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RESUMO 

 

A publicidade está fortemente presente na vida da população atual onde, 

diariamente diversas informações são transmitidas pelos meios de comunicação de 

massa e devido a essa saturação de informações muitas delas passam 

despercebidas aos olhos do público. Esse projeto visa comprovar que a publicidade 

pode, através do uso correto de determinadas técnicas de neuromarketing, atingir o 

subconsciente do consumidor, influenciando assim o seu comportamento na hora da 

compra e principalmente fazer com que as marcas estejam presentes na memória 

do público alvo. O projeto inicialmente traz um embasamento teórico acerca do tema 

escolhido, neuromarketing - conceituação do comportamento do consumidor atual. 

Posteriormente é criada uma campanha para a marca Huggies, utilizando técnicas 

dessa união da neurociência com o marketing, onde a mesma é exposta para 

visualização em uma pesquisa experimental com o público alvo, observando assim 

até que ponto o neuromarketing auxilia as marcas a se tornarem mais atrativas e 

inesquecíveis. 

 

Palavras chaves:  Neuromarketing, Marcas, Publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT  

The advertising is strongly present in the life of the current population, where 

several daily information is transmitted by the mass media, and due to the saturation 

of information, many of it goes unnoticed to the public eye. This project aims to prove 

that advertising can, through the proper use of certain neuromarketing techniques, 

reach the consumer's subconscious, influencing this way, his or her behavior at the 

time of purchasing a product and mainly to make the brands to be present on the 

target audience memory. The project initially shows a theoretical foundation about 

the chosen topic, the neuromarketing - conceptualization of the current consumer 

behavior. Then it creates a campaign for the Huggies brand, using techniques from 

the union between Neuroscience and marketing, where it is exposed for viewing on 

an experimental research with the target audience, observing, this way, the extent to 

which neuromarketing helps brands to become more attractive and unforgettable. 

  

Key-words: Neuromarketing, Brands, Advertising. 
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1. MARKETING 

 

 O mercado de hoje, está saturado com a enorme quantidade de informações 

que são passadas para o público diariamente, desde o momento em que você 

acorda você recebe informação. Boa parte dessas informações são vistas, 

descartadas e esquecidas instantaneamente pelas pessoas, por não serem 

relevantes para elas. 

 Por conta deste fator, a luta pela atenção e absorção da mensagem, faz com 

que as marcas foquem no desenvolvimento de novas tecnologias e estratégias que 

sejam eficazes para atingir o público alvo. 

 Para Kotler e Armstrong (2000), marketing é o processo social através do qual 

os indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e que desejam, criando e 

trocando produtos e valores com outros. E também gerencial, assim como a arte de 

vender produtos, através da arte e ciência de aplicar os conceitos fundamentais de 

comercialização, de escolher o mercado alvo, obter, manter e crescer os clientes 

através da criação, da entrega e transmissão aos próprios clientes, de um valor 

superior. 

 O marketing, também muda conforme a sociedade muda, pois as 

necessidades das pessoas se alteram perante os anos, portanto, é necessário 

conhecer as necessidades da sociedade para formatar o melhor produto e serviço 

para supri-las. 

 Atualmente, é essencial que as empresas atuem de forma aberta, interagindo 

constantemente com o ambiente. A área de marketing é a principal ligação entre a 

empresa e seus clientes, fornecedores, consumidores e clientes, assumindo um 

papel importante para que as marcas se desenvolvam de forma estratégica e 

estruturada, identificando marcas e criando formas de agregar valor para o seu 

produto/serviço. 

Dias define o marketing como: 

Pode ser entendido como a função empresarial que cria continuamente 
valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, 
por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing: 
produto, preço, comunicação e distribuição. (DIAS, 2004, p.2). 
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 Ou seja, o desenvolvimento de técnicas e estratégias inovadoras são a 

essência do marketing, com as quais tanto a empresa quanto o seu cliente 

trabalham em conjunto e voluntariamente a fim de conseguir benefícios para ambos. 

 Para Levitt (1990), marketing é: obter e manter clientes. No entanto, 

atualmente, o marketing vai muito mais além do que apenas obter ou manter o 

cliente. Para atingir seus objetivos organizacionais a empresa, precisa investir em 

pesquisas específicas para conhecer as verdadeiras necessidades do mercado e 

também de seu público alvo, para que assim consiga lançar novos produtos e 

serviços que satisfaçam o cliente da maneira mais eficiente possível. 
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2. NEUROMARKETING 

 

 O que fazer para uma empresa obter sucesso e a preferência dos 

consumidores na atualidade? Será que apenas as tradicionais pesquisas de 

mercado são o suficiente? Com certeza não.  A fim de responder essas questões 

que nasceu o neuromarketing, o mecanismo de análise do cérebro, que visa 

conhecer mais profundamente os sentimentos, desejos, emoções e anseios dos 

consumidores. 

Martin Lindstrom explica, “Neuromarketing não significa implantar ideias no 

cérebro das pessoas ou forçá-las a comprar o que não querem, significa revelar o 

que já está dentro da nossa cabeça.” (LINDSTROM, 2009, p.39). 

 Manter-se na memória dos consumidores é o grande objetivo agora para o 

mercado que se encontra saturado, pois a concorrência está alta. Com isso, o 

neuromarketing irá ajudar as marcas a atingir o subconsciente do seu público-alvo, 

enxergar aquilo que o público não diz ou não consegue dizer em uma simples 

pesquisa de mercado, fidelizando assim seu público-alvo com campanhas que 

toquem diretamente o seu emocional, instigar nas pessoas o que elas desejam. 

[...] o neuromarketing, um intrigante casamento do marketing com a ciência, 
era a janela para a mente humana que esperávamos havia tanto tempo. O 
neuromarketing é a chave para abrir o que chamo de nossa “lógica do 
consumo” – os pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que 
impulsionam as decisões de compra que tomamos em todos os dias de 
nossas vidas. (LINDSTROM, 2009, p.13). 

 Segundo Lilian S. Gonçalves em seu livro, “Neuromarketing aplicada à 

redação publicitária”: 

 

As descobertas do Neuromarketing feitas pelas experiências de 
rastreamento cerebral comprovam o que muitos pesquisadores acreditavam 
e afirmavam há muito tempo: as decisões de compras são simplesmente 
ações resultantes da genética humana funcionando em perfeita sincronia. 
São nada mais que o subconsciente causando estímulos cerebrais e 
impulsionando a infinitas coleções de itens de bens de consumo. Um 
impulso consumista sim, mas essencialmente natural. (GONÇALVES, 2013, 
p.25). 

   Fátima Bana, especialista em neuromarketing em entrevista à Revista Wide, 

em Setembro de 2013, o descreve como: 
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Uma nova abordagem de pesquisa de marketing que faz uso da 
avançada tecnologia investigativa da neurociência comportamental. As 
ferramentas neurocientíficas possibilitam, de forma objetiva e com rigor 
científico, uma nova dimensão de compreensão das motivações 
implícitas do comportamento do consumidor. De acordo com a atividade 
cerebral conseguimos ver se uma determinada comunicação vai gerar 
repulsa, desejo ou ainda compra por impulso. (BANA, 2013).  

