pode ser trabalhada tanto em Instituições de 
ensino quanto In Company. 

Assista o vídeo e saiba mais 

NeuroMarketing: A Revolução da 
Comunicação cerebral!! 

Assista ao Clip da Formação 

https://youtu.be/RpsBHTv6KYc
https://youtu.be/xjUFD8-488E
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Conteúdo proposto: 

Como tudo começou 
Divisões cerebrais 
Cérebro trino 
Quais as principais funções de nosso cérebro 
Marcadores Somáticos 
Como nasceu o NeuroMarketing 
NeuroMarketing como um conjunto de ciências 
O que é neurociência 
Quais as vertentes 
A Zona Imersa do Iceberg “Zombie Brain” 
Seu comportamento segundo seu Cérebro!!! 
Vamos falar sobre emoções?? 
Classificação das emoções 
As 6 emoções universais 
Neurônio Espelho 
Pilares elementares quando falamos em NeuroMarketing 
Foque o foco 
Proporção áurea ou Relação Dourada 
Neuromarketing e algumas conclusões 
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Conteúdo proposto: 

Neuromarketing e alguns resultados 
Onde você pode vender mais usando o Neuromarketing 
O que dizem os entendidos... 
Copywriting, O Neuromarketing da escrita... 
NeuroMarketing e as redes sociais... 
Principais equipamentos de medição de estímulos 
Ressonância Magnética Funcional (FMRI) 
Eletroencefalograma (EEG) 
Magnetoencefalografia (MEG) 
Tomografia por emissão de positrons (PET) 
Estimulação Magnética Transcraniana (TMS) 
GSR – Galvanic Skin Response 
Oxímetro 
Eletromiografia Facial (EMG) 
Pupilometria 
Face Reading 
Implicit Association Test (IAT) 
Retrospective Think Aloud - RTA 
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Conteúdo proposto: 

Eye tracking  
NeuroMarketing em Jogos e Filmes 
Teoria do processamento do modelo dual 
O Poder do padrão 
Subitizing 
Ilusão da boa continuidade  
O poder do hábito 
A realidade virtual; 
Teoria dos 6 estímulos 
Priming, é o que mesmo?  
Armadilhas sensoriais 
Pesquisa “Etnográfica” 
Etnocentrismo (Swadeshi) 
Marketing de Guerrilha 
Marketing de Relacionamento 
Marketing de influência 
Marketing Invisível ou Stealth Marketing 
Erros publicitários que antes podiam… agora não podem mais… 
O que é Marca? 



Conteúdo proposto: 

* O programa pode ser adaptado conforme necessidade de turma ou objetivo de MBAs. 

Instagram: @neuroexpert 

www.dnacorporativo.com.br 

neuroexpert 

Prof. Alexandre Rodrigues 

Brand Awareness  
Publicidade “com efeito” e “Sem efeito”  
O número de Dunbar 
BrandEquity 
A evolução da linguagem corporal 
Micro expressões faciais 
Principais diferenças entre o cérebro do homem e da mulher 
As 12 Leis da Persuasão 
Mimetismo 
Os 20 pontos funcionais utilizados pelo Neuromarketing; 

https://www.youtube.com/channel/UClMb5fdzR6QNfkNX8bhf3Kg/videos
https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
http://www.dnacorporativo.com.br/
https://www.linkedin.com/in/alexandremr/


- Palestras – Workshops – Consultorias – Vídeo treinamentos 
personalizados – Formações à distância -  

Clique na imagem e assista a 
uma palestra 

Palestras: Trabalhamos os mais diversos assuntos sob demanda de 
público, através da adaptação de nossos temas a realidade de cada 
negócio, geralmente são trabalhadas de 1 à 3 horas conforme 
necessidade do projeto. Podem ser realizadas em Português ou 
inglês. 

Workshops: Os workshops são mais extensos que as palestras, 
variam entre 4 e 8 horas aula, e muitas vezes são acompanhados de 
atividades práticas. Nossos workshops podem ser realizados sob os 
temas que já temos ou serem construídos sob demanda do negócio 
sendo adaptados a realidade do público. Podem ser trabalhadas em 
Português e Inglês. Clique na imagem e assista a 

um clip do workshop 

https://youtu.be/WxJA670eGaA
https://youtu.be/XxiQeCcMeQU


- Palestras – Workshops – Consultorias – Vídeo 
treinamentos personalizados – Formações à distância -  

Assista os depoimentos 

Consultorias: São programas de médio a 
longo prazo com o objetivo de organizar e 
acelerar performance da equipe ou 
negócio – Vendas, Estratégia, 
Atendimento, etc... Aplicado conforme 
analise de necessidades de cada negócio. 

