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2. CUVINTE CHEIE 

 

Marketing, paradigmă, logica dominantă a marketingului serviciilor, marketing relațional, 

comportamentul consumatorului, marketingul serviciilor, neuromarketing, metode de cercetare de 

marketing, tehnici de cercetare de neuromarketing, etică în neuromarketing, practicieni de 

neuromarketing, specialiști în marketing bancar, comportament de consum servicii bancare, eye 

tracker, website bancar, atenție vizuală, percepție, dificultate, coeficienți de corelație, analiza 

multivariată a variației 

 

3. REZUMAT  

 

Scopul prezentei tezei de doctorat este acela de a genera, dincolo de aspectele teoretice ale 

domeniului marketingului în general și al marketingului serviciilor în particular, rezultate despre 

modalitățile prin care comportamentul consumatorului de servicii poate fi înțeles prin utilizarea 
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cercetării de neuromarketing, în final contribuind la dezvoltarea calității activității de marketing și în 

fine, la creșterea satisfacției consumatorilor. Pornind de la scopul anterior menționat, prezenta 

lucrare își propune să analizeze în mod direct activitatea specialiștilor de neuromarketing la nivel 

internațional, percepția specialiștilor de marketing în servicii cu privire la utilitatea cercetării de 

neuromarketing, dar și să prezinte modalitatea de aplicare și rezultatele unei cercetări primare de 

neuromarketing bazată pe utilizarea eye tracker-ului. 

Teza de doctorat este structurată în șase capitole principale. Primele trei capitole abordează pe 

rând subiecte precum marketingul serviciilor, comportamentul consumatorului de servicii și 

metodele și tehnicile folosite în evaluarea și cercetarea comportamentului consumatorului de 

servicii.  Ultimele trei capitole ale tezei prezintă rezultate ale cercetărilor primare în domeniul 

neuromarketingului.  

Primul capitol prezintă, de la întreg la parte, evoluția teoriei de marketing, marketingul serviciilor 

și specificul acestuia în raport cu marketingul produselor. În ceea ce privește activitatea de 

marketing la nivel general, teoria și practica de marketing au trecut printr-o serie de schimbări, de-a 

lungul timpului acestea fiind descrise prin diverse paradigme: de la paradigma funcționalistă, la 

paradigma managementului de marketing și mai apoi la paradigma schimburilor, având la bază 

relațiile dintre companii; în momentul de față ne referim la o practică a marketingului care vizează 

crearea de satisfacție prin oferirea de experiențe calitative și nu doar produse și servicii. Vorbim 

așadar despre o creștere a interdisciplinarității domeniului de marketing, noi tehnologii și concepte 

aparținând altor domenii contribuind la un concept de marketing benefic pentru societate.  

În ceea ce privește serviciile și marketarea acestora, ultimele decenii descriu o prezență din ce în 

ce mai crescută a acestui domeniu în activitatea economică, referindu-ne de fapt la o servicizare 

treptată a produselor și anume prezența serviciilor conexe în oferta companiilor chiar și acolo unde 

utilitatea centrală este dată de un produs fizic. În consecință, ne referim în prezent la o activitate 

economică bazată în principal pe cunoștințe și nu pe prelucrarea de materie primă.  Pornind de la 

specificul serviciilor în raport cu produsele, respectiv intangibilitatea, eterogenitatea (imposibilitatea 

standardizării), simultaneitatea producției și a consumului și perisabilitatea acestora, discutăm 

inevitabil despre o componență aparte a mixului de marketing în servicii. În acest context, mixului 

de marketing clasic (celor 4P) se adaugă atunci când ne referim la servicii 3 noi elemente: personal, 

proces și probă fizică, aceste elemente minimizând lipsurile create de cele 4 caracteristici ale 

serviciilor, contribuind la crearea serviciilor calitative și, în fine, la livrarea de satisfacție.  
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În vederea îndeplinirii obiectivului de obținere de profit concomitent cu livrarea de satisfacție, 

întreprinderile prestatoare de servicii trebuie să urmeze o strategie holistică a marketingului, 

abordând corect conceptul de marketing relațional, prin implementarea marketingului extern, intern 

și interactiv, păstrând în același timp ideea de marketing integrat și marketing cu responsabilitate 

socială ca bază a activității de marketing. Urmărind același scop, de prestare a unui serviciu corect, 

care să livreze satisfacție, modelul SERVQUAL este unul dintre cele mai utile instrumente pe care 

managerii de marketing ai serviciilor pot să îl utilizeze pentru a măsura calitatea serviciilor prestate.  