 Segundo Bana(2013), o neuromarketing pode ser a chave do sucesso para 

uma propaganda, pois com ele pode-se descobrir fatos importantes, como o que 

causa a repulsa, por determinado produto, foto ou frase, podemos chegar ao que 

leva o consumidor às compras. 

 Segundo cientistas, o cérebro reptiliano é a área que atua diretamente nos 

instintos básicos e primitivos do ser humano. Outro ponto importante descoberto 

pela ciência é que as decisões de compra são tomadas muito antes de o consumidor 

pensar realmente sobre ela, portanto a afirmação de que as decisões de compra são 

racionais, é mito.  

 De acordo com o fato de que é possível analisar o cérebro do consumidor e 

ver o que ele realmente quer e sente, para os profissionais de marketing, o 

neuromarketing é um mecanismo essencial para o sucesso de uma marca nos dias 

atuais. Através do neuromarketing, os profissionais de marketing conseguirão atingir, 

com eficácia, diretamente o cérebro reptiliano e assim estimular o consumidor a abrir 

a carteira sem remorso e comprar aquilo que acredita precisar.  

2.1 Objetivos do Neuromarketing 

 Uma pergunta simples que requer respostas assertivas, “o que leva o 

consumidor a comprar?”. O neuromarketing procura justamente encontrar essas 

respostas para que possa ser implantado com sucesso em campanhas publicitárias, 

e assim captar justamente a atenção do consumidor, transformando-o em um cliente 

fidelizado. 

 O marketing ao estudar o poderoso cérebro humano, identificou que esse 

recebe diversos estímulos diariamente e em todo lugar. A. K. Pradeep em seu livro, 

“O cérebro consumista” explica que, “[...] Os nossos sentidos recebem cerca de 11 

milhões de informações por segundo. A maior parte chega através de nossos olhos.” 

(PRADEEP, 2012, p.26). Com o auxílio do neuromarketing, ao analisar os estímulos 
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recebidos pelo consumidor, é possível adequar todo o material de comunicação e 

mídias que tenha como objetivo impactar de forma eficaz e que surta o efeito 

esperado pela marca. 

 Uma dentre tantas finalidades do neuromarketing é criar um poderoso 

engajamento entre marca e cliente, para tanto a aliança entre neuromarketing e 

marketing sensorial também trás resultados relevantes, sendo assim possível medir 

as respostas dos consumidores quando são atingidos por estímulos enviados pela 

marca, como por exemplo, cheiros. Nesse processo é criada uma conexão 

emocional entre ambos. Martin Lindstrom (2009) em seu livro “A lógica do consumo” 

define essa associação como Branding Sensorial, que será abordado mais 

profundamente no decorrer do projeto. 

2.2 Campos de Atuação 

 - Branding : Seria a fidelização de clientes. Criar uma conexão entre cliente e 

marca para que a mesma se fixe na memória do consumidor e principalmente seja 

lembrada no momento do processo de compra. 

 - Design:  Medir as respostas dos consumidores frente a um produto, serviço 

ou até mesmo todo o seu design de embalagem e afins. É crucial o neuromarketing 

obter essas respostas para a empresa, ter a noção daquilo que pode ou não dar 

certo no mercado. 

 - Eficácia Comercial:  O neuromarketing irá medir a eficácia de propagandas 

veiculadas nas mídias, trazendo a possibilidade de compreender o porquê de 

algumas campanhas terem mais sucesso do que outras. 

 - Eficácia dos entretenimentos:  Os entretenimentos atuam diretamente no 

subconsciente dos consumidores levando-os a um mundo fora da realidade, uma 

espécie de alienação. Eles criam justamente experiências que se fixam na mente do 

público e o neuromarketing analisa essa atuação dos entretenimentos no 

subconsciente humano. 

 - Web:  Nessa área o neuromarketing investiga as diversas maneiras como o 

público é influenciado via internet, por ser uma ferramenta utilizada de forma 

globalizada e que possui intenso fluxo de informações.  
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 - Decisão final:  O neuromarketing demonstra que os ambientes de compras, 

como lojas, podem influenciar e muito o processo final de compra, ou seja, a tomada 

de decisão, o momento da ação. 

 Além das seis formas em que o Neuromarketing é aplicado atualmente, 

conforme citado acima, existem outros seis estímulos que são necessários serem 

compreendidos, pois são eles que ativam o chamado “Buy Bottom”, ou “Botão de 

Compra” do consumidor, termo designado pela SalesBrain, primeira agência 

especializada em neuromarketing do mundo. São esses estímulos que devem ser 

aplicados corretamente nas estratégias para que a comunicação com o cliente não 

fique comprometida.  

 São eles, segundo a SalesBrain: 

 - Self-centered  (o eu como foco): Conforme já citado, o cérebro reptiliano é a 

parte da mente que controla os instintos básicos do homem, consequentemente as 

decisões de compra são feitas de maneira irracional na mesma região cerebral. O 

self-centered possui o “eu” como o foco principal, ou seja, as propagandas devem 

focar no indivíduo em si e não mais apenas no produto. O consumidor possui 

empatia com mensagens que se associem ao seu bem estar. Deve-se mostrar que 

com o produto, o cliente alcançará uma qualidade de vida invejável. Mostrar ao 

cliente que ele é importante, proporcionará à marca a chance de ser mais facilmente 

lembrada posteriormente.  

 - Contrast  – Contraste (captador de atenção): Como o nome já diz, o 

contraste é um captador de atenção. Estimular o cérebro reptiliano para que a 

mensagem seja lembrada mais facilmente é o intuito dessa ferramenta. As 

informações devem ser transmitidas de forma clara e impactante já que o cérebro 

humano, possui uma lógica de pensamento que deve ser quebrada pela mensagem 

publicitária, pois só assim, ao vencer esse padrão, causar contraste, é que a marca 

poderá ser lembrada com uma maior facilidade na hora da decisão de compra do 

consumidor. 

 - Tangible  (Ser tangível): Falar bonito não é sinônimo de vendas. O cérebro 

reptiliano por ser uma parte primitiva da mente humana, requer pouco gasto de 

energia, devido a isso é necessário que as campanhas publicitárias tenham uma 



12 

 
mensagem simples e de rápido entendimento, sem palavras rebuscadas e com um 

texto objetivo, tornando-se assim uma peça agradável aos potenciais clientes. O 

segredo é transformar a informação perceptível ao consumidor, além disso, fazer 

uso da ideia de experimentação do produto ou serviço também pode ser um aliado 

na hora de tornar a mensagem palpável. 

