
Rezumat TEZA DE DOCTORAT - NEUROMARKETINGUL – O NOUĂ 
PARADIGMĂ ÎN CERCETAREA DE MARKETING 
AUTOR: VERZEA ANA MARIA  
 
 
Cuprins                                                                                                                                               
 
Lista tabelelor …………………………………………………...................................………….. v                                                                                                           
 
Lista figurilor ……………………………………………………..................................……….. vi                                                                                                            
 
Lista anexelor …………………………………………………….......................................…… vii                                                                                                         
 
 
Introducere …………………………………………………..........................................………. 9     
                                                                                                                 
 
Cap. 1 Apariția și evoluția neuromarketingului ……………...............................………..….. 13                                                                                                                                                                                  
 
1.1 Neuroștiințele………………………………………….....................................................…. 14    

 
1.2 Neuroeconomia   ………………………………................................................……………. 17 

 
1.3 Neuromarketingul …………………….............................................………………………. 19 
                                                                                                
 
Cap. 2 Creierul, punct de plecare în neuroștiințe…………................................……….. 23
  
 
2.1. Anatomia și fiziologia sistemului nervos ……………......................................................…. 24 
 
2.2. Cercetarea activității creierului prin tehnici de neuroimagistică ………..................………. 30 
 
           2.2.1. Electroencefalografia (EEG) …………...................................................……. 30 
 

      2.2.2. Rezonanța magnetică nucleară funcțională (RMNf) ……........................…… 33 
 
      2.2.3. Eye tracking – instrument de urmărire a pupilei …………......................……. 35 
 
      2.2.4. Tehnici de măsurare a vitezei de reacție – testarea ascocierilor implicite (Implicit 
Association Testing, IAT) ................................................................................................ 38 

 
 
Cap. 3 Ariile de aplicabilitate ale neuromarketingului …………….......................…….. 42
  
 

3.1. Rolul emoțiilor în procesul decizional ………….............................................…….. 42 
 
3.2. Evidențierea emoțiilor la nivel cerebral …………...........................................…….. 45 



		 2	

 
3.3. Asimetria prefrontală și decizia de cumpărare …….................................………….. 47 
 
3.4. Arii de aplicabilitate …………….........................................................................….. 48 
 
3.5. Testarea percepției consumatorilor asupra unui brand sau produs folosind studii de 
neuromarketing ………………........................................................................................ 49 
 
      3.5.1. Testarea expansiunii sinelui ……....................................................………….. 50 
      3.5.2. Ipotezele cercetării ……………..................................................................….. 52 
      3.5.3. Modelarea formării preferințelor ……………............................................….. 53 
      3.5.4. Reprezentare și atenție ……………….............................................................. 54 
      3.5.5. Valoarea preconizată ……………..............................................................….. 55 
      3.5.6. Valoarea experimentală ………..........................................................……….. 57 
      3.5.7. Valoarea memorată și învățarea ….............................................…………….. 58 
 
3.6. Studiu de caz: Cercetarea ambalajului produsului „Moș Costache” (miere) și simularea 
de la raft ……………...................................................................................................…. 61 
 
      3.6.1. Metodologia de cercetare …………........................................................…….. 61 
      3.6.2. Interpretarea rezultatelor ………….........................................................…….. 62 
      3.6.3. Concluzii și recomandări …………........................................................…….. 64 
 
3.7. Studiu de caz: Cercetarea percepției cumpărătorilor față de o categorie de produse 
………….................................................................................................................……. 66 
 
      3.7.1. Metodologia de cercetare ……………….......................................................... 66 
      3.7.2. Rezultate, concluzii și propuneri ………..............................................………. 67 

 
 
Cap. 4 Efortul consumatorului ………………....................................................................….. 68 

 
4.1. Conceptul de efort al consumatorului ………………..........................................….. 68 
 
 4.2. Creierul – „mașină” de conservare a energiei …................................................….. 70 
 
4.3. Motivația – factor-cheie în influențarea percepției asupra efortului …...............….. 72 

 
4.4. Cum se măsoară efortul? …..................................................................................….. 77 

 Metodologia Effort Assessment Score ….......................................................….. 77 
La ce nivel se măsoară efortul ….....................................................................….. 78 

