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Resumo: O neuromarketing é a junção da neurociência, psicologia e marketing, ele estuda o 
que acontece no cérebro humano que faz com que o consumidor escolha determinado produto 
ou marca. Este é um assunto antigo, porém não é muito discutido. Neste artigo é possível 
entender o que é o neuromarketing, suas estratégias e quais as influências que estas têm sob o 
comportamento do consumidor, mais especificamente, sob o comportamento dos 
consumidores da Angus Hamburgueria. Para conseguir os resultados foram realizadas 
pesquisas de cunho exploratório e qualiquantitativo. No estudo realizado pode-se chegar à 
conclusão de que a hamburgueria utiliza estratégias de neuromarketing e essas influenciam o 
comportamento dos seus consumidores. 
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1. Introdução 

O neuromarketing é a junção da neurociência, psicologia e marketing. Ele estuda o que 

acontece no cérebro humano que faz com que o consumidor escolha determinada marca e/ou 

produto para comprar. Diferente do que as pessoas estão acostumadas a acreditar, o processo 

de compra não acontece de forma racional e lógica, mas sim, de forma inconsciente 

dependendo de alguns estímulos que ativam partes específicas do cérebro. 

O objetivo principal desse artigo é analisar a influência do neuromarketing no 

comportamento dos consumidores da Angus Hamburgueria, dentro disso entram os objetivos  

específicos que são: fazer a análise da existência de estratégias existentes de neuromarketing 

dentro da Angus Hamburgueria, avaliar a influência que essas estratégias têm sobre os 

consumidores da marca e apontar as melhorias que possam ser feitas nessas estratégias, caso 

se faça necessário. 

O tema do artigo é de grande importância no mundo do marketing, já que o  



 

 

 

neuromarketing vem ganhando espaço no mercado por suas estratégias para a melhoria na 

venda de produtos e/ou serviços. A fusão entre a neurociência, psicologia e marketing mostra 

que o comportamento do consumidor não pode ser apenas analisado de formar primária, é 

muito mais complexo que isso, envolve o irracional do mesmo.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este tópico trata do embasamento teórico do artigo e fornece informações 

fundamentais para compreender a influência do neuromarketing no comportamento dos 

consumidores da Angus Hamburgueria. Mostrará também como o neuromarketing tem papel 

fundamental no processo de decisão de compra dos consumidores. 

2.1 Marketing 

Existem inúmeras definições existentes para marketing, dentre elas pode-se 

estabelecer uma distinção entre definições sociais e gerenciais. A definição social mostra o 

papel desempenhado pelo marketing na sociedade. Kotler (2000) cita uma definição social 

que serve ao propósito que é “Marketing é um processo social por meio do qual pessoas e 

grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor com outros. ” (KOTLER, 2000, P. 30). 

2.2 Comportamento do Consumidor 

Dentro do estudo de marketing e neuromarketing é importante saber sobre o campo do 

comportamento do consumidor. Somente quando o profissional de marketing sabe e entende 

sobre as preferências, culturas, crenças e outros diversos fatores que influenciam no 

comportamento do consumidor as estratégias podem ser direcionadas para o seu público alvo 

trazendo o retorno esperado. 

Por mais que as pessoas acreditem que seus comportamentos, diante diversas 

situações, são racionais e lógicos, existem os comportamentos irracionais que muitas vezes 

são consequências de instintos, os seres humanos evoluíram, mas continuam com aspectos de 

animais como por exemplo comportamentos baseados em instintos. 

O propósito do marketing é satisfazer as necessidades e desejos de seus clientes-alvo. 

O campo do comportamento do consumidor é responsável por estudar como pessoas, grupos e 

organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou 

experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos.  



 

 

 

2.3 A Neurociência e o Comportamento 

A neurociência não é uma curiosidade recente, há séculos os filósofos buscaram 

entender. Mas foi a partir dos pioneiros do espanhol Santiago Ramón y Cajal, e seus estudos 

sobre o sistema nervoso que houve o impulso fundamental para as neurociências como são 

conhecidas hoje. Ciência esta que busca respostas para um dos questionamentos mais antigos 

sobre o ser humano: como funciona o seu próprio comportamento. As descobertas e estudos 

tiveram início com o surgimento das tecnologias de neuroimagem, que permitiram investigar 

os processos cerebrais não mais apenas por observação, mas por exame não invasivo que 

passou a mostrar as áreas cerebrais ativadas por excitações ou provocações. (CAMARGO, 

2013). 