 - Beginning & End  (Começo e fim): Desde crianças, as pessoas ouvem 

contos infantis relatadas por familiares. O mais importante é que essas histórias 

possuem um começo, meio e fim. Nas histórias publicitárias não pode ser diferente, 

a mensagem precisa ter começo e principalmente fim. Essa sequência pode afetar a 

perspectiva sobre a experiência como um todo. Analisando esse ponto, nota-se a 

necessidade de impor a mensagem mais importante do produto ou serviço da 

empresa no início e reforça-lo, com um tom de imperatividade, no final, pois o 

contato mais recente que o consumidor tiver com a marca será o mais facilmente 

lembrado pelo cérebro reptiliano. Sendo assim há a necessidade que esse último 

contato seja o mais marcante possível.  

 - Visual  (Visão): Uma imagem vale mais do que mil palavras. Para o 

neuromarketing essa afirmação é verídica e de extrema importância na sua 

aplicabilidade. Os estudos da neurociência apontam que o cérebro reptiliano capta 

imagens mais rapidamente do que neocortex. Sabendo disso, os profissionais de 

marketing devem fazer uso dessa área ao discutir o planejamento de campanha. 

Entre diversas tarefas de rotina a mente entra em estágio de economia de energia, e 

por isso não percebe com facilidade os estímulos ao seu redor, sendo necessário 

então utilizar corretamente as ferramentas de neuromarketing voltadas aos 

estímulos visuais, para que assim atinja com mais facilidade o cérebro reptiliano dos 

consumidores. Se uma marca conseguir exprimir toda a sua mensagem em uma 

imagem que atinja a mente do seu público alvo de forma eficaz e rápida, obterá 

melhores resultados. 

 - Emotion  (Emoção): Emocionar é o segredo para uma campanha publicitária 

bem sucedida nos dias de hoje. O cérebro reptiliano é ativado com as emoções 

despertadas com a propaganda, e com isso ele memoriza mais facilmente a marca, 

além de lembrar-se da mesma na hora mais importante, que é a compra do produto. 

 Causar emoção é o método que as empresas estão estudando e aplicando 
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cada vez mais em suas campanhas. Abusando do Storytelling, por exemplo, que 

nada mais é do que o fato de contar histórias com começo, meio e fim para o 

consumidor, onde em alguns casos a empresa não precisa nem citar seu nome, 

apenas prender a atenção.  

 A história não pode ser apenas uma simples história, ela precisa envolver o 

consumidor no seu enredo. Por isso, as marcas procuram criar histórias que contam 

cenas e momentos do dia-a-dia de todos, para que as mesmas sejam facilmente 

compreendidas e adoradas pelo consumidor, fixando a marca na mente do público e 

acelerando assim o seu processo de compra. 

2.3 Métodos de Realização 

 A união da ciência com o marketing fez nascer o neuromarketing, mas para 

essa ferramenta funcionar de forma eficaz para as empresas, é necessário utilizar 

dos meios da ciência para identificar os pontos fortes e fracos dos consumidores e 

assim criar propagandas que marquem no subconsciente do público. Na década de 

90, Gerald Zaltman, médico e pesquisador da universidade norte-americana de 

Harvard, foi quem teve a brilhante ideia de utilizar aparelhos de ressonância 

magnética para os fins de marketing e suas pesquisas, e não mais apenas para os 

fins medicinais. O método ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique), criado 

por Zaltman, tem como principal objetivo compreender o processo cognitivo das 

pessoas que tendem a desenvolver uma rede de conceitos com conexões entre 

eles. O ZMET trabalha com símbolos e metáforas que são visualizados pelos 

consumidores e que possibilitam estudar os estímulos que são gerados pelo cérebro 

quando entram em contatos com esses símbolos, trazendo assim a compreensão 

das suas escolhas no processo de compra do público alvo. As pessoas se 

manifestam através de representações visuais, ou seja, o significado que um 

determinado conceito existe para uma determinada pessoa pode ser representado 

por imagens. 

 Segundo Zaltman, em entrevista à Revista Eletrônica Administradores em 

Dezembro de 2013: 

Quando falamos das metáforas no marketing, podemos dizer que todas as 
publicidades são uma metáfora, uma representação do produto, esteja ele 
simulado ou não. Além disso, as metáforas são usadas para construir ideias 
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sobre um serviço ou produto, e essas metáforas às vezes são tão óbvias 
que nós não as percebemos, não temos consciência delas, mas elas estão 
presentes. E quando nós não as percebemos, é aí que elas se tornam mais 
poderosas. Um produto ou um serviço é uma metáfora para representar de 
uma forma diferente aquilo que os consumidores precisam, pois são 
metáforas para o que os consumidores procuram para resolver seus 
problemas. Nós podemos dizer que existem diversos significados presentes 
no design de um produto, no seu formato e embalagem. (ZALTMAN, 2013). 

 Outros meios da ciência são utilizados pelo marketing para desenvolvimento 

do neuromarketing, que serão explicados e detalhados abaixo, como por exemplo, 

ressonância magnética, EEG, Eye Tracking, Sudorese da Pele, EMG e entre outros.  

 Ressonância Magnética: Esse mecanismo da ciência, mais conhecido como 

IRMf (Imagem por Ressonância Magnética Funcional), é atualmente a técnica de 

rastreamento cerebral mais avançada que a ciência possui. Ele detecta a quantidade 

de sangue oxigenado no cérebro para realizar suas tarefas. Portanto, tendo isso em 

mãos, os neurocientistas conseguem visualizar quais partes específicas do cérebro 

estão sendo usadas em uma determinada tarefa que esteja sendo realizada por ele. 

O IRMf, vem sendo utilizado na medicina para detectar tumores, lesões, derrames 

entre outros, além de poder ser utilizado na detecção de doenças psiquiátricas, 

como psicoses, sociopatia e bipolaridade. Para o neuromarketing, utilizar-se da 

ressonância magnética é essencial, pois assim ele consegue medir as reações dos 

consumidores quando expostos a um determinado produto, serviço ou marca. 

Segundo Martin Lindstrom: 

 

É mais provável que as verdadeiras reações e emoções que nós, como 
consumidores, vivenciamos sejam encontradas no cérebro, no intervalo de 
um nanossegundo antes que o pensamento seja convertido em palavras. 
Portanto, se quiserem conhecer a verdade nua e crua – a verdade, sem 
rodeios e sem censura, a respeito do que nos faz comprar -, os profissionais 
de marketing terão de entrevistar nossos cérebros. (LINDSTROM, 2009, 
p.28). 

     

 Eletroencefalograma – EEG: O EEG é um exame que analisa a atividade 

elétrica do cérebro por meio de eletrodos implantados na cabeça do paciente. O 

objetivo desse exame é obter um registro da atividade elétrica do cérebro. Para o 

neuromarketing a utilização do EEG foca na análise dos padrões existentes, nas 

ondas cerebrais captadas, onde é possível analisar as reações, motivações, 

emoções, atenção e memória geradas por uma determinada campanha publicitária 
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exposta ao consumidor. Além de possibilitar identificar as cenas mais marcantes 

para o mesmo no decorrer das campanhas. 