4.5. De ce este important să măsurăm efortul? …........................................................….. 81 
 

4.6. Puterea obiceiurilor …..........................................................................................….. 82 
 

 
Cap. 5 Valorificarea cercetărilor de neuromarketing în măsurarea efortului cumpărătorului 
……………….........................................................................................................................….. 85 
 
 



		 3	

5.1. Cercetare aplicativă: Măsurarea efortului consumatorului depus de clienții unei bănci 
din cadrul diviziei de credite pentru nevoi personale......................................................... 85 
 
5.2 Analiza datelor ............................................................................................................ 91 
 
5.3 Rezultate ....................…..........................................…............................................... 95 
 
5.4 Concluzii și recomandări ................…..........................................…........................ 104 
 

 
Cap. 6 Principii etice în neuromarketing ................................................................................ 107 
 

6.1. Cercetarea exploratorie privind responsabilitatea etică a companiilor de 
neuromarketing ..........................…..........................................….................................. 112 
6.2 Discutii ..................................................................................................................... 117 
6.3 Potențiale direcții de dezvoltare ulterioară ................................................................ 118 
 

 
Concluzii .................................................................................................................................... 119 
 
 
Anexe  
  
A.1 Întrebări chestionar ..................….................................................................................…... 123 
         
 
Bibliografie ……………………………………………………............................................… 128 
 
 
Cuvinte cheie: neuromarketing, neurostiința consumatorului, efortul consumatorului, 
motivație, loializare, emoții, obiceiuri. 
 
Rezumat 
 
Teza de doctorat abordează o temă relativ nouă pe piața din România, și anume Neuromarketingul 
ca domeniu de cercetare științifică ce are o largă aplicabilitate în afaceri.  

Neuromarketingul este un domeniu tânăr, fiind consacrat ca și concept în 2002 de către 
Profesorul Ale Smitds de la Universitatea Erasmus din Rotterdam. Reprezintă un domeniu inter- 
și transdisciplinar, fiind situat la granița dintre psihologie, neuroștiințe, marketing și 
neuroeconomie. Este de mare interes pentru specialiștii de marketing, deoarece promite să aducă 
mai multă informație în ceea ce privește mecanismele subtile ce stau la baza comportamentului 
consumatorului și al procesului decizional.  
 Primul capitol al tezei tratează pe scurt evoluția neuromarketingului și îl plasează în sfera 
mai amplă a cercetărilor de marketing. Apoi discută despre disputa cu privire la încadrarea acestuia 
ca domeniu academic sau doar ca un instrument de business (Fischer, 2010) și despre diferențele 
dintre metodologia tradițională de cercetare de piață și cea de neuromarketing.  
 Capitolul 2 introduce câteva elemente referitoare la anatomia și fiziologia sistemului 
nervos, pentru a facilita o mai bună înțelegere a conceptelor care vor fi dezvoltate ulterior. A doua 
parte a capitolului face o trecere în revistă a principalelor instrumente de cercetare folosite în 
neuromarketing – tehnici de imagistică și tehnici de măsurare a vitezei de reacție. Fiecare 
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instrument este prezentat în detaliu, fiind discutate avantajele, limitările, caracteristicile specifice 
și ariile de aplicabilitate în cercetare.  

Capitolul 3 tratează pe larg conceptele care sunt studiate în neuromarketing și avantajele 
pe care acestea le aduc față de cercetarea tradițională. Astfel, este discutat rolul pe care emoțiile îl 
joacă în procesul decizional iar argumentele aduse provin din studii ample realizate de cercetători 
consacrați în domeniu (Cacioppo & Gardner, 1999; Davidson, 1995). Un alt subiect dezvoltat se 
referă la interrelaționarea dintre conștient și subconștient în procesul de luare a deciziilor, unde se 
face referire la teoria lui Kahneman (2003), conform căreia mintea este o coabitare a două sisteme: 
„System 1” și „System 2.” În continuare este discutată reacția cerebrală ce însoțește momentul 
plății, și anume activarea centrilor care codifică durerea. Din perspectiva reacției cerebrale, decizia 
de cumpărare presupune atingerea unui compromis între „durerea” asociată cu plata monetară și 
plăcerea generată de posesia și folosirea produsului cumpărat (Prelec & Loewenstein, 1998). 
Aceste reacții pot fi analizate cu ajutorul tehnicilor de neuroimagistică.  