Capitolul doi al acestei teze prezintă importanța și modul în care fiecare tip de factori - direct 

observabili, endogeni sau exogeni - influențează comportamentul consumatorului dar și cum 

managerii de marketing pot utiliza aceste elemente în favoarea lor, personalizând campaniile de 

marketing în funcție de specificul consumatorului. Pe când factori demografici și economici, factorii 

specifici mixului de marketing și factorii situaționali reprezintă influențe ce pot fi observate, factorii 

endogeni (percepție, motivație, atitudine, învățare, personalitate) nu pot fi măsurați, ci doar deduși, 

aceștia influențând consumatorul la nivel psihologic. Influențele de natură exogenă precum familia, 

grupurile de apartenență și referință, clasa socială, cultura și subcultura, reprezintă factori sociali 

care pot imprima o anumită direcție comportamentului de consum al individului; acestea pot fi de 

asemenea utilizate în favoarea companiei, o cunoaștere detaliată a lor, facilitând o comunicare 

corectă cu consumatorul.  

Serviciile, fie ele pure, fie prezente ca elemente ce însoțesc vânzarea de produse aducătoare de 

beneficii, prezintă caracteristici specifice. Din acest motiv și influențele asupra comportamentului 

consumatorului vor varia ca intensitate și importanță. Dintre diferențele în ceea ce privește 

influențele asupra comportamentului consumatorului de servicii menționăm importanța crescută a 

factorilor exogeni, respectiv a surselor personale, în special în informarea cu privire la alternativele 

de servicii disponibile. Având în vedere intangibilitate serviciilor, persoanele de încredere precum 

familia sau prietenii, în baza experiențelor lor anterioare de consum, vor reprezenta cea mai 

relevantă sursă de informare pentru consumator. Dacă ne referim la specificul comportamentului 

consumatorului în servicii, trebuie să menționăm și faptul că anumite tipuri de servicii (de ex. 

servicii bancare) vor implica comportamente diferite.  

În ceea ce privește procesul decizional de achiziție și consum al serviciilor, identificăm 3 etape 

distincte pe care consumatorul le va parcurge și anume (1) etapa de precumpărare, (2) etapa de 

cumpărare și (3) etapa postcumpărare, fiecare dintre acestea prezentând activități specifice ale 

consumatorului dar și măsuri pe care întreprinderea prestatoare de servicii poate să le ia în vederea 
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maximizării rezultatelor și a satisfacției resimțite a consumatorilor. Nu în ultimul rând, trebuie să 

avem în vedere că modalitatea de parcurgere a etapelor procesului decizional va varia în funcție de 

tipul de servicii sau de gradul de specializare a acestora. 

Capitolul trei prezintă metodele și instrumentele disponibile pentru cercetarea comportamentului 

consumatorului în servicii, specificul acestora dar și cercetări primare care, prin aplicarea acestor 

metode, au obținut rezultate relevante pentru dezvoltarea activității de marketing.  

Procesul cercetării de marketing poate fi structurat în trei etape: etapa preliminară, etapa de 

proiectare și etapa de realizare, sau în cinci etape: (1) Definirea problemei și a obiectivelor 

cercetării, (2) Dezvoltarea planului de cercetare, (3) Colectarea de informații, (4) Analiza 

informațiilor și (5) Prezentarea rezultatelor. În ceea ce privește metodele clasice, tradiționale de 

cercetare a comportamentului consumatorului în servicii, acestea pot fi divizate în funcție scopul sau 

de tipul de informație pe care îl generează. Astfel, ne putem referi la sondaj, observare și analiza 

datelor secundare ca fiind atât metode de cercetare cantitativă cât și calitativă, în funcție de 

instrumentul utilizat și de variabilele studiate. Pe când experimentul de marketing și simularea de 

marketing vor reprezenta întotdeauna metode de cercetare cantitativă, interviul în profunzime, 

discuția focalizată de grup, metoda proiective și metodele creative sunt metode care întotdeauna vor 

cerceta realitatea într-o formă calitativă.  

Contribuind la îndeplinirea acelorași obiective ca și metodele de cercetare tradițională, respectiv 

descoperirea informațiilor valoroase despre consumatori, a preferințelor, a percepției și a dorințelor 

acestora, neuromarketingul este o metodă de cercetare inovativă care îmbină cunoștințe și tehnologii 

din diferite științe în obținerea de informații prețioase privind răspunsurile senso-motorii, cognitive 

și afective ale consumatorilor la stimulii de marketing. 

Neuromarketingul ca și metodă de cercetare înglobează o serie diversă de tehnici și instrumente, 

precum electroencefalografia (EEG), imagistică prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI), 

dispozitivul de urmărire a privirii (eye tracking), dispozitive de înregistrare a răspunsului galvanic al 

pielii (galvanometru), tomografia cu emisie de pozitroni (PET), stimularea magnetica transcraniana 

(TMS), magnetoencefalografia (MEG), sau neuroștiința aplicată (analiză psihologică de piața). 