 Eye tracking:  Essa ferramenta permite a análise de visualização de vídeos. A 

movimentação dos olhos pode dizer mais do que o consumidor gostaria, pois com 

essa ferramenta de análise é possível detectar o modo como os olhos se fixam em 

determinadas cenas. Por meio dessa análise em tempo real é possível identificar 

onde a atenção dos consumidores está voltada, possibilitando assim uma maior 

eficácia de resultados. 

 Sudorese da pele: O corpo humano possui o Sistema Nervoso Simpático, 

uma das parcelas do Sistema Nervoso Autônomo, responsável por deixar o corpo 

pronto em casos que necessite usar de uma demanda maior de energia, como por 

exemplo, correr de um perigo. Medir, portanto a sudorese da pele pode trazer 

resultados a cerca dos estados emocionais do ser humano, positivo ou negativo. 

Essa medição é feita através da implantação de eletrodos nas superfícies das mãos, 

geralmente em cima dos dedos. Para o neuromarketing essa técnica é altamente 

viável, pois pode estudar os estados emocionais do consumidor ao ser posto em 

contato com um comercial, ou medir sua aceitação de um determinado produto. 

Além de possibilitar, por exemplo, verificar a influência de uma celebridade em 

determinado comercial, ou até mesmo o comportamento dos consumidores dentro 

de uma loja, entre outros. 

 Eletromiografia facial – EMG:  Charles Darwin já dizia em seu livro publicado 

em 1872, “As expressões e emoções nos homens e animais”, que os mamíferos 

revelariam suas emoções através de suas faces. Portanto é de grande importância 

para o neuromarketing aplicar o EMG, que detecta a atividade muscular através de 

eletrodos inseridos na superfície da pele, mais precisamente nos músculos faciais. 

 São 3 os músculos da face que são utilizados: o corrugador do supercílio, 

mais conhecido como o enrugar da testa, o zigomático maior, contraído quando a 

pessoa sorri e o orbicular do olho, que seria o sorriso verdadeiro. São nessas 

regiões que os eletrodos são colocados para realizar o EMG, e os dados coletados 

são analisados para detectar se houve mudança no estado emocional de 

determinada pessoa. O EMG é uma técnica muita precisa em seus resultados, pois 

consegue capturar as mudanças mais leves que a expressão da pessoa tenha tido, 
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e com isso, por mais que essa determinada pessoa seja induzida a mudar 

intencionalmente sua expressão, o EMG detectará a expressão verdadeira, aquilo 

que ela realmente sente. A eletromiografia facial acaba sendo um mecanismo mais 

eficiente do que as tradicionais pesquisas de mercado, tendo em vista que elas não 

são mais suficientes para mensurar a reação comportamental das pessoas frente à 

marca, pois nas pesquisas de mercado nem sempre o que é dito condiz com o que 

pessoa sente realmente. 

2.4 Neuromarketing como ferramenta de Publicidade e  Propaganda 

 Conforme mencionado anteriormente, o neuromarketing consegue identificar 

os desejos e pensamentos do subconsciente do ser humano que impulsionam suas 

decisões na hora de tirar a carteira do bolso. Para a publicidade, o neuromarketing é 

uma ferramenta essencial nos dias de hoje, pois as pesquisas tradicionais de 

mercado não são tão precisas e eficazes. Já dizia Martin Lindstrom, “[...] quanto 

mais às empresas souberem a respeito das nossas necessidades e desejos 

subconscientes, mais produtos úteis e significativos elas introduzirão no mercado.” 

(LINDSTROM, 2009, p.14). 

 A publicidade e propaganda ganham força a cada dia, e para que as 

empresas obtenham sucesso nas suas campanhas, é necessário atacar o emocional 

dos consumidores. Tudo será voltado para emoções, são elas que penetrarão na 

mente do público fazendo com que eles se lembrem de determinado comercial em 

detrimento de outros. Emocionar é a palavra chave do sucesso, é necessário deixar 

o consumidor mais sensível e menos racional no processo de compra, desta forma 

também, este acabará se tornando um fiel seguidor da marca em questão. Celso 

Figueiredo em seu livro “Redação Publicitária: Sedução pela palavra”, publicado em 

2005 afirmou o seguinte:  

Se o homem tende a procurar apoio em pessoas iguais a si mesmo, uma 
peça publicitária em cujo discurso se encontrar uma visão de mundo similar 
àquela manifestada pelo consumidor será agradável aos seus olhos e ao 
seu coração. (FIGUEIREDO, 2005, p.59).    

 O neuromarketing aplicado à publicidade faz uso de recursos específicos para 

atuar de maneira mais eficaz com campanhas que toquem o subconsciente do 

público, como por exemplo, redação publicitária, cores nas campanhas, peças 
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sensoriais, semiótica, trilha sonora entre outros. A redação publicitária primeiramente 

é um item muito explorado por profissionais da área de comunicação, pois se 

utilizada de forma assertiva, com argumentos fortes e conceito criativo, a redação se 

torna uma grande aliada causando o impacto necessário no emocional do cliente 

para que a campanha seja sempre lembrada. Lilian S. Gonçalves diz em seu livro 

“Neuromarketing aplicado à Redação Publicitária”, publicado em 2013 que:  

O que leva o subconsciente a armazenar a mensagem transmitida pela 
propaganda? Grande parte dessa responsabilidade está na redação 
publicitária que tem o poder de atingir os consumidores com sua linguagem 
deliberativa, manipulando termos da melhor forma para que se transforme 
em sentimentos e emoções na mente do público e, por consequência, 
promovam decisões de compra no nível subconsciente. (GONÇALVES, 
2013, p.83). 

 Na redação publicitária, há diversas técnicas que podem ser utilizadas para 

chamar atenção do público alvo, sendo algumas delas: Discurso deliberativo, coesão 

textual, circuito fechado, a utilização da palavra você, o algarismo 9 e o chamado 

“call-to-action”. 

 Discurso deliberativo:  Esse tipo de discurso engloba o texto publicitário em 

duas vertentes, a racional, onde ele descreve em si as qualidades do produto ou 

serviço exposto na peça, e a emocional, onde ele destaca o quão diferente será a 

vida do consumidor caso venha a adquirir determinado produto. Aristóteles já dizia 

em seu livro “A arte retórica e arte poética”, que o discurso deliberativo é de infinita 

importância para a mensagem que será transmitida ao leitor, tenha coerência e 

acima de tudo, que cumpra sua função preestabelecida de fazer a marca ser 

lembrada ou até mesmo o ato da compra si. 

