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AMOR



NEUROEXPERIENCE



NEUROEXPERIENCE

É o estudo da experiência e do 
comportamento do consumidor; a 
capacidade de uma companhia 

detectar e compreender



NEUROEXPERIENCE

o lado emocional das pessoasdesejos de consumoas necessidadesos sentimentose as memóriasa atençãoa motivação

e criar novos serviços ou produtos 
que os façam ainda mais satisfeitos.



ELICIAR

https://www.youtube.com/watch?v=KZvS6D5j6cY


Que são quantos mesmo?





Sensação de plenitude



Temperatura
Termorreceptores



Níveis de oxigênio
QUIMIORRECEPTORES PERIFÉRICOS



Senso magnético



Senso vestibular



Coceira



Passagem do tempo
Núcleo supraquiasmático e Ciclos Circadianos



Zona de disparo do 
quimiorreceptor emético



Propriocepção
Selfies



Nocicepção
Pele, Ossos e Órgãos



Clique AQUI pra baixar a pesquisa

https://www.academia.edu/attachments/43017014/download_file?st=MTQ5Njg1ODY1NSwxNzcuNTguMjQ0LjY5LDM0NzQ1MzM%3D&s=profile
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ETAPAS DA
NEUROAPRENDIZAGEM

http://inescozzo.com
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Dados

http://inescozzo.com


o paradigma da 
cognição pressupõe a 
idéia de existência de 
uma imagem interna 
do que vemos para 
que possamos ver

20
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Toda teoria sem uma experiência 
de referência é estéril!



Aprendemos a 
partir daquilo 

que já 
sabemos"



Ele viu, ele fez

https://vimeo.com/album/3793356/video/157231285
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Informação

http://inescozzo.com


Inteligência ficou cega de tanta informação!

CURADORIA
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Conheci

http://inescozzo.com
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SABER

http://inescozzo.com


Camapum

Quem aqui conhece?



É uma fruta

Camapum



Originária da Floresta Amazônica e dos Andes

Camapum



No Norte e Nordeste do país, é comum nos quintais

Camapum



com coloração que vai do amarelo ao 
alaranjado

Camapum



envolvidas por uma folha fina e seca, em forma 
de balão

Camapum



da família das solanáceas

Physalis
Angulata



Physalis, joá-de-capote, saco-de-bode, 
bucho-de-rã e mata-fome

Camapum



É rica em vitaminas A, C, fósforo e ferro, além de 
alcalóides e flavonóides.

Physalis



Purifica o sangue,

Physalis



fortalece o sistema imunológico,

Physalis



alivia dores de garganta

Physalis



e ajuda a diminuir as taxas de colesterol

Physalis



no combate à diabetes, reumatismo, doenças da 
pele,

Physalis



 bexiga, rins e fígado

Physalis



Physalis
são delicadas, pequenas e redondas





Lao-Tsé





Modelo Tripartido

Paul MacLean 

Sistema Límbico-hipotalâmico

Sistema Tálamo-cortical

Sistema 
Tronco-

encefálico

Médico e neurocientista





Córtex Pré-Frontal
Principal área onde ocorrem as racionalizações



Amígdalas
Cerebelares



Se dê uma nota de 0 a 10 para

Adrenalina

Batimento cardíaco

Pulsação 

Respiração

0 = baixo/pouca

10 =   alto/muita
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Você é o 
   PAI



Você é o 
FILHO...







Emoção x Razão













Entrega

Serviços

Produção

Bens

Produtos

Extração

Banalização

Vivência

Experiências

Banalização

A Progressão do 
Valor Econômico

Banalização



COMPARATIVO

criação by

BENSPRODUTOS

R$ 6,70



Diferencial

Entretenimento 

Educação 

Estética 

Evasão

criação by



Alto grau de  
organização, 

estética 
e domínio 

do 
conhecimento, 

criando um 
impacto 

em excelência 
e inovação.

NÃO HÁ UM 
ÚNICO 

INSTRUMENTO 
MUSICAL AQUI. 
APENAS VOZES 

HUMANAS.
REPITO: SÓ 

VOZES HUMANAS!

SÃO 4 HOMENS.
O grupo se chama 

ACAPPELLA



Capacidade de eliciar estados, 
levando o cliente da realidade 

onde se encontra para outra mais 
prazerosa, no contexto da 

“venda”

Capacidade de eliciar estados, 
levando o cliente da realidade 

onde se encontra para outra mais 
prazerosa, no contexto da 

“venda”



https://vimeo.com/162992220


Quanto menor for o limite  
entre os quatro 

domínios maior 
será a realidade de 
qualquer sensação.





Clique AQUI para ver o vídeo na internet

https://vimeo.com/162992221


“O consumidor já não 
está mais 

interessado em 
comprar um produto. 

Este não passa de 
um artefato em volta 
do qual acontecem 

as relações e 
experiências”. 
C.K. Prahalad



Eterno é tudo aquilo que dura uma 
fração de segundo mas com tamanha 

intensidade que se petrifica e 
nenhuma força jamais o resgata.

falecom@inescozzo.com - 11 99942-4146 (whatsapp)

mailto:falecom@inescozzo.com