Toate aceste tehnologii permit cercetătorilor să descopere reacțiile primare, nealterate ale creierului 

sau corpului la stimuli de marketing, putând așadar să previzioneze rezultatele campaniilor de 

marketing sau chiar să le influențeze.  

Încă de la apariția neuromarketingului ca metodă de cercetare în anul 2002, potențiale probleme 

etice au fost semnalate de către consumatori, companii sau chiar cercetători. Astfel, se pune într-o 
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discuție de etică nu neapărat informația obținută sau nivelul de intruziune al acestei metode în 

spațiul privat fizic și mintal al consumatorului, ci mai degrabă modul în care cercetătorii utilizează 

aceste informații pentru a manipula consumatorul. Deși studiile arată că, companiile prestatoare de 

servicii de neuromarketing nu au întâmpinat probleme etice pe parcursul activității lor, diferite 

măsuri pot fi impuse pentru a evita această situație nedorită. Astfel, NMSBA impune cercetătorilor 

de neuromarketing respectarea codului de etică în cercetare și știința neuromarketingului, sugerând 

de asemenea promovarea beneficiilor acestei metode de cercetare pentru serviciile cu impact social, 

campanii care urmăresc reducerea consumului și a comportamentelor dăunătoare sau campanii care 

urmăresc creșterea calității vieții prin consum corect de produse și servicii. 

 

În ceea ce privește contribuțiile empirice ale prezentei teze, acestea derivă din rezultatele obținute 

la nivelul a trei cercetări individuale, două calitative și una cantitativă. 

Prima cercetare primară realizată vizează analiza percepției practicienilor de neuromarketing la 

nivel internațional cu privire la aplicarea acestei metode de cercetare, prin interpretarea calitativă a 

răspunsurilor celor 10 participanți la sondajul propus. Urmărind obiectivele iniția propuse, mai 

multe concluzii pot fi stabilite cu privire la practica de neuromarketing.  

La nivel general s-a dovedit că neuromarketingul ca metodă de cercetare este cel mai relevant 

atunci când vorbim despre studiul bunurilor de larg consum, în special datorită multiplelor puncte de 

contact dintre consumator și produsul analizat. Dacă ne referim la servicii în particular, serviciile de 

neuromarketing s-au dovedit a fi cele mai eficiente atunci când sunt aplicate în domeniul serviciilor 

financiar-bancare.  

În ceea ce privește tehnicile frecvent utilizate de către practicienii de marketing și variabilele 

studiate, tehnica cel mai frecvent utilizată este dispozitivul de urmărire a privirii (Eye Tracker). 

Următoarea cea mai utilizată tehnică este cea a analizei undelor electrice generate de creier sub 

influența unui stimul de marketing cu ajutorul Electroencefalografului (EEG), urmată de analiza 

reacțiilor galvanice ale pielii. Din punct de vedere al variabilelor studiate, variabila cel mai des 

analizată prin tehnici de neuromarketing este atenția.   

Printr-o analiză comparativă între mediile de cercetare naturale vs. artificiale, se poate 

concluziona că, atâta timp cât timpul și bugetul permit, cercetarea în medii naturale este cea care va 

oferi rezultate mai relevante, limitările acestui tip de cercetare rămânând cele ale nivelului 

insuficient de control asupra mediului.  
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În ceea ce privește îmbinarea cercetării tradiționale cu cea de neuromarketing, părerile și 

experiența practicienilor ne arată că. aproape întotdeauna, sondajul și focus grupul, ca tehnici clasice 

de cercetare, vor reprezenta parte din studiile de neuromarketing. Păstrând în balanță cele două 

categorii ale metodelor de cercetare (tradițională vs. inovativă), putem concluziona că cercetarea de 

neuromarketing este mult mai relevantă decât cea tradițională atunci când atenția, vizibilitatea, 

emoțiile, plăcerea sau disprețul resimțite de consumator sunt elemente care, daca sunt studiate, pot 

sa genereze informații de valoare cu privire la stimulul de marketing studiat. 

Referitor la cercetarea online de neuromarketing, testarea asocierilor implicite (TAI), utilizarea 

dispozitivului de urmărire a privirii (eye tracker), analiza codificării faciale și de analiza timpului de 

reacție s-au dovedit a fii cele mai potrivite pentru cercetările online. 