Cursos On Line: Através de uma plataforma 
de ensino própria, nossos cursos são 
especialmente desenvolvidos de forma que o 
aluno aproveite ao máximo a experiência de 
aprendizado. Os cursos em vídeo podem ser 
também produzidos sob demanda. 

Depoimento sobre o curso 
On line 

Conheça agora: www.neuroexpert.eadplataforma.com 
 

Vídeo funcionamento Dash 
Board – Estratégia de negócio 

https://youtu.be/VYSlqqWaEL8
http://www.neuroexpert.eadplataforma.com/
https://youtu.be/b-PYLFEiRfs
https://youtu.be/OhbSXRkJloY
https://youtu.be/nunyEjDcZ0I
https://youtu.be/UexMEfBSfm4


Conheça nossos cursos On line: 

Alta qualidade de som e vídeo em uma 
plataforma totalmente dedicada a formações on 

line!! 

Clique na imagem e acesse... 

http://www.neuroexpert.eadplataforma.com/


Outros cursos do professor: 

Clipe do curso Clipe do curso Clipe do curso 

Clipe do curso Clipe do curso 

Clique nas imagens para abrir... 

https://youtu.be/fuFaEYa5npQ
https://youtu.be/r-jU9FW-EVc
https://youtu.be/QsbNNBM6b_0
https://youtu.be/KSvwqrkl9RQ
https://youtu.be/WIEQ3ezmzt8
http://neuroexpert.eadplataforma.com/


Formação completa em Neuromarketing – A Revolução da comunicação cerebral 

Clique na imagem para assistir ao vídeo clip da aula... 

Sobre o curso 

https://youtu.be/xjUFD8-488E
https://youtu.be/o06xXw6qcBU
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Faça o download de meus e-books “A 
Gestão e a Comunicação Cerebral” 
[Download] e “Neuroaprendizado” 

[Download] 

http://www.dnacorporativo.com.br/uploads/arquivos_genericos/15_1.pdf
http://www.dnacorporativo.com.br/uploads/arquivos_genericos/37_1.pdf


Formação: 
  

2019 – Doutorando em ciências da comunicação com o tema “Neurociência direcionado a sistemas de Gamificação aplicado ao 
autodesenvolvimento de competências”, Universidade Lusófona  – Lisboa / Portugal [Link Instituição] 

2015 – Ext. em Neurociência, Grupo Inédita [Link Instituição], IENH [Link Instituição] e IBAC - 120hs de Formação – São Paulo/Rio 
Grande do Sul – Brasil 

2011 - Mestrado em administração com ênfase em desenvolvimento de Equipes de Alta Performance, UFRGS - Rio Grande do Sul – Brasil 
[Link Instituição] 

2011 - The challenges of European Management program, HEC - Écoledes Hautes Études Commerciales, Paris - França [Link Instituição]  
2011- Doing Bussiness in Spain program, EADA - Escuela de Alta Dirección y Administracción, Barcelona – Espanha [Link Instituição]  

2009- Graduação em Comércio Exterior – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição] 
2006 - Master em Organizações – MBA em Organização de empresas – F.A.R.S., Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição] 

2006 - Enterprise Project Management e gerenciamento de Projetos PMI – UNISINOS- Universidade do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul 
- Brasil - [Link Instituição] 

2005 – Graduação em Administração de empresas – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição] 
1999 -Computer Animation Development & Multimedia - Computer Technology Institute, Toronto – Canadá [Link Instituição] 

https://www.ulusofona.pt/
http://www.ineditacursos.com.br/
https://tecnicos.ienh.com.br/
http://www.ufrgs.br/
http://www.hec.edu/
http://www.eada.edu/
http://www.saojudastadeu.edu.br/faculdade/
http://www.fars.org.br/
http://www.unisinos.br/
http://www.saojudastadeu.edu.br/faculdade/
http://www.cdicollege.ca/


çã

Aumento de Performance = Resultados Positivos 
Engajamento de equipe – Mais vendas – Melhor atendimento – Prospecções mais assertivas – Melhor comunicação 

– Mais consciência diante dos objetivos e estratégias do negócio -  Melhora nas relações entre colaboradores – 

Desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos negócios e pessoas – entre muitos outros... 
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Whatsapp / Telemovel: +351 924270740 
alexandre@dnacorporativo.com.br 

Nacionalidade: Portuguesa / Brasileira 
Linkedin: [Acesse] 
You Tube: [Acesse] 

Instagram: @neuroexpert [Acesse] 
Curso On Line: [Acesse] 

Contatos e canais: 

mailto:alexandre@dnacorporativo.com.br
http://www.linkedin.com/in/alexandre-rodrigues-Neuroexpert
https://www.youtube.com/channel/UClMb5fdzR6QNfkNX8bhf3Kg
https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
http://www.neuroexpert.eadplataforma.com/

