Pós-graduação em Neuromarketing – Neurociência aplicada ao consumo”
A Inova Business School, juntamente com a ICN Agency (Portugal) uniram forças numa parceria
para trazer, de forma pioneira ao Brasil, a Pós-Graduação em Neuromarketing - Neurociência
Aplicada ao Consumo, que conta já com 5 turmas realizadas em território brasileiro.
A Inova Business School é uma escola de negócios que nasceu em 2013 com a missão de preparar
profissionais visionários, com olhos para o futuro, ousados e inovadores. A Inova Business School
também tem a sua divisão de consultoria. Nesta divisão, vários professores da escola também
atuam como consultores na Inova Consulting, que desenvolve projetos em empresas nas áreas de
pesquisa de tendências, cultura de inovação e projetos de inovação disruptiva e transformação
digital.

www.inovaconsulting.com.br

www.inovabs.com.br

Pós-graduação em Neuromarke2ng – Neurociência aplicada ao consumo”
O ICN Agency é um conceito de Intelligence em consumo, marcas e territórios baseada na
neurociência aplicada, que visa potencializar a relação emocional entre marcas e consumidores.
Para isso, u>liza o Dopaminecision Model ICN Agency, uma metodologia de análise (psicoﬁsiologia,
oculometria, neuroﬁsiologia com equipamentos como fMRI, EEG, SCL, fEMG, Eyetracking, ECG,
entre outros) aliada a domínios como a sociologia, economia, marke>ng, design ou ainda
engenharia. Os fundadores criaram uma metodologia única, baseada em inves>gação cienSﬁca e
laboratorial, estudos de psicologia experimental, sociologia, antropologia, economia, gestão,
marke>ng e comunicação, que interliga no processo de análise e desenvolvimento através da
par>cipação de técnicos qualiﬁcados nestas áreas, obtendo elevado grau de rigor e validade dos
dados. Essa mesma metodologia será par>lhada durante o curso com todos os alunos, bem como o
manuseamento das ferramentas e estudos de caso.
Site ICN Agency: www.icnagency.com
Intelligence Consumer Neuroscience Agency - Portugal
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Público-alvo do curso:
Esta Pós-graduação des1na-se a pessoas das seguintes áreas:
• Marke1ng
• Comunicação (criação, mídia e planejamento)
• Gestão e Administração de Varejo
• Pesquisa de Mercado e Consumo
• Designers e Webdesigners
• Arquitetos e Designers de Interiores
• Outros ligados à área do consumo ou interessados na área
Obje4vo geral
A Pós-graduação em Neuromarke1ng – Neurociência do Consumo persegue como ideal a capacitação de uma
nova geração de proﬁssionais do consumo e das áreas adjacentes que possuam competências e capacidades
para trabalhar os diversos componentes que pertencem à esfera do consumo: comunicação e publicidade,
marcas, embalagens, logo1pos, espaços de consumo, websites, produtos e serviços, vendas, entre outros.
Através de uma base cienVﬁca capazes de perceber o consumidor (o elo central de enredo envolvido no
consumo) na sua plenitude, pesquisando as origens do seu comportamento, das suas ações, pensamentos,
reações, a1tudes, decisões, necessidades e desejos, ou seja, o cérebro e o corpo humano.
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Metodologia
O programa adotará uma metodologia ativa, partindo da exploração de situações reais e aplicando exercícios
práticos e simulações, aos contextos vivenciados pelos participantes.
Simultaneamente também será aplicado o método expositivo caracterizado por um componente híbrido entre
a teórica e a desconstrução de casos práticos. A ideia será privilegiar o componente prático, permitindo a
observação dos equipamentos em funcionamento em laboratório para que se possam aferir as potencialidades
dos equipamentos e das tecnologias.
Com a vinda dos professores do ICN Agency serão apresentados e debatidos Casos Reais de Investigação da
agência portuguesa, de setores como a banca, varejo, café, entre outros.
Carga Horária Total: 400 horas
Duração: 12 meses
Estrutura da carga horária
O curso tem 10 módulos, composto pela seguinte dinâmica:
Presencial (teoria e prática): 200 horas
E-Learning: 3 horas à distância com tutor de Portugal
Trabalho prático orientado: 10 horas
Trabalho de campo autônomo para a execução do projeto final: 150 horas