Indiferent că vorbim despre cercetări tradiționale sau cercetarea de neuromarketing, dimensiunea 

și componența eșantionul utilizat în cercetări primare reprezintă un element important. Deși 

dimensiunea recomandată a eșantionului în cercetările de neuromarketing poate varia în funcție de 

tehnica folosită, la nivel general putem concluziona că un eșantion relevant ar trebui să conțină 30-

40 de subiecți.   

Pentru livrarea unor cercetări de neuromarketing calitative dar și etice, cercetătorii se bazează pe 

un set de principii pe care caută să nu le încalce. Cele mai importante aspecte sunt asigurarea 

veridicității datelor, nemodificarea lor, respectarea cerințelor și nevoilor clientului; statuarea clara a 

responsabilităților, drepturilor, obligațiilor părților; confidențialitatea datelor; refuzul de a realiza 

cercetări pentru produse care sunt dăunătoare populației;  

Pentru că percepția și atitudinea părților implicate în cercetarea de marketing poate influența 

rezultatele obținute, percepția companiilor care pot beneficia de această metodă pare să fie încă 

fluctuantă, unii refuzând-o cu desăvârșire, alții fiind încântați de ea. Mare majoritate a companiilor 

sunt deschise spre propuneri, urmărind să afle în detaliu ce presupune cercetarea de neuromarketing 

și cum ar putea să beneficieze de rezultatele obținute, fiind dispuse ca la un moment dat să apeleze 

la această metodă. În ceea ce privește subiecții cercetărilor de neuromarketing, am aflat de la 

specialiștii care interacționează cu aceștia că atitudinea generală a participanților la studii de 

neuromarketing este una favorabila, aceștia fiind curioși, entuziasmați, fascinați și interesați cu 

privire la metodologie, descriind un sentiment de contribuție la dezvoltare.  

 

Pornind de la părerea specialiștilor de neuromarketing conform căreia domeniului de servicii 

financiar bancare poate să beneficieze în cea mai mare măsură de cercetarea de neuromarketing, în 
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cadrul celei de-a doua cercetări primare, am analizat percepția specialiștilor în marketing bancar cu 

privire la această metodă de cercetare. În consecință, în urma analizei răspunsurilor specialiștilor  în 

marketing bancar (14 persoane) la sondajul propus, putem concluziona, printr-o privire de ansamblu, 

că neuromarketingul ca metodă de cercetare poate oferi informații valoroase în dezvoltarea calității 

comunicării și a strategiei de marketing bancar în general, prin studiul comportamentului 

consumatorului de servicii bancare.  

În ceea ce privește tehnicile de comunicare, am observat că reprezentanții domeniului bancar 

utilizează toate canalele disponibile, cel mai frecvent apelând la comunicarea online și de tip Below 

the Line (BTL). Dintre acestea, cele mai semnificative canale de comunicare și promovare s-au 

dovedit a fi cele online, precum website-ul băncii sau canalele de social media, însoțite de 

comunicarea directă și implicarea băncilor în organizarea de evenimente cultural-sportive.  

În contextul unui nivel de importanță ridicat (5.83/7) acordat de către respondenți website-ului 

bănci ca mediu de comunicare și promovare, tehnicile de cercetare de neuromarketing pot oferi 

informații prețioase cu privire la modul în care elementele de interes (banner publicitar, formulare 

de lead, date despre bancă, curs valutar etc.) pot fi prezentate pe website-ul băncii într-o modalitate 

cât mai atractivă, astfel încât timpul petrecut pe website și rata de conversie a vizitatorilor în clienți 

să fie cât mai ridicate.  

Referitor la experiența respondenților în ceea ce privește cercetarea de neuromarketing, deși 

dintre cei 14 respondenți doar 2 persoane au utilizat până acum cercetarea de neuromarketing cu 

scopul de a perfecta comunicarea și promovarea bancară (ambele persoane utilizând eye tracker-ul 

ca instrument), toți respondenții au putut numi aspecte ale comportamentului consumatorului de 

servicii bancare pe care consideră că ar putea să le studieze prin această metodă. Astfel, majoritatea 

respondenților și-au exprimat interesul de a studia atenția consumatorului atunci când aceștia intră 

pe website-ul băncii sau când interacționează cu un material promoțional, analizând ceea ce privește 

consumatorului, pentru cât timp și în ce ordine. Următorul element de interes pentru respondenți a 

făcut referire la emoțiile consumatorului în momentul în care acesta interacționează cu un stimul de 

marketing și motivul apariției acestor emoții. Toate aspectele de interes prezentate de respondenți cu 

privire la comportamentul consumatorului pot fi studiate în detaliu aplicând tehnici de 

neuromarketing în combinație cu tehnici tradiționale de cercetare.  