2.3.1 O Neuromarketing 

O neuromarketing surgiu nos anos 90 com um médico chamado Gerald Zaltman que 

iniciou um estudo do cérebro em máquinas de ressonância magnética, mas com intenção 

voltada para o marketing, ao invés de estudos médicos. Esta pesquisa deu origem ao 

neuromarketing, termo cunhado por Ale Smidts. A área em questão foca em estudar o 

comportamento do cérebro quando exposto a campanhas de publicidade, propaganda, ou 

experiências de compra. Atualmente, na Harvard Business School, estudantes de diversos 

ramos do conhecimento se juntam para estudar esta área. (VORPAGEL, 2017) 

As pessoas, de forma consciente, podem até saber o que querem, o que precisam e 

quanto estão dispostas a pagar, mas não sabem explicar a verdadeira motivação de suas 

compras, o que as fizeram tomar a decisão de comprarem determinado produto. O 

neuromarketing estuda a parte neurológica que envolve o processo de decisão e estratégias de 

marketing que estimulam as áreas cerebrais responsáveis pelo comportamento e decisão de 

compra. 

2.3.2 Técnicas de Neuromarketing 

Os estudos de neuromarketing se dão a partir da neuroimagem, onde vários 

pesquisadores se reúnem e observam o comportamento de alguns indivíduos frente a 

exposição à determinadas marcas, anúncios, imagens, vídeos ou produtos. Dessa maneira o 

neuromarketing visa entender o que se passa no inconsciente de cada indivíduo a partir de 

estímulos externos, o que faz o inconsciente humano levar determinada pessoa à ação, quais  

são os sentimentos, pensamentos e desejos de cada indivíduo que o impulsiona a adquirir o  



 

 

produto ou serviço de uma determinada marca e não de outra. (VORPAGEL, 2017) 

Segundo Rocha et al (2015, p.10), dentre as principais técnicas usadas em estudos de 

neuromarketing, Peruzzo destaca em seu livro o uso da imagem por ressonância magnética 

funcional (IRMf) por conta da capacidade da IRMf de monitorar e capturar imagens de alta 

resolução de atividades cerebrais, não em camadas superficiais como funciona o 

eletroencefalograma, mas em áreas mais profundas do cérebro. 

Além das técnicas com aparelhos de IRMfe outros, existem as técnicas de publicidade 

como, por exemplo, storytelling, despertar senso de urgência e explorar sentidos. Schermann 

(2016) diz que Storytelling nada mais é do que a prática de se contar uma boa história. A 

técnica ganhou relevância nos últimos anos pois os profissionais estão preocupados em 

encontrar formas de reter a atenção e ser relevante para o interlocutor. Em um mundo em que 

o excesso de informações e distrações é constante, não há nada mais natural do que as pessoas 

buscarem formas de se destacar e encontrar uma maneira do seu conteúdo ser mais atraente do 

que os demais.  

2.4 Marketing Sensorial 

O marketing sensorial não originou o neuromarketing, mas confirma a pesquisa que 

busca dar explicações biológicas para o comportamento do consumidor e estuda a percepção 

através dos cinco sentidos que são: olfato, tato, paladar, audição e visão.  

O uso dos sentidos objetiva criar experiências que marquem o cliente através da 

ativação de todos eles. Os dois mais utilizados pela comunicação de marketing em 

propagandas impressas e também nas de rádio e televisão são audição e visão, esse é o 

princípio da neurocomunicação de marketing. 

2.4.1 Olfato 

Os cheiros são capazes de trazer imagens, sensações, memórias que afetam 

consideravelmente os humanos, podendo até alterar o seu humor. (LINDSTROM, 2012, P. 

18). Geralmente os aromas aplicados em lojas não só deixam o local mais agradável como 

também são associados à loja, fazendo com que o cliente faça a ligação do cheiro à loja todas 

as vezes em que o sentir posteriormente. 

2.4.2 Tato 

Quando uma loja permite que o cliente toque o produto ela dá a oportunidade de criar 

uma experiência. Para Underhill (2009, p.184) as qualidades táteis de um produto são 

suacaracterística mais importante pois é preciso saber qual a sensação de toque.  