Apresentação dos módulos
1. INTRODUÇÃO ÀS NEUROCIÊNCIAS APLICADAS AO CONSUMO (20
HORAS)
1.1. A História da Neurociência até o Neuromarketing
1.2 O Conceito e Amplitude de Neuromarketing
1.3. Princípios de Biologia – Microbiologia e Genética
1.4 Neurobiologia Básica dos Processos de Tomada de Decisão
1.5. Neurotransmissores e hormonas
1.6. Estruturas e Sistemas do Corpo Humano
1.7. Cérebro Humano: Anatomia, Fisiologia, Estruturas Básicas e suas
funções
1.8. Fatores biológicos e fisiológicos no comportamento humano
1.9. Importância da Neurofisiologia e Neuroanatomia para o Consumo
SS1 (sessão videoconferência) – Estrutura e funcionamento do curso /
A Importância da Neurociência, benefícios e ferramentas
1.11. Apresentação do Guia do NeuroPitch
1.12. Realização do guia do NeuroPitch e Criação do Mapa de Gantt

2. NEUROCIÊNCIAS APLICADAS AO CONSUMO | ESTIMULAÇÃO
SENSORIAL (20 HORAS)
2.1 Os 33 Sistemas Sensoriais: Pensar pelos receptores
2.2 Microexpressões e pistas de acesso ocular: Soawares e
Instrumentos
2.3 Os sistemas sensoriais geradores de emoções
2.4 As emoções – Perspeccva Histórica até à Hipótese do Marcador
Somácco
2.5 Escmulação Sensorial em Espaços de Consumo (Construção de
Modelo)
2.6 Escmulação pela Alimentação: Desenho de produtos
Agroalimentares
2.7 NeuroBrandBuilder© – Como avaliar dimensões das marcas
2.8 Visita a palco de consumo com recolha de drivers sensoriais:
A técnica Tracing*
2.9 Criação de um paradigma de invescgação em neuromarkecng
* Visita a decorrer num palco de consumo em São Paulo (shopping
center) em ambiente de mercado prácco. Obs: deslocamento por
conta dos parccipantes.
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3. INVESTIGAÇÃO EM NEUROCIÊNCIA APLICADA AO
CONSUMO | PARADIGMAS E EQUIPAMENTOS DE
INVESTIGAÇÃO (20 HORAS)
3.1 Métodos de Investigação em Neurociência Aplicada
(técnicas hemodinâmicas e electrofisiológicas)
3.2 Como criar um paradigma de investigação de emoções e
desenho experimental
3.3 Psicofisiologia periférica e detecção de estados
emocionais (introdução à AED, RC e EMG facial)
3.4 Electrofisiologia cognitiva: estudos de EEG e ERP e seus
potenciais aplicação ao estudo da emoção e processos de
tomada de decisão
3.5 Electrofisiologia e processos mentais: estimação de
estados cognitivos utilizando o EEG: método, aplicações e
limitações
3.6 Técnicas comportamentais implícitas para o estudo de
atitudes e estados emocionais
3.7 Laboratório de Neurociências do Consumo:
3.7.1. EEG
3.7.2. Marcadores Somáticos e Emocionais
3.7.3. Eye Tracking
3.7.4. Eletromiografia facial, Atividade Eletrodérmica,
Eletrocardiograma e outros
3.7.5. Testes Neuropsicológicos e Escalas
3.7.6 Outros Indicadores Biométricos

4. EMOÇÃO, COGNIÇÃO E TEORIA DA MENTE (20 HORAS)
4.1 Mecanismos Básicos de Consumo: Preditores Neuronais
4.2 Cognição Social: A Teoria da Mente, Empa^a e Neurónios
Espelho
4.3 Bases Emocionais do Comportamento do Consumo e
“Ga^lhos” emocionais
4.4 Neurotransmissores que decidem: Como es^mular
sele^vamente
4.5 Personalidade, A^tudes e Estratégias de Coping
4.6. Tribos e Grupos de Consumo: Neurociência das Massas
4.7. Cognição, Intuição, Memória e Atenção: A Quadratura
4.8. Neurociência Social e Tomada de Decisão
4.9 Laboratório da Decisão (Soeware e Testes)
BIS/BAS e BMS
Cambridge Face Recogni^on Test
PANAS e outras Escalas
Outras escalas e soewares de avaliação de massas
Estudo de caso: Aplicação na Avaliação de Meios Físicos VS
Digital
Equipamentos e Soewares de Avaliação de consumo em
simulação de sala
SS2 (sessão videoconferência) – Apoio na orientação para o
NeuroPitch
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5. A NEUROCIÊNCIA NA CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E
TENDÊNCIAS (20 HORAS)
5.1 Criatividade e Ideation
5.2 Design Thinking – das ideias aos produtos e serviços
5.3 Futurismo, Prospectiva e Foresight
5.4 MegaTrends, Tendências Comportamentais,
Tendências de Negócio
5.5 Fontes de Tendências, Pesquisa de Tendências e
Relatórios de Tendências
5.6 CEM – Customer Experience Management
5.7 Gestão da Inovação e Inovação Estratégica
5.8 Trends, Ideation, Inovação e a NeuroCiência
5.9 Casos de sucesso mundiais
5.10 Aplicação Prática – Benefício das Tendências para a
Neurociência Aplicada