În urma acestui studiu am putut afla în detaliu poziția specialiștilor în marketing bancar față de 

cercetarea de neuromarketing și anume deschiderea acestora spre această relativ nouă metodă de 
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cercetare, care poate contribui cu succes la dezvoltarea marketingului bancar, nu doar în sensul 

prestatorilor ci in special spre interesul calitativ al consumatorului.  

 

În cadrul cercetărilor anterioare, printre multele concluzii interesante și utile, am aflat de la 

practicienii de neuromarketing că, dintre categoriile de servicii, domeniul serviciilor financiar-

bancare poate să beneficieze în cea mai mare măsură de cercetarea de neuromarketing; mai apoi, 

prin prisma experienței specialiștilor în marketing bancar, am aflat că dimensiunea 

comportamentului consumatorului care prezintă cel mai mare interes este atenția vizuală a 

consumatorilor asupra elementelor de pe website-ul băncii. Pentru a oferi o imagine completă asupra 

utilității cercetării de neuromarketing în domeniul serviciilor bancare, cea de-a treia cercetare 

primară a fost realizată sub formă de experiment, cu un eșantion de 22 de persoane. Instrumentul 

folosit pentru analizarea privirii consumatorului atunci când acesta interacționează cu pagina 

principală a website-urilor celor 5 bănci considerate a fost eye tracker-ul; acesta a înregistrat privirea 

subiecților în timp ce aceștia au realizat 4 sarcini (S1: identificarea cursului valutar; S2: identificarea 

cardului de cumpărături; S3: identificarea secțiunii mobile banking; S4: 1 minut de vizionare liberă) 

distincte pe paginile celor 5 bănci considerate. Această cercetare a urmărit îndeplinirea mai multor 

obiective, pornind de la analiza comportamentului declarat de consum de servicii bancare al 

subiecților, parcurgând mai apoi diferite analize calitative și statistice/ cantitative ale modului în 

care subiecții au vizualizat conținutul celor cinci pagini web ale băncilor considerate, dar și a 

influenței poziției și formei informației prezentate asupra memoriei. În cele ce urmează, se vor 

prezenta rezultatele principale obținute și concluziile realizate.  

În ceea ce privește frecvența de accesare a website-urilor bancare, majoritatea respondenților 

(36,36%) accesează săptămânal website-urile băncilor cu care colaborează. Majoritatea 

respondenților (63,64%) nu accesează deloc pagini de website ale altor bănci. Analizând ambele 

cazuri putem concluziona că nivelul de familiaritate al respondenților cu paginile web studiate este 

unul redus, evaluarea primei vizualizări putând fi elocventă.  

În următoarea etapă am dorit să aflăm percepția respondenților cu privire la aspectul și conținutul 

paginilor web bancare; astfel informațiile considerate necesare să apară pe pagina principală a 

website-ului unei bănci fac referire la aspecte generale, de prezentare a băncii, secțiunea log in 

internet banking, informații despre credite și finanțări, prezentarea clară a comisioanelor percepute, 

localizarea sediilor băncii, cursul valutar și indicii pieței monetare. Din punct de vedere al 

elementelor care creează disconfort în utilizarea unui website bancar, cele mai des menționate 
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elemente au fost detalierea excesivă a termenilor și condițiilor serviciilor oferite de bancă și excesul 

de reclame și oferte.  

Analizând top 10 elemente vizualizate pentru fiecare dintre cele 5 pagini principale ale website-

ului băncilor studiate, în cadrul fiecăreia dintre cele 3 sarcini parcurse de către subiecți, putem trasa 

o serie de concluzii:  

 La nivel general nu putem identifica o ordine de vizualizare, privirea parcurgând un 

traseu haotic, ghidat de secțiunile principale și modul în care acestea sunt evidențiate prin 

culori, butoane sau imagini; 

 În linii mari putem spune că privirea urmează un traseul inițial vertical, de scanare a 

paginii, urmat de o schimbare a atenției către secțiunile atractive; 

 Am observat că, din punct de vedere al zonei potrivite pentru a prezenta informația, 

partea superioară și lateral –dreapta sunt cele mai intens vizualizate; zona jos-dreapta a 

paginii web este cea mai puțin vizualizată.  Utilizarea de imagini sau secțiuni clar definite 

prin culori, simboluri sau chenare, poate crește rate de atractivitate a informației prezentate 

în celelalte zone ale paginii. 