 

 

 

2.4.3 Paladar 

Lindstrom (2007) afirma que o paladar é uma estratégia de marketing sensorial pouco 

utilizada ainda, até mesmo no caso de marcas de produtos alimentícios. Ou seja, as empresas 

estão deixando de explorar estratégias sensoriais que poderiam ser de grande utilidade para 

impulsionarem e marcarem o cliente de forma positiva e impactante. 

2.4.4 Audição 

A música tem conexão direta com o emocional do consumidor, e pode gerar reações 

afetivas e comportamentais como aproximação, afastamento ou permanência no 

ambiente.Parente (2000) diz que existem estudos que constatam que a música afeta o 

comportamento do consumidor, uma música mais rápida tende a acelerar o processo de 

compra e uma música lenta diminui o ritmo das compras fazendo com que o volume de 

produtos que o clientequeira levar seja maior. 

2.4.5 Visão 

A forma mais utilizada por empresas é o estímulo visual, isso se dá pelo fato de ser 

uma ótima forma de criar vínculo emocional entre o cliente e a empresa e/ou cliente e produto 

já que segundo cientistas 83% das informações retidas são captadas pela visão. 

(LINDSTROM, 2012, P. 86). 

2.5 O neuromarketing como ferramenta estratégica 

O neuromarketing além de um estudo sobre a neurociência aliado ao marketing, pode 

ser considerado uma ferramenta estratégica para empresas. Para obter sucesso é necessário 

que os profissionais de marketing concentrem seus esforços nas emoções e necessidades 

inconscientes do comprador, estimulando todos os sentidos para fazer com que os 

consumidores tenham um apego emocional à marca e/ou produto. 

3. Material e métodos 

Nesta etapa será apresentada a forma como a pesquisa foi realizada. De acordo com 

Gil (2008, p. 8), para que um conhecimento possa ser considerado científico é necessário 

determinar o método que fora utilizado para possibilitar chegar a tal conhecimento. 

3.1 Delineamento da pesquisa 

Pelo fato de o neuromarketing ser um assunto pouco abordado e estudado no 

município de Ji-Paraná, a pesquisa tornou-se exploratória e qualiquantitativa. Geralmente esse 

tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não  



 

 

 

padronizadas e estudos de caso. 

Pesquisas quantitativas envolvem um questionário buscando mensurar dados, medidas 

e porcentagens. Já a pesquisa qualitativa é para coleta e análise de dados para uma fase 

exploratória.  

3.2 Área ou população alvo do estudo 

De acordo com informações cedidas pela proprietária da empresa, a hamburgueria 

possui uma média de 3.000 pedidos mensais de 3.000 clientes entre clientes de balcão e 

delivery.  

3.3 Plano de amostragem 

Conforme dados obtidos, a média mensal de pedidos é de 3.000, sendo em média 1 

pedido por cliente. O tipo de amostra foi a aleatória simples e para o cálculo de amostra foi 

utilizada a fórmula de amostras para populações finitas. 

A fórmula utilizada foi: 

 

O resultado do cálculo foi de 354, porém foram interrogadas no total 360 pessoas entre 

entrevista estruturada e questionários para o levantamento de dados da pesquisa. 

3.4 Planos e instrumentos de coleta 

Os dados da pesquisa foram coletados através de entrevista estruturada, questionários 

e observação dos consumidores de balcão da Angus Hamburgueria já os consumidores do 

delivery receberam o link para responderem o questionário.  

3.5 Plano de análise dos dados 

Os dados obtidos passaram por análises estatísticas, análises de conteúdo e 

triangulação concomitante. 

 



 

 

 

4. Resultados e discussão 

 Nessa etapa foram coletados os dados dos clientes da Angus Hamburgueria, 

relacionados ao perfil e estímulos sensoriais para ser realizada uma análise dos mesmos. 

4.1 A empresa 

A hambugueria artesanal Angus foi aberta há dois anos atrás no municipio de Ji-

Paraná e teve como diferencial o fato de preparar seus próprios pães com hambúrgueres 

artesanais. Depois de um tempo, surgiram outras empresas no mesmo ramo de hamburgueria 

artesanal no município contribuindo para um mercado mais amplo. 