 Coesão textual:  Coesão textual o nome já se explica por si só, pois é 

necessário que na redação de um texto aja uma coesão entre as palavras escritas e 

a mensagem que se quer passar. Na publicidade essa coesão é de suma 

importância para que o público entenda e fixe a ideia principal que o texto deseja 

transmitir. Lilian Gonçalves diz que: 

Mais do que descrever as características de um produto, é preciso aplicar 
criatividade a fim de frisar o apelo principal da peça e, se possível, repeti-lo 
mais vezes ao longo do texto, para fixá-lo na mente de seu consumidor. 
(GONÇALVES, 2013, p.91). 
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 Circuito fechado: A técnica de circuito fechado nada mais é do que manter 

no texto publicitário uma coerência na informação do começo ao fim, para que o 

leitor entenda a mensagem completa sem abrir espaço para interpretações próprias 

ou dúvidas. Gonçalves ressalta a importância do circuito fechado em seu livro e o 

descreve da seguinte forma: 

Uma ação que amplia a probabilidade de manter sua propaganda na 
memória do público, uma vez que a repetição da mensagem passada e o 
raciocínio completo estimulam o cérebro a encontrar memórias e até mesmo 
emoções vividas através das cenas presenciadas e experiências descritas. 
(GONÇALVES, 2013, p.94). 
 

 Utilização do pronome Você: O pronome de tratamento Você é muito 

utilizado no dia-a-dia da população quando se tem intenção de tratar alguém de 

forma mais informal. O texto publicitário faz uso dessa mesma premissa do ser mais 

íntimo, pois quando o pronome é utilizado em uma campanha, ele tem justamente a 

intenção de aproximar o consumidor da marca, prendendo mais facilmente sua 

atenção. Seguindo essa linha o indivíduo se sente mais importante, tendo seu ego 

enaltecido pela marca, já que o “você” trás consigo a ideia de que a marca não está 

falando apenas com mais um indivíduo, mas sim diretamente com Você, um ser 

único e especial. Lilian Gonçalves afirma que: 

A diminuição da distância entre a marca anunciante e o público alvo indica 
ao cérebro reptiliano do target que há alguém que o entende e está pronto a 
ajudá-lo a pôr um fim às suas  preocupações, aflições, medos, e, por 
consequência, a realizar seus desejos e necessidades. (GONÇALVES, 
2013, p.111). 

 Algarismo 9:  O ato de comprar, já foi detectado no cérebro que trás uma 

sensação dolorosa ao indivíduo. A.K Pradeep afirmou em seu livro, O cérebro 

consumista, que “[...] uma experiência de compra eficaz deve superar a dor da 

transação, por exemplo, comunicando ao consumidor o quanto ele está perto de 

usar o produto e usufruir suas vantagens”. (PRADEEP, 2012, p. 147). Nada mais 

justo do que os publicitários ao criar suas campanhas e precificar seus produtos, 

auxiliem seus clientes a passar por um processo de compra mais agradável e menos 

doloroso. A utilização do número 9 no final dos preços, como por exemplo, R$ 10,99, 

remete ao cérebro reptiliano a sensação de estar pagando por algo mais barato, pois 

os preços redondos não despertam a atenção aos olhos dos compradores. Nicolas 

Guéguen, psicólogo e escritor do livro A psicologia do consumidor publicado em 

2010, diz o seguinte á respeito do número 9: 
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Preços com a terminação 9, os números da direita recebem menos atenção 
e são menos repetidos, o que diminui a probabilidade de serem transferidos 
para a MLP (memória de longo prazo). Por ocasião da lembrança, a menor 
importância dos números à direita levará o cliente a fazer menos esforços 
para reencontrar esses elementos. (GUEGUEN, 2010, p.29). 

 Ainda com relação aos números e preços de produtos, a utilização de 

porcentagem para divulgar uma promoção é um método que se mostrou eficaz. 

Essa técnica facilita ao cérebro reptiliano a interpretação da informação, além de 

garantir que a percepção do cliente seja a de que ele está diante de uma 

oportunidade única de adquirir um produto por um preço imperdível. 

 Call-to-action: Esta técnica do neuromarketing aplicada diretamente na 

redação publicitária é de suma importância, pois é justamente ela que chama o 

consumidor à ação, ou seja, tomar uma atitude de fato. O mais interessante dessa 

ferramenta, é que a ação que o consumidor irá tomar é determinada pelo 

profissional de publicidade, é ele quem determinará qual a atitude o seu público 

deverá assumir diante da sua campanha. 

Gonçalves da às seguintes dicas em seu livro para utilizar de forma correta os 

apelos call-to-action: 

Para incentivar seu consumidor, deixei claro nos textos de seus anúncios 
qual atitude você deseja que ele tome, usando voz ativa, linguagem 
facilitada e discurso direto, sem dar chance a quaisquer ambiguidades. Opte 
por palavras de ação como comprar, doar, inscrever-se, participar, concorrer 
e afins. Não seja agressivo, mas também não seja covarde. O segredo é ser 
criativo para escrever de forma ousada e, ao mesmo tempo, clara. 
(GONÇALVES, 2013, p.117). 

 Essas são algumas das técnicas de neuromarketing mais aplicadas na 

redação, mas para se obter uma campanha de sucesso, que atinja diretamente seu 

público alvo, é necessário adequar toda a linguagem da campanha à realidade do 

público. Além de que, nada como enriquecer um bom texto se junto dele vier uma 

bela imagem. Lilian explica o seguinte, “[...] o ideal para uma boa campanha 

publicitária é casar uma imagem atraente com um texto criativo.” (GONÇALVES, 

2013, p.85). É importante nesse ponto a questão de fontes e cores adequadas que 

conversem com o contexto em que foram inseridas nas peças. A técnica seguinte 

que será descrita neste projeto é a utilização de cores nas campanhas publicitárias, 

uma ferramenta que causa um excelente feedback dos consumidores, e desperta 

diferentes emoções. 
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 Cores: Os indivíduos na atualidade estão sobrecarregados de informações 

que trazem consigo estímulos visuais que disputam entre si a atenção do 

consumidor. Nessa era da concorrência é necessário utilizar-se de recursos cada 

vez mais estratégicos para se sobressair no mercado. A utilização de determinadas 

cores em campanhas publicitárias é uma técnica do neuromarketing que auxilia os 

profissionais a desenvolver peças consistentes, que despertem a curiosidade do 

público alvo, e em longo prazo tornem seus produtos ou serviços reconhecíveis de 

imediato.  

 As cores são elementos que trazem uma bagagem de significados e variam 

em cada situação, portanto são justamente esses significados que quando aplicados 

corretamente nas peças publicitárias podem despertar emoções que remetam a 

lembranças anteriores. Se aplicada dentro de um contexto específico e, dentro de 

uma determinada cultura, a cor pode se tornar um signo. 

[...] entenderemos, numa dimensão pragmática, a cor como informação 
atualizada do signo, ou seja, um objeto produzido por um emissor, recebido 
e interpretado por um receptor. Na dimensão semântica da semiose, os 
signos estarão compostos em complexos significativos – os textos – e 
organizados por sistemas de regras – os códigos. Nesse sentido, podemos 
compreender a cor como um dos elementos da sintaxe da linguagem visual, 
e a linguagem visual como um dos diversos códigos da comunicação 
humana. (GUIMARAES, 2000, p. 15). 
 