 Logo-ul băncilor este revăzut aproape de fiecare dată printre primele 10 elemente 

vizualizate, subiecții asigurându-se astfel că se află pe pagina corectă; 

 În majoritatea cazurilor regăsim aceleași elemente vizualizate în cadrul fiecăreia 

dintre cele 3 sarcini, considerând așadar că subiecții au folosit aceste elemente ca element-

ancoră, de ghidaj în pagină; 

 De multe ori elementele care au făcut subiectul sarcinilor anterioare sunt revăzute, cel 

mai probabil subiecții verificând dacă au îndeplinit corect sarcina anterioară; 

 În majoritatea cazurilor, formatul de vizualizare se simplifică în S2 și S3, comparativ 

cu S1, devenind mai liniar, acest lucru fiind rezultatul familiarizării cu informația;  

 La nivel general, imaginile, în special cele cu persoane, atrag atenția, acestea fiind 

vizualizate de fiecare dată; imaginile și titlurile imaginilor sunt de fiecare dată vizualizate 

primele în cadrul sarcinii 1, în S2 și S3 fiind vizualizate mai târziu. 

 Putem observa că atunci când informația de tip text este prezentată alături sau ca 

parte dintr-o imagine, acesta este mai des și mai rapid vizualizată; această modalitate de 

prezentare a informației crește șansele ca și secțiunile din partea inferioară a paginii să fie 

vizualizate.  
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Urmărind să aflăm cât de ușor le-a fost subiecților să identifice în pagină informația solicitată în 

cadrul fiecărei sarcini, am utilizat două tipuri de variabile, respectiv nivelul de dificultate exprimat 

(evaluat/perceput) de către subiecți și nivelul de dificultate măsurat prin durata de timp necesară 

îndeplinirii sarcinii. Comparând nivelul de dificultate exprimat cu privire la dificultatea de 

îndeplinire a sarcinilor la nivelul fiecărei bănci, putem spune că sarcina 1 a fost cel mai ușor de 

realizat pentru Piraeus Bank, sarcina 2 pentru CEC Bank și Banca Transilvania iar sarcina 3 pentru 

BRD. Având în vedere variația nivelului de dificultate exprimată la nivelul celor 5 website-uri 

studiate, pentru cele 3 sarcini, putem concluziona ca nivelul de familiarizare a subiecților cu pagina 

nu ușurează realizarea sarcinii, ci mai degrabă structura informației, poziționarea ei și forma de 

prezentare sunt aspecte care fac ca sarcina să fie percepută ca fiind mai ușor de îndeplinit.  

Comparând durata de timp necesară îndeplinirii fiecăreia dintre cele 3 sarcini la nivelul celor 5 

bănci, putem concluziona următoarele: sarcina 1 este cel mai rapid (ușor) îndeplinită în cazul 

website-ului Piraeus Bank, sarcina 2 în cazul CEC Bank și sarcina 3 în cazul BRD. Similar nivelului 

de dificultatea exprimat, nici în cazul dificultății măsurate (durata) nu este posibilă identificarea unei 

reduceri a timpului necesar îndeplinirii sarcinii sub influența învățării, această dimensiune fiind 

influențată în principal de forma de prezentare a informației pe fiecare pagină web. 

Pentru a analiza măsura în care dificultatea de îndeplinire a sarcinii a fost corect percepută de 

către subiecți, următoare procedură realizată a fost calcularea coeficienților de corelație Pearson și 

Spearman dintre dificultatea exprimată și dificultatea măsurată. Astfel, 14 dintre cele 15 valori ale 

coeficienților de corelație calculați indică existența unei corelații negative de intensitate medie sau 

puternică între cele două variabile; putem concluziona așadar că în majoritatea cazurilor, nivelul 

perceput al dificultății este în concordanță cu nivelul măsurat al acesteia, subiecții evaluând corect 

ușurința de îndeplinire a sarcinilor pentru fiecare bancă în parte.  

Dacă ne referim la analiza variației celor două variabile (ANOVA) între băncile considerate, 

valoarea contrastelor dezvoltate în cadrul fiecărei perechi de bănci, dar și nivelul de semnificație 

statistică a acestora, putem identifica acele cazuri în care cele două variabile (dificultate exprimată și 

dificultate măsurată) diferă semnificativ. Astfel, dacă realizăm o ierarhie în funcție de ușurința 

exprimată de îndeplinire a sarcinii, următoarele situații se regăsesc pentru fiecare sarcină:  

 Sarcina 1 – identificarea cursului valutar: Piraeus Bank (cea mai redusă 

dificultate), Banca Transilvania, CEC Bank, OTP Bank și BRD ( diferențe semnificative 

există între Piraeus Bank și Banca Transilvania, CEC Bank și OTP Bank);  
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 Sarcina 2 – identificare card de cumpărături: Banca Transilvania (cea mai redusă 

dificultate), CEC Bank, OTP Bank, BRD, Piraeus Bank (diferențe semnificative ale 

dificultății există între Piraeus Bank și fiecare dintre celelalte 4 bănci);  

 Sarcina 3 – identificare mobile banking : BRD (cea mai redusă dificultate), OTP 

Bank, Piraeus Bank, CEC Bank și Banca Transilvania (diferențe semnificative ale 

dificultății există între Banca Transilvania și BRD, CEC Bank și Piraeus Bank; între BRD 

și CEC Bank, OTP Bank ș Piraeus Bank; între CEC Bank și OTP Bank).  