6. NEUROCIÊNCIAS APLICADAS MARKETING MIX (20 HORAS)
6.1 Posicionamento de marcas na mente do consumidor: O conceito e o
efeito de Priming
6.2 Neurosegmentação e psicografia (dos gêneros aos hormônios)
6.3 Desenvolver produtos e branding de marca: As lovemarks e agregação
valor emocional (neurosinaptogénese e estimulação de estruturas)
6.4 Neuroeconomia: A economia comportamental e as heurísticas
6.5 Laboratório de Economia Comportamental – emoções sociais (Case
Studies)
6.5.1. O custo ZERO e efeito PLACEBO
6.5.2. Endowment Effect
6.5.3. Efeito IKEA
6.5.4. A Isca e o efeito de Comparação
6.5.5. Prospect Theory nas marcas
6.6 Desenvolvimento de Produto e a Neurociência Aplicada
6.7 O exemplo dos produtos agroalimentares e neuromodificação:
Laboratório Neurosensorial
6.8 Preços e a Neurociência Aplicada
6.8.1. Calibração de preços com neurociência e a Lei dos Pequenos
Números
6.8.1. Sensibilidade a preços e disposição para pagar: Limiar insular
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7. NEUROCIÊNCIAS NA GESTÃO ESTRATÉGICA (20 HORAS)
7.1 Estratégia e Visão Estratégica Empresarial
7.2 As pessoas da organização (Personalidades de MeyerBrigs e Eneagrama)
7.3 Estratégia como ferramenta de apoio ao MarkeEng e à
Pesquisa
7.4 Estratégia, Tomada de Decisão e Implementação
7.5 Memória e Hábito – A teoria do “Loop do hábito”
7.6 NeuroStrategy: Neurociência CogniEva Aplicada à Gestão
Estratégica
7.6.1 NeuroLiderança
7.6.2 Recompensa e a MoEvação
7.6.3 Técnicas de NeuroCoaching e PNL aplicadas às vendas
7.6.4 Preparar uma venda e negociação para estruturas:
Amígdala & Córtex Orbitofrontal
7.6.5 NeuroComunicação para homens e mulheres
7.7 Casos
7.8 Aplicação PráEca com recurso a Role Playing em sala

8. NEUROCIÊNCIAS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO NO
CONSUMO (20 HORAS)
8.1. Neuronegociação e Sistemas de Recompensa
8.2. Neurobiologia da Tomada de Decisão
8.3. Decisões em Contexto de Consumo
8.4. Hipótese do Marcador SomáEco aplicada ao Consumo
8.5. Phineas Gage e a Hipótese dos Marcadores SomáEcos
8.6. Neuroeconomia: A GenéEca das Decisões de Risco
8.7 Laboratório de Tomada de Decisão com Role Playing em sala:
NeuroNegociação - exercícios práEcos (Vendedor/Cliente)
Homem vs Mulher – Decisões homens / mulheres
Decisões de Risco - dicas para decisões de sucesso em contexto
empresarial
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9. NEUROCIÊNCIAS APLICADAS AO DESIGN, ARQUITETURA E
AO TERRITÓRIO (20 HORAS)
9.1 NeuroDesign impacto de cores e formas, análise de
conteúdo emocional, Lei de Weber-Fechner)
9.2 Design de espaços Neurosensoriais (criação de um
NeuroEspaço em sala)
9.3 Neurociência ao serviço do espaço de varejo: EEG, Eye
Tracking e Psicoﬁsiologia Periférica
9.4 Espaço de Retail: Case Study da Metodologia ICN Agency
9.5 Marcas Territoriais Felizes – NeuroCi\es
9.6 Medição dos níveis de felicidade dos cidadãos (Focus
Group, Atra\vidade da arquitectura e design, Impacto
emocional de eventos e atrações e Geomarke\ng ao serviço
das cidades)
9.7 Arquitetura e a Felicidade dos Territórios – NeuroCi\es
9.8 Casos Felizes de Cidades Internacionais
9.9 NeuroPlaceBranding: Case Study da Metodologia ICN
Agency