 Nos dias de hoje marca e imagem são complementares uma da outra, 

justamente por isso que ao se lançar ao mercado a marca precisa definir um 

posicionamento, em outras palavras, ela precisa definir a maneira como será vista 

aos olhos do outro, sua imagem perante a sociedade ou sua personalidade. A 

escolha da cor para o logotipo, marca de uma empresa, por exemplo, precisa ser 

cuidadosamente planejada, pois será ela que chegará aos olhos do consumidor, e 

despertará associações em seu subconsciente que de preferência, sejam positivas. 

 As cores ao que se sabe “podem ser muito poderosas para estabelecer uma 

conexão emocional entre nós e uma marca.” (LINDSTROM, 2009, p.134). A cor 

pode ser interpretada até mesmo por analfabetos, pois possui uma linguagem 

universal, portanto não se limita a classe social ou econômica, devendo apenas ser 

inserida corretamente para atingir a finalidade a que lhe foi proposta.  

O impacto produzido pela cor não sofre as barreiras impostas pela língua. 
Sua mensagem pode ser compreendida até por analfabetos, se aqueles que 



 
a manejam souberem adequá
p.14).
 

 Uma imagem e um bom texto já foram descritos por profissionais de 

marketing como itens que causam impacto quando utilizados da maneira correta, 

ainda mais quando interligados de forma persuasiva e criativa. Porém outros 

sentidos além da visão podem ser estimulados de forma poderosa em uma peça 

publicitária.  

 Ativação dos sentidos: 

com intensidade quando estimulados pela propaganda, ambos “

significativamente mais poderosos do que qualquer pessoa jamai

(LINDSTROM, 2009, p.125). LINDSTROM (2009) também define a utiliza

outros sentidos como Branding Sensorial, 

dias de hoje para cativar o emocional de forma ainda mais persuasiva. Pois, se 

utilizada de maneira correta o consumidor pode

loja em questão e associar imediatamente ao logotipo da marca. Essa associação 

feita pela mente deve-se aos neurônios espelhos, que serão detalhados com mais 

precisão no decorrer no trabalho.

As imagens visuais são muito mais eficazes e memoráveis quando 
associadas a outro sentido 
estão descobrindo que, para nos cativar emocionalmente de forma plena, 

a manejam souberem adequá-la ao fim proposto. (PEREZ; BASTOS, 2006, 
p.14). 

Figura 1: Combinações de cores 

 
Uma imagem e um bom texto já foram descritos por profissionais de 

mo itens que causam impacto quando utilizados da maneira correta, 

ainda mais quando interligados de forma persuasiva e criativa. Porém outros 

sentidos além da visão podem ser estimulados de forma poderosa em uma peça 

Ativação dos sentidos: O olfato, audição e tato, também são despertados 

com intensidade quando estimulados pela propaganda, ambos “

significativamente mais poderosos do que qualquer pessoa jamai

125). LINDSTROM (2009) também define a utiliza

Branding Sensorial, técnica essa utilizada pelas empresas nos 

dias de hoje para cativar o emocional de forma ainda mais persuasiva. Pois, se 

utilizada de maneira correta o consumidor pode sentir o cheiro de seu produto

ja em questão e associar imediatamente ao logotipo da marca. Essa associação 

se aos neurônios espelhos, que serão detalhados com mais 

precisão no decorrer no trabalho. 

As imagens visuais são muito mais eficazes e memoráveis quando 
ociadas a outro sentido – como a audição ou o olfato. As empresas 

estão descobrindo que, para nos cativar emocionalmente de forma plena, 

21 

la ao fim proposto. (PEREZ; BASTOS, 2006, 

 

Uma imagem e um bom texto já foram descritos por profissionais de 

mo itens que causam impacto quando utilizados da maneira correta, 

ainda mais quando interligados de forma persuasiva e criativa. Porém outros 

sentidos além da visão podem ser estimulados de forma poderosa em uma peça 

também são despertados 

com intensidade quando estimulados pela propaganda, ambos “(...)são 

significativamente mais poderosos do que qualquer pessoa jamais sonhou.” 

125). LINDSTROM (2009) também define a utilização dos 

técnica essa utilizada pelas empresas nos 

dias de hoje para cativar o emocional de forma ainda mais persuasiva. Pois, se 

sentir o cheiro de seu produto ou da 

ja em questão e associar imediatamente ao logotipo da marca. Essa associação 

se aos neurônios espelhos, que serão detalhados com mais 

As imagens visuais são muito mais eficazes e memoráveis quando 
como a audição ou o olfato. As empresas 

estão descobrindo que, para nos cativar emocionalmente de forma plena, 
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seria melhor não apenas nos inundar de logomarcas, mas também borrifar 
fragrâncias em nossas narinas e encher nossos ouvidos de música. 
(LINDSTROM, 2009, p.125). 

   No caso do olfato primeiramente, ao ser despertado trás uma sensação de 

bem-estar, justamente por estar ligado ao sentimento mais primitivo do homem, e 

claro por fazer uma associação direta desde os primórdios com o sabor dos 

alimentos. Em ‘O cérebro consumista’, A. K. PRADEEP (2012) afirma que as 

pessoas, muitas vezes cheiram os alimentos antes de comê-los, fazendo assim o 

indivíduo salivar apenas com o aroma. O olfato tendo tantas associações poderosas 

não poderia deixar de ser estudado e utilizado por publicitários. LINDSTROM (2009) 

trás um exemplo interessante de aplicação do branding sensorial pela marca Procter 

& Gamble que lançou ao mercado lenços de papel Puffs, que possuíam nada menos 

do que a fragrância de Vicks, tentando assim despertar as lembranças do público de 

quando as mães tratavam os resfriados com o produto. 

 O branding sonoro também é um recurso, muito utilizado desde 1950. 

Agregar um som específico à marca é uma alternativa eficaz para agregar a valor a 

mesma e fixar na mente do consumidor de forma, algumas vezes até mesmo 

irritante, os jingles, por exemplo. 

Os spots, as rimas e até mesmo o ritmo dessas canções fazem seu cérebro 
armazenar uma associação entre esse som e a marca que o lançou, 
deixando guardadas em seu HD cerebral mensagens publicitárias que farão 
a diferença na hora que você precisar escolher por uma marca ou outra. 
(GONÇALVES, 2013, p.51). 

 Citando outro exemplo de aplicabilidade do branding sonoro e como ele pode 

ser poderoso na publicidade, Lindstrom (2009) descreve em seu livro “A lógica do 

consumo” a ação feita pelo canal americano A&E para divulgar uma nova série que 

seria transmitida pelo canal, onde a mesma aborda o tema paranormalidade. O 

canal montou em Nova York um outdoor sonoro, de onde saiam vozes que 

interagiam com os pedestres, deixando-os espantados. Contudo, toda essa ação 

assustadora causou o buzz¹ que o canal pretendia, fazendo os consumidores 

comentarem entre si, e acima de tudo assistirem a série. No caso desse exemplo e 

entre tantos outros, só mostram que o som também influência de forma eficaz o 

cérebro do consumidor. 
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 Por fim, ao falar de sentidos, o tato não pode ser esquecido. Na visão da 

publicidade, ao tocar um produto o cérebro já faz a associação com a posse do 

mesmo, ampliando assim os seus bens de consumo. Tendo em vista que o que a 

publicidade mais quer é justamente vender e ampliar os bens de consumo de seus 

clientes, por isso usa e abusa desse sentido. 