În ceea ce privește rezultatele analizei variației (ANOVA) pentru dificultatea măsurată (durata), 

prin corelarea acestora cu forma de prezentare și poziția informației pe paginile web a băncilor, mai 

multe concluzii au putut fi extrase, acestea conducând la recomandări de formatare a paginilor 

website-urilor bancare.  

Astfel, pe baza ANOVA pentru sarcina 1 putem concluziona că, atunci când ne referim la 

prezentarea cursului valutar pe pagina web a unei bănci, următoarele forme și poziții ale informației 

sunt considerate eficiente: (1) formă tabelară, (2) simbol în bara de sus-meniu principal, (3) formă 

grafică, (4) simbol de dimensiune mare în partea centrală a paginii și (5) simbol de dimensiune 

redusă în partea centrală a paginii.  

Pornind de la valorile ANOVA pentru sarcina 2, atunci când ne referim la prezentarea cardului de 

cumpărături pe pagina web a unei bănci, următoarele forme și poziții ale informației sunt 

considerate eficiente: (1) secțiune text în partea dreaptă-superioară, (2) imagine principală în 

carusel, partea central-superioară, (3) subsecțiune text în partea central-dreapta, (4) subsecțiune text 

în partea de jos-centru a paginii.  

Spre deosebire de cazul sarcinilor 1 și 2, observăm că în cadrul sarcini 3 durata necesară 

identificării secțiunii mobile banking  nu diferă semnificativ statistic între băncile considerate.  

Urmărind ordinea obiectivelor și a analizelor realizate în scopul îndeplinirii acestora, vom 

prezenta în cele ce urmează rezultatele și concluziile obținute prin analiza rezultatelor înregistrate de 

eye tracker (atenție vizuală) pentru sarcina 4 (vizualizare liberă timp de 1 minut) combinate cu 

răspunsurile subiecților cu privire la elementele pe care le-au memorat după vizualizarea paginilor 

principale  a website-urilor celor cinci bănci (memoria).  

 În situațiile în care subiecții au interacționat anterior cu pagina web, experiența lor 

trecută și memoria influențează revizionarea și menționarea elementelor deja cunoscute. Din 

analiza heat map-urilor observăm că elementele deja cunoscute (curs valutar, card de 
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cumpărături sau internet banking) reprezintă în majoritatea cazurilor elemente – ancoră în 

vizualizarea informației.  

 Având în vedere că imaginile (bannere promoționale) plasate în partea superioară a 

paginii au fost unele dintre cele mai performante elemente din punct de vedere al 

menționării, respectiv a memorării, putem concluziona că informațiile transmise prin 

imagini, într-o formă vizuală, au nevoie de o vizualizare mai scurtă pentru a fi memorate. 

Chiar dacă subiecții au menționat diferite elemente specifice ale conținutului imaginii, cel 

mai frecvent imaginea în sine și titlul sau subiectul principal sunt amintite. 

 Culorile puternice atrag atenția și cresc șansele ca informația să fie memorată. Am 

putut vedea acest aspect menționat în mod specific sau dedus prin analizarea culorii utilizate 

pentru a prezenta informațiile memorate. Pe de altă parte, utilizarea excesivă a culorilor 

(cazul CEC Bank) pare că este supărătoare pentru utilizator.  

 Utilizarea diferitelor fonturi și dimensiuni pentru text crește atenția utilizatorului și 

șansa ca aceste informații să fie memorate. 

 Șablonul de vizualizare a consumatorilor va respecta, de obicei, o ordine verticală și 

orizontală, urmărind aranjarea în pagină prin casete și secțiuni diferite. În cazul BRD, unde 

sunt utilizate 6 secțiuni separate, în formă de cutie, pentru a prezenta informațiile, atenția se 

încadrează asupra primelor trei prezentate în prima linie. Această constatare indică faptul că 

informațiile de pe un site web bancar ar trebui prezentate într-un mod structurat, prea mult 

text sau prea multe secțiuni și subsecțiuni creând riscul ca utilizatorul să nu parcurgă toată 

informația. 

 Analizând poziția din pagina a elementelor memorate, putem concluziona că 

informațiile esențiale ar trebui plasate în centrul, partea superioară și partea dreaptă a paginii 

web. 