A doua parte a capitolului 3 descrie modalitățile de folosire a neuromarketingului pentru a 
testa percepția consumatorilor asupra unui brand sau produs, aducând argumente din câteva studii 
academice. Finalul capitolului prezintă două cercetări aplicative: studierea impactului pe care 
ambalajul unui produs îl are asupra potențialilor consumatori și asupra procesului de cumpărare și 
cercetarea percepției consumatorilor față de categorie (miere). 
 Capitolul 4 introduce conceptul de efort în sfera de business și discută despre importanța 
măsurării efortului depus de către consumator. Mai întâi se definește conceptul din perspectiva 
neuroștiințifică – ce înseamnă efortul pentru creier, cum se modifică activitatea cerebrală atunci 
când trecem printr-un efort și care sunt motivele pentru care creierul nostru urăște efortul. 
Procesele cognitive, fie că sunt conștiente sau nu, sunt consumatoare de energie, ceea ce înseamnă 
că presupun efort. De aceea, mare parte din activitatea noastră zilnică se bazează pe automatisme 
sau obiceiuri, care solicită mai puțin activitatea corticală și, implicit, consumă mai puțină energie.  
 A doua parte a capitolului 4 descrie instrumentul de măsurare a efortului -  EAS (Effort 
Assessment Score). Instrumentul aduce o abordare diferită, prin aceea că “sparge” efortul în trei 
dimensiuni – fizic, cognitiv și timp – pe care le măsoară separat. În plus, EAS oferă informații 
despre impactul emoțional pe care efortul depus pe cele trei dimensiuni îl are asupra 
consumatorului.  
 Capitolul 5 prezintă cercetarea aplicativă realizată pentru o bancă din Asia, unde a fost 
măsurat efortul depus de clienți de-a lungul întregului Customer Journey, la nivelul fiecărui 
moment de interacțiune (touchpoint) cu banca.  Studiul s-a derulat online, link-urile unice fiind 
trimise către 100.000 de respondenți, 50.000 fiind clienții băncii care a solicitat cercetarea iar 
ceilalți 50.000 fiind clienții unei bănci concurente. Culegerea datelor s-a realizat prin intermediul 
platformei EAS, care este alcătuită din două module: modulul de Implicit Association (IAT) și 
modulul chestionar. Rezultatele au fost măsurate la nivelul celor opt procese asociate cu obținerea 
unui credit de nevoi personale, pe fiecare dimensiune a efortului în parte – efort fizic, de timp, 
cognitiv și impactul emoțional aferent întregii interacțiuni.  
 Ultimul capitol al tezei, capitolul 6, tratează un subiect de mare interes atât pentru companii 
cât și pentru publicul larg, și anume aplicarea principiilor etice în neuromarketing. Datorită 
asocierii puternice între neuromarketing și manipulare, companiile care apelează la acest tip de 
cercetări trebuie să le arate clienților lor că folosesc rezultatele cercetării pentru a își îmbunătăți 
produsele sau serviciile, astfel incât să le ofere acestora soluții construite specific pentru 
problemele lor. A doua parte a capitolului descrie o cercetare exploratorie întreprinsă în rândul 
companiilor specializate în neuromarketing din întreaga lume. Prin intermediul acestei cercetări s-
a urmărit evaluarea gradului de interes al specialiștilor din neuromarketing față de aspectul etic al 
activității pe care o desfășoară și al gradului de transparență a companiilor din acest domeniu în 
ceea ce privește aplicarea normelor etice pe parcursul fiecărei etape a procesului de cercetare 
(culegerea datelor, analiza și interpretarea datelor culese).  