4.2 Clientes de balcão 

A pesquisa foi aplicada durante os meses de agosto a outubro de 2019, totalizando 273 

questionários aplicados com os clientes de balcão. 

4.2.1 Perfil dos clientes de balcão 

Dos 273 questionários aplicados com clientes de balcão, 53,1% são do sexo feminino e 

46,9% do sexo masculino. As idades foram as mais diversas possíveis, mas predominando 

com 49,1% de 18 a 25 anos, 19,4% de 26 a 35 anos, 15% até 17 anos, 11% de 36 a 45 anos, 

3,7% de 46 a 55 anos e 1,8% acima de 56 anos. São 63,7% solteiros, 31,9% casados, 2,6% em 

união estável e 1,8% divorciados. 

A composição do grupo domiciliar foi de 26,7% com 4 pessoas, 24,5% com 3 pessoas, 

23,8% com apenas 2 pessoas, 14,7% com 5 pessoas, 7,7% com 1 pessoa e 2,6% com 6 ou 

mais pessoas. A renda mensal familiar variou bastante, 34,5% de 2 a 4 salários mínimos, 

33,7% de 4 a 10 salários mínimos, 20,5% de 1 a 2 salários mínimos, 9,3% de 10 a 20 salários 

mínimos e 1,9% acima de 20 salários mínimos.  

Sobre o nível de escolaridade, 32,6% possuem o ensino superior incompleto, 23,1% 

possuem o ensino médio completo, 16,1% possuem o ensino superior completo, 11,7% 

possuem o ensino médio incompleto, 6,6% possuem pós-graduação completa, 4,4% possuem 

o ensino fundamental incompleto, 2,6% possuem pós-graduação incompleta 1,8% possuem 

ensino fundamental completo, 0,7% possuem nível técnico completo e 0,4% estão cursando o 

nível técnico. 



 

 

 

4.2.2 Estímulos sensoriais com clientes de balcão 

Das perguntas referentes aos estímulos de neuromarketing da Angus Hamburgueria, 

segue dados separados por sentidos (audição, tato, visão e paladar): 

Audição 

No IG Shopping é colocado músicas ambientes para tocar e 49,3% não repararam que 

havia música tocando, 42,6% afirmaram ter percebido, mas não se lembravam da música que 

estava tocando e apenas 8,1% afirmaram que repararam a música e gostaram dela.  

Tato 

No local há climatização com ar condicionado e 54,2% gostam da climatização e 

afirmaram que é um dos motivos de escolherem o local para irem comer, 41,8% disseram que 

gostam da climatização, mas que poderiam comer em outro lugar que não fosse climatizado 

sem problemas, 2,9% não gostam da climatização, mas vão da mesma forma por causa do 

lanche e 1,1% não gostam da climatização, acham muito frio e por isso escolhem comprar o 

lanche para levar. 

Visão 

Existem três televisores na Angus que passam os produtos 40,3% repararam que 

haviam os televisores mas deram mais atenção para o cardápio físico, 26,7% afirmaram que 

isso os ajudaram a escolher o que queriam, 21,2% não haviam visto que tinham os televisores 

e 11,7% afirmaram que se interessaram em pedir o lanche por terem visto os produtos nos 

televisores. A opinião de 65,2% dos entrevistados sobre o cardápio físico da Angus foi que 

acham bonito e fácil de entender, 15% afirmaram que é um cardápio como qualquer outro, 

10,6% afirmaram que não repararam no cardápio pois queriam fazer seu pedido logo e 9,2% 

não olham o cardápio físico por terem sempre seus pedidos em mente. 

A Angus coloca sua logo em cima do pão de hambúrguer e 72,2% dos entrevistados 

afirmaram que acham que isso dá um ar de autenticidade, 21,2% das pessoas não haviam 

notado isso e 6,6% notaram, mas acham irrelevante. A Angus colocou nomes diferentes em 

seus lanches e 68,9% dos entrevistados disseram que perceberam isso e acham que dá um 

arde autenticidade, 20,1% não haviam reparado e 11% perceberam, mas acham irrelevante. 

A Angus vende prato feito e 45,1% dos entrevistados não sabiam disso, 28,2% 

afirmaram que viram imagens pelos televisores e ficaram com vontade de experimentar, 

17,6% afirmaram saber, mas que não tinham interesse e 9,2% sabem que eles vendem e  



 

 

 

inclusive preferem prato feito do que hambúrguer. 