 Utilizarea imaginilor, graficelor, butoanelor sau a pictogramelor intuitive pentru 

produsul sau serviciul descris conduce la o atenție sporită și un nivel de înțelegere a 

informației mai mare. În cazul în care informația este prezentată sub formă de text, subiecții 

au parcurs această informație doar în cazul în care ea a fost structurată în format listă și nu ca 

bloc de text compact; în cazul CEC Bank, unde informația a fost prezentată majoritar prin 

text, observăm că doar titlurile secțiunilor au fost vizualizate. 
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 Pe când limbajul utilizat nu trebuie să fie foarte tehnic și specializat, observăm că 

informațiile aparte (live chat, live shop, investiții în aur, denumiri personalizate) atrag atenția 

și sunt reținute într-o măsură mai mare. 

Trecând de la evaluarea dificultății de îndeplinire a sarcinilor la modul în care subiecții evaluează 

cantitatea și utilitatea informației prezentate pe website-urile, putem spune că paginile principale ale 

website-urilor Băncii Transilvania (A), BRD (B) și Piraeus Bank (E) sunt cele care oferă informație 

suficientă, cei mai mulți respondenți fiind mulțumiți de formatul de prezentare a informației pe 

aceste pagini. În ceea ce privește utilitatea informației prezentate majoritatea subiecților (9 pers. 

Banca Transilvania, 9 pers. BRD, 10 pers. OTP și 13 pers. Piraeus Bank) au evaluat informația ca 

fiind utilă. În ceea ce privește atributele prin care subiecții au caracterizat paginile web ale băncilor, 

pagina Banca Transilvania este caracterizată majoritar prin atributele „design atrăgător”,  „simplu de 

utilizat” și „profesionistă”; website-ul BRD este caracterizat prin atributele „simplu de utilizat”, 

„design atrăgător” și „de încredere”; Piraeus Bank obține cele mai mari frecvențe pentru „simplu de 

utilizat”, „informații concise” și „design atrăgător”  indicând o percepție favorabilă față de aceste 

bănci. O caracterizare mai puțin pozitivă întâlnim în cazul OTP Bank, caracterizată de majoritatea 

respondenților ca fiind „complicată”, dar în același timp „profesionistă” și CEC Bank, caracterizată 

prin atributele „plictisitoare” și „complicată”. 

În urma parcurgerii tuturor etapelor anterioare, am dorit să aflăm măsura în care subiecții acestei 

cercetări ar colabora cu băncile considerate, luând în considerare aspectul și conținutul paginilor 

web studiate. Astfel, pentru Banca Transilvania și Piraeus Bank observăm că majoritatea 

respondenților ar colabora cu aceste bănci, pe când pentru celelalte trei bănci intenția de colaborare 

prezintă valori eterogene, majoritatea răspunsurilor aflându-se în zona incertitudinii.  

În final, luând în considerare aspectul și conținutul paginilor web a celor 5 bănci studiate, fiecare 

dintre cei 22 de subiecți a creat o ierarhie acestora, în funcție de preferințe. Cea mai preferată bancă 

la nivel general este Banca Transilvania (rang mediu =2,18), urmată fiind de BRD (rang 

mediu=2.63), Piraeus Bank (rang mediu =2.72), OTP Bank (rang mediu=3.54) și, pe ultimul loc 

CEC Bank (rang mediu = 3.90).  

3.3 LIMITELE STUDIULUI 

Deși fiecare dintre cele trei cercetări primare generează concluzii interesante și utile în ceea ce 

privește abordarea practică a metodei de cercetare de neuromarketing în domeniul financiar-bancar 

și nu numai, o serie de limite ale cercetării pot fi desprinse, după cum urmează:  



REZUMAT TEZA - Cercetarea comportamentului consumatorului de servicii utilizând tehnici de neuromarketing  

 

 Deși desfășurate în format exploratoriu, eșantioanele utilizate în cazul cercetărilor 

calitative sunt reduse (10 practicieni ai neuromarketingului; 14 specialiști în marketing 

bancar), rezultatele acestor studii nefiind reprezentative la nivelul întregii comunități de 

specialiști în neuromarketing sau marketing bancar;  

 Protocolul de cercetare utilizat în cadrul cercetării de neuromarketing vizează 

parcurgerea succesivă a 4 sarcini pentru website-ul fiecăreia dintre cele 5 bănci 

considerate. Considerăm că nivelul de noutate al informației, implicit corectitudinea 

atenției vizuale studiate, se reduc pe parcurs ce subiecții realizează sarcinile și se 

familiarizează cu informația.  

 

 