O tato é um dos sentidos mais presenciados durante o processo de decisão 
de compra e é visto pelo marketing sensorial como um verdadeiro 
afrodisíaco. Ele amplia a vontade cerebral de decidir pela compra efetiva 
assim que o produto é sentido na palma das mãos. (GONÇALVES, 2013, 
p.49). 

 É perceptível que nos ambientes das lojas físicas, onde o cliente entra e tem 

a possibilidade de acariciar o produto antes de comprá-lo, a disposição dos mesmos 

é direcionada não para interagir com os olhos do consumidor, mas sim com os seus 

dedos. Sendo assim, é evidente o quão importante é a sensação tátil de um produto 

no processo de decisão de compra.  

 Fica claro então que é necessário desenvolver campanhas publicitárias com 

mensagens que ativem os sentidos humanos, de preferência que ative mais de um 

sentido ao mesmo tempo garantindo assim a atenção do consumidor e a sua 

compreensão da mensagem como um todo. Arquivando a mensagem da marca no 

subconsciente, ela será consultada pelo consumidor na hora de efetuar uma 

compra. LINDSTROM (2009) lança a seguinte pergunta: 

O mundo do varejo amanhã? Terá cheiro característico de melão, capim-
limão, tangerina. Não será em preto em branco, mas em cores fortes. Vai 
gorjear rodopiar, gritar, envolver e fazer com que você fique cantarolando. E 
esse ataque aos seus sentidos será mais eficaz do que você jamais 
imaginou para conquistar sua mente, sua lealdade e seus dólares. 
(LINDSTROM, 2009, p. 143). 
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3. MARCAS 

 O conceito de marca é bem mais abrangente que a representação gráfica que 

ela possui, e por ser um elemento tão rico em valores e informações a marca 

também tem personalidade. 

 De acordo com a definição de Perez  “Uma marca consiste em um espaço 

psicológico, na mente das pessoas, dos consumidores. Consiste em uma 

perceptual, com um conteúdo definido, mas que é absolutamente dinâmico, orgânico 

e flexível.” (PEREZ. 2004, p.47). 

 Para o Comitê de Definições da American Marketing Association, a definição 

de marca é abrangente, "Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou 

uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um 

vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes”. 

 Segundo Philip Kotler (2005), talvez a habilidade mais característica dos 

profissionais de marketing seja a capacidade de criar, manter, proteger e melhorar 

uma marca. Para os profissionais de marketing, o estabelecimento de uma marca é 

a arte e a essência do marketing. 

3.1 A História das Marcas 

 Desde a antiguidade já era necessário identificar a origem de cada produto, 

seja ele manufaturado ou agrícola, com o objetivo de atestar sua procedência e 

qualidade. Foi então que artesãos, tecelões e outros produtores da época iniciaram 

um processo de identificação e promoção de suas mercadorias com a ajuda de 

selos, siglas e símbolos. 

A marca é diferente do produto [...] A marca estabelece um relacionamento 
e uma troca de intangíveis entre pessoas e produtos. O produto é o que a 
empresa fabrica, o que o consumidor compra é a marca. Os produtos não 
podem falar por si: as marcas é que dão significado e falam por eles. 
(TAVARES, 1998, p.17). 

 

 Foi no século XI que as marcas individuais acabaram se tornando obrigatórias 

e adquiriram um sentido comercial, dado o surgimento das comunas e cidades, e 

com a divisão de mercado, trabalho e competência. Nessa época, as operações 

comerciais eram realizadas longe do centro produtor e não existia uma relação 
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direta entre o produtor e o comprador. Sendo assim, a marca se estabeleceu como 

um vínculo entre o fabricante, que ficava sediado na cidade de origem do produto, e 

o consumidor que morava em um lugar distante. Por meio da marca, o comprador 

garantia segurança ao adquirir um produto de qualidade e tinha a possibilidade de 

reclamar caso a mercadoria não apresentasse as qualidades devidas. 

Com o passar dos tempos tais marcas individuais obrigatórias acabaram por 
se transformar em marcas que representavam a excelência e boa qualidade 
dos produtos com o que assumiram função tipicamente concorrencial, com 
os produtos aceitos e acreditados em função da marca que ostentavam, 
exatamente como ocorre nos tempos atuais. (DOMINGUES, 1984, p.22). 

 Com o crescimento do mercado no século XIX, a grande variedade e 

quantidade de produtos fizeram com que surgissem os primeiros modelos de 

cartazes publicitários e catálogos de compra. Já no século seguinte, as marcas 

cooperativas, órgãos oficiais e grupos econômicos tiveram sucesso e foram 

incentivados pelas indústrias a criarem suas marcas e divulga-las. Foi durante a 

crise econômica de 1929 que as marcas colaboraram com a concorrência de preços 

e após a Segunda Guerra Mundial, elas se tornaram um instrumento essencial da 

comunicação mercadológica. 

3.2 Branding 

 O branding, que em tradução livre, significa gestão de marcas, é um dos 

elementos que compõem a construção, planejamento, posicionamento, design, 

publicidade e valor de uma marca. 

Branding significa dotar produtos e serviços com o poder de uma marca. 
Está totalmente relacionado a criar diferenças. Para colocar uma marca em 
um produto, é necessário ensinar aos consumidores quem é o produto 
batizando-o, utilizando outros elementos de marca que ajudem a identificá-
lo bem como a que ele se presta e por que o consumidor deve se interessar 
por ele. (KOTLER, 2005, p.269/270). 
 

Devido às mudanças sociais e tecnológicas dos últimos anos, a relação 

marca – consumidor vem se transformando. Hoje, é preciso criar uma personalidade 

para a marca e caracteriza-la, humanizando e estabelecendo vínculos emocionais 

com o consumidor através de valores e ideias. David A. Aaker resume essa 

personalidade a "um conjunto de características humanas associadas a uma 

determinada marca" (AAKER, 1996, p.26).  
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 É preciso que as empresas conheçam, primeiramente, quem elas são de 

verdade e se aprofundem em seu lado humano, a partir disso, com transparência e 

personalidade própria, iniciem uma interação pessoal, que dará mais chances de se 

tornarem amigas verdadeiras e fidelizarem seu público alvo. Além disso, as marcas 

podem se adaptar de acordo com as mudanças das sociedades ao longo do tempo 

e ganhar novos traços de personalidade, sem perder seus valores. Em resumo, isso 

significa que grandes marcas valem mais do que o próprio produto ou serviço em si. 