Paladar 

 Sobre o molho especial da Angus, 35,5% dos entrevistados afirmaram que compram o 

lanche da Angus por causa do molho especial, 25,6% conhecem o molho mas afirmaram não 

perceberem diferença em relação a outros molhos, 22,3% nunca chegaram a provar o molho, 

12,1% perguntaram se existe um molho especial e 4,4% disseram não gostar de molho no 

hambúrguer. 

Análise Multissensorial 

A última questão é sobre qual o motivo de terem escolhido comer na Angus e eles 

puderam assinalar mais de uma, 54,9% dos consumidores disseram que compraram na Angus 

pois o sabor do lanche deles é diferente de qualquer outro que eles tenham provado, 21,2% 

escolheram por verem as publicações no Instagram e Facebook da Angus, 20,9% escolheram 

porque acharam o design e cores chamativos, 20,5% afirmaram que foi pelo bom atendimento 

e sensação de bem estar que o ambiente proporciona, 18,7% escolheram a Angus porque 

aparenta ser mais limpa e organizada, 17,9% se interessaram ao ver as opções de comida que 

ficam passando pelos televisores, 15,8% escolheram por causa das opções de comida que eles 

servem, 13,2% disseram que escolheram por causa do molho especial e 2,9% afirmaram que 

tinham desconto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 01: Análise multissensorial 

 
Fonte: Dados coletados durante pesquisa (2019) 

4.3 Clientes de Delivery 

A pesquisa foi aplicada durante os meses de agosto a outubro de 2019, totalizando 87 

questionários aplicados com os clientes de delivery. 

4.3.1 Perfil dos Clientes de Delivery 

Dos 87 questionários aplicados com clientes delivery 63,2% são do sexo feminino e 

36,8% são do sexo masculino, sobre a faixa etária 71,3% tem de 18 a 25 anos, 13,8% tem de 

26 a 35 anos, 9,2% tem até 17 anos, 4,6% tem de 36 a 45 anos e 1,1% tem acima de 56 anos. 

77% são solteiros, 17,2% são casados, 3,4% tem união estável, 1,1% são divorciados e 1,1% 

são viúvos. 

A composição do grupo domiciliar foi de 27,6% com apenas 2 pessoas, 26,4% com 3 

pessoas, 21,8% com 4 pessoas, 16,1% com 5 pessoas, 4,6% com 1 pessoa e 3,4% com 6 ou 

mais pessoas. Sobre a renda mensal familiar 46% são de 4 a 10 salários mínimos, 23% de 2 a 

4 salários mínimos, 14,9% de 1 a 2 salários mínimos, 12,6% de 10 a 20 salários mínimos e 

3,4% acima de 20 salários mínimos.  

Sobre o nível de escolaridade 56,3% tem o ensino superior incompleto, 13,8% tem o 
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ensino médio completo, 12,6% tem o ensino superior completo, 5,7% tem pós-graduação 

completa, 5,7% tem ensino médio incompleto, 3,4% tem pós-graduação incompleta e 2,3% 

tem ensino fundamental completo. 

4.3.2 Estímulos Sensoriais com Clientes de Delivery 

 Das perguntas referentes aos estímulos de neuromarketing da Angus 

Hamburgueria, segue dados separados por sentidos que são possíveis de estimular dentro do 

marketing digital: 

Opinião sobre o perfil da Angus nas redes sociais 

Um total de 65,5% conhece e segue o perfil da Angus no Instagram e Facebook para 

ficar por dentro das novidades, 24,1% conhecem, mas não se interessaram em seguir e 10,3% 

não conhecem o perfil. 36,8% conheceram o perfil da Angus nas redes sociais por 

recomendação de amigos, 31% ouviram falar da Angus e pesquisaram o perfil deles, 17,2% 

conheceram por aparecerem publicações patrocinadas, 12,6% conheceram por verem amigos 

publicando sobre e 2,3% não conhecem o perfil. 