10. NEUROCIÊNCIAS NA COMUNICAÇÃO, DESIGN E PUBLICIDADE
(20 HORAS)
10.1. Semiótica e Comunicação: Como interpreta o cérebro o que
se comunica
10.2. Estudo de Caso: Técnicas de comunicação com neurociência
10.3. Publicidade Cognitiva vs Publicidade Afectiva: Pensar
Depressa e Devagar
10.4. Implantação de Memórias e a técnica de Elicitação de
Metáforas de Zaltman
10.5. NeuroWebDesign
10.5.1 Princípios do NeuroWebDesign
10.5.2 Análise Web – NeuroBenchmarking
10.5.3 Organização de Layouts
10.6. Métricas de comportamento na web & social media
10.7. Ferramentas de Social Intelligence
10.8. NeuroWebDesign Case Study da Metodologia ICN (GM)
10.9. NeuroPackaging
10.9.1 Princípios de NeuroPackakging
10.9.2 Desenvolvimento de Brain Packaging
10.9.3 Estudos de formas e estimulação sensorial
10.9.4 Casos de sucesso e insucesso mundial
SS1 (sessão videoconferência) – Apoio final para a elaboração do
NeuroPitch

NeuroPitch – projeto de conclusão de curso
11. LABORATÓRIO “NEUROPITCH” – Trabalho Final de Curso
11.1. Orientação científica do NeuroPitch e sugestão de
melhoria
11.2. Apresentação Oral e Avaliação dos Neuro Pitch*
11.3. Avaliação Escrita Final
*As apresentações dos Neuro Pitch serão individuais com
presença de uma banca formada por professores (cada aluno
terá 25 minutos para apresentar a sua ideia para a banca e
deve entregar um vídeo para o júri português avaliar
também)

Oportunidade para transformar o projeto de conclusão de curso
no seu projeto pessoal de carreira.

Coordenador geral do curso

Julien Diogo
CCO ICN Agency & Diretor PsicoSoma Viseu. Mestre
em Comunicação e Marke=ng pela Escola Superior
de Educação de Viseu – IPV com especialização em
Place Branding. Desenvolve projetos de marke=ng,
comunicação e experiências para empresas a nível
nacional e internacional, prestando ainda
consultoria junto de marcas territoriais como Beira
Baixa ou Vouzela (Portugal). Formador Proﬁssional
e ainda consultor em formação proﬁssional.
Autores de vários ar=gos e livros sobre a
neurociência aplicada aos territórios.

Docentes do curso
Portugal

Julien Diogo

Pedro Rosa

Fernando Rodrigues

Luis Rasquilha

Brasil
André
Guimarães

Alexandre
Rezende

Eliane
El Badouy (Badú) Rubens Pimentel Renato Cecchettini

Equipamentos e ferramentas
Além de uma visão teórica e da apresentação e discussão de casos reais, o curso contará ainda com experiências, role
playing, laboratório em sala de aula com equipamentos e várias dinâmicas cria?vas.
Quando buscamos compreender o comportamento humano, precisamos avaliar também os seus comportamentos
ﬁsiológicos e entender como o cérebro humano funciona. O uso de equipamentos tecnológicos nos permite conferir
com mais profundidade dados sobre:
Memória, Mo+vação e Aprendizagem
A tomada de decisão está diretamente vinculada à memória e mo?vação, e comprar uma marca implica aprender
sobre a mesma!
Recompensa, Tomada de Decisão e Lógica
Tomamos decisões por recompensa ou aversão à perda… nós medimos também o “workload cogni?vo” que valoriza a
lógica.
Afetos, Emoções e Es?mulos Sensoriais
As emoções são a base do ser humano e da sua tomada de decisão…não medir implica jogar à sorte os esRmulos que
vão provocar a decisão do ser humano.
Conheça a seguir os soTwares e hardwares que serão u?lizados em algumas aulas do curso:

Bitalino
Solução composta de hardware e so3ware capaz de
recolher dados biométricos e neurométricos, tendo assim
sensores para recolher: Electromyography (EMG),
Electrocardiography (ECG), Electrodermal AcDvity (EDA),
Electroencephalography (EEG), Accelerometer (ACC),
Light (LUX) e ainda PushbuKon (BTN)

Fale com a unidade de seu interesse!
Para mais informações: investimento, data de início, grade de aulas, inscrições, fale
diretamente com a unidade de seu interesse!
Inova Business School – SP1 Paulista
Endereço: Alameda Santos, número 2441, andar 9. Bairro: Jardim Paulista, São Paulo/SP
Fones: (11) 4561-0731 e (11)4561-0738
WhatsApp e Celular: (11) 96930-6083
E-mail: sp1paulista@inovabs.com.br
Inova Business School – Campinas
Endereço: Av. Júlio de Mesquita, número 840. Bairro: Cambuí, Campinas/SP
Fones: (19) 3231-0077 e (19) 3234-0753
WhatsApp e Celular: (19): 99301-0494
E-mail: inova.campinas@inovabs.com.br

Site: www.inovabs.com.br