Visão 

A opinião sobre as publicações da Angus foram 64,4% gostam e sentem vontade de 

comprar um Angus depois de verem as publicações porque as fotos são atrativas, 32,2% 

gostam, mas afirmaram ser irrelevante na decisão de compra e 3,4% afirmaram que não 

gostam. A Angus coloca sua logo em cima do pão de hambúrguer e 88,5% afirmaram que 

perceberam e acham que dá um ar de autenticidade, 5,7% perceberam mas acham irrelevante 

e 5,7% não perceberam.  

A Angus colocou nomes diferentes em seus lanches e 72,4% perceberam e acham que 

dá um ar de autenticidade, 17,2% perceberam, mas acham irrelevante e 10,3% nunca tinham 

reparado nisso. Sobre a Angus vender prato feito além de hambúrgueres 44,8% sabem por 

terem visto nas redes sociais, 35,6% não sabiam dessa informação, 14,9% sabem, mas não 

tem interesse e 4,6% afirmaram que sabiam e até preferem prato feito do que hambúrguer. 

Paladar 

A Angus tem um molho especial e 57,5% afirmaram que compram o lanche por causa 

do molho especial, 18,4% afirmaram que sabem que existe o molho, mas não percebem 

diferença em relação a outros molhos, 13,8% nunca provaram o molho, 5,7% não gostam de 

molho no hambúrguer e 4,6% perguntaram se existe um molho especial. 



 

 

 

Análise Multissensorial 

A última questão é sobre qual o motivo de terem escolhido pedir o lanche da Angus e 

eles puderam assinalar mais de uma, 56,3% afirmaram que o sabor do lanche deles é diferente 

de qualquer outro que eles tenham provado, 47,1% disseram que viram uma publicação nas 

redes sociais da Angus e sentiram vontade de pedir, 31% disseram que foi pelo bom 

atendimento e rapidez na entrega e 18,4% disseram que pediram por causa do molho especial. 

Gráfico 02: Análise multissensorial 

 
Fonte: Dados coletados durante pesquisa (2019) 

5. Conclusão 

Os clientes de balcão da Angus, em sua maioria, são mulheres de 18 a 25 anos, 

solteiras, com uma composição familiar de 2 a 4 pessoas, de classe A e B, com renda de 2 a 

10 salários mínimos e com ensino superior incompleto. Não percebem a música que toca no 

IG Shopping, preferem comer na Angus por ser um ambiente climatizado, preferem olhar o 

cardápio físico, acham o mesmo bonito e fácil de entender, acham autêntico o lanche vir com 

a logo da empresa no pão e terem nomes diferentes. Não sabem que a Angus vende prato 

feito. O fator de decisão para comerem na Angus é por causa do molho especial e pelo sabor 

do lanche ser diferente de qualquer outro que já tenham provado. 
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27
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41

O sabor do lanche é diferente de qualquer outro que eu 
já tenha provado

Bom atendimento e rapidez na entrega

Por causa do molho especial

Vi uma publicação deles nas redes sociais e me deu 
vontade de experimentar

Você decidiu pedir sua comida na Angus por qual motivo?

Votos



 

 

 

Os clientes de delivery da Angus, em sua maioria, são mulheres de 18 a 25 anos, 

solteiras, com uma composição familiar de 2 a 4 pessoas, de classe A e B, com renda de 4 a 

10 salários mínimos e com ensino superior incompleto. Seguem o perfil da Angus no 

Instagram e Facebook para ficarem por dentro das novidades, conheceram por recomendações 

de amigos ou por pesquisarem o perfil da empresa. Acham as publicações atrativas ao ponto 

de sentirem vontade de pedir um Angus quando veem. Acham autêntico o fato de colocarem a  

logo da empresa no pão e por colocarem nomes diferentes nos lanches. Sabem que a Angus 

vende prato feito além de hambúrgueres. Compram lanche por causa do molho especial, pelo 

lanche ser mais saboroso do que qualquer outro que já tenham experimentado e por causa das 

publicações deixarem com vontade de comer. 

Conclui-se que a Angus tem estratégias de neuromarketing e que essas estratégias 

influenciam no comportamento de compra de seus consumidores. Porém, algumas dessas 

estratégias podem ser melhoradas como, por exemplo, a música ser mais alta para que o 

cliente escute, e também, criar uma identidade visual para o molho especial pois o mesmo 

acompanha todos os lanches e vários clientes afirmaram não o conhecerem, muito 

provavelmente, por não deixarem claro que o molho que acompanha o hambúrguer é especial. 
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