O produto em si, a embalagem, o nome da marca e toda estratégia de 
comunicação realizada na divulgação do produto formam um conjunto que 
representa a síntese de uma marca. Estão entre eles os valores estéticos, 
emocionais, racionais e físicos do produto em si e das relações mentais 
estabelecidas entre os consumidores e o objeto representado por ela. 
Assim, ao adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem, 
mas todo o conjunto de valores e atributos da marca e de seu fabricante. O 
consumidor de produtos Nestlé, por exemplo, evoca nos produtos da marca 
valores como saúde, qualidade, sabor e, acima de tudo, a confiança que 
deposita na empresa. (PINHO, 1996, p.43). 
 

 Diante disso, o conceito de Branding está intrinsecamente ligado ao 

Neuromarketing, uma vez que os significados de uma marca para os consumidores 

são simbólicos, cognitivos, afetivos e conativos. O símbolo é o significado ou a 

representação que determinada marca assume na mente do consumidor e segundo 

Tavares (1998), o componente cognitivo relaciona-se com o conhecimento e a 

crença do consumidor em um determinado produto; o afetivo representa os 

sentimentos em relação ao produto e o conativo refere-se às tendências de 

comportamentos em relação também ao produto. 

 Portanto, é fundamental conhecer os elementos que constituem a construção 

da marca na mente do cliente, e as ferramentas do Neuromarketing mostram-se 

favoráveis para esse tipo de pesquisa e estudo. 
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4. DESVENDANDO O CÉREBRO DO CONSUMIDOR 

 

 Há muito tempo o cérebro tem despertado a curiosidade de estudiosos, desde 

os sumérios até os neurocientistas de hoje. Grandes filósofos e artistas, como 

Aristóteles, Leonardo da Vinci e Michelangelo, criaram teses sobre as descobertas 

de como a mente funciona, mas com a evolução da neurociência, surgiu uma das 

maiores descobertas sobre o cérebro humano: a maior parte dos estímulos e as 

decisões que tomamos são inconscientes, ou seja, nossas ações, segundo a 

psicologia, são motivadas por instinto. Pode-se dizer que agimos por impulso, 

vivendo a maior parte do tempo no processo automático acionado pelo cérebro 

reptiliano. 

Inconsciente não é um local no cérebro, é a forma de processamento de 
alguns eventos mentais, isto é, tudo o que acontece dentro do cérebro do 
indivíduo sem que ele tenha consciência. Os processos automáticos, que 
são atividades corporais, biológicas, como a aceleração do coração por 
estar-se com medo, suor nas mãos quando se está nervoso, processam-se 
de forma inconsciente, tal como o instinto, pois são ações provocadas por 
uma memória ancestral processada no cérebro reptiliano; sem que tenha a 
mínima ideia do por que, está-se agindo de determinada maneira. É um 
impulso. (CAMARGO, 2013. p.12). 

 O comportamento do ser humano está ligado à busca por sobrevivência e 

para satisfazer suas necessidades naturais, como exemplifica a Pirâmide de 

Maslow: 

 

Figura 2: A Pirâmide de Maslow 
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 São os instintos que fazem o homem agir conforme a necessidade do 

momento, mas não é apenas isso. Experiências, memórias, emoções, crenças e 

valores, também são fatores importantes que estimulam as decisões de 

comportamento. As emoções, por exemplo, estão completamente relacionadas aos 

comportamentos, elas influenciam as ações e decisões que são tomadas todos os 

dias, pois é possível relacionar uma situação atual com a lembrança boa ou ruim de 

uma experiência semelhante já vivida. 

O adjetivo ‘inconsciente’ designa aqueles processos que ocorrem no 
cérebro e que não são conscientemente reconhecidos. [...] Os processos 
inconscientes atuam em paralelo com os  processos conscientes. Contanto 
que estejamos despertos e alertas, estaremos sempre conscientes, mas 
nossas atitudes têm uma pitada de inconscientes também. (CAMARGO, 
2013. p.11). 

 No cérebro, cada área tem sua função e certa influência no comportamento 

humano, algumas regiões cerebrais correspondem mais aos comportamentos, como 

o sistema límbico que é responsável pelas emoções positivas e negativas. Ele 

armazena experiências e lembranças emocionais, que trazem motivações e 

impulsos para cada ação. 

 Outra região de detaque é o Córtex que, segundo os cientistas, é a região 

mais nova do cérebro. Ele cria uma barreira para os impulsos emocionais, é a parte 

racional, que faz pensar antes de agir, mas é nele que sentimos e expressamos as 

emoções do sistema límbico. O córtex é o controle do comportamento e está 

localizado acima dos olhos ligado ao sistema límbico.  

 Os Gânglios Basais, que estão localizados no centro do cérebro, também 

parte do sistema límbico, estão ligados à coordenação do sentimento, do 

pensamento e movimento, ele é o controle que aciona o Córtex Pré-frontal, que faz a 

pessoa tomar a decisão de agir ou não diante dos estímulos ambientais. 

 As imagens, lembranças, experiências passadas, expressões faciais, 

musicalidade, processamento visual e linguagens correspondem ao aprendizado do 

ser humano, que tem um papel fundamental no comportamento. Essas memórias, 

que podem ser de médio e longo prazo, estão localizadas nos Lobos Temporais. 

Segundo Pradeep, “Todo comportamento, toda a intenção, todo sonho começa no 

cérebro.” (PRADEEP, 2012. p.47). 
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Figura 3: O cérebro 

 São vários os estímulos para o comportamento do ser humano, entender e 

reconhecer quais influenciam o comportamento na hora da compra, tornou-se 

primordial para o marketing. 

4.1 O Comportamento de Compra 

 Existem várias explicações para o porquê da escolha e da compra realizada 

pelo indivíduo, mas precisamos, primeiramente, entender que a decisão é tomada 

antes do comportamento, foram processos psicológicos que levaram o indivíduo a 

agir, escolhendo o produto ou marca. 

 O Doutor A. K. Pradeep (2012), em seu livro O cérebro consumista, afirma 

que os nossos sentidos recebem cerca de 11 milhões de informação por segundo. A 

maior parte chega pelos olhos, mas os outros sentidos – audição, tato, olfato, 

paladar e sensações especiais – também dão sua contribuição. O nosso consciente 

– a parte do pensamento de que temos consciência – consegue processar, no 

máximo, 40 bits de informação por segundo. Todo o restante é processado no nível 

subconsciente. 

 Isso se tornou um grande problema para o marketing, que até então utilizava 

os métodos tradicionais para descobrir o que o consumidor queria, porém hoje, com 

essas novas descobertas, pode-se entender não o que o consumidor quer, mas 

aquilo que ele necessita para suprir seus desejos. 
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 O marketing na era industrial, que pode ser chamado de marketing 1.0, tinha 

o seu foco voltado para o produto, eram produtos básicos para ter um baixo custo de 

produção para atingir um grande número de consumidores. 

 Na era da informação surgiu o marketing 2.0, que percebeu que o consumidor 

estava bem informado, então ele pesquisava preço de produtos similares e 

comprava o que tinha melhor custo. Surgiu então, a necessidade de atingir um 

público específico, pois o valor do produto era definido pelo cliente. O marketing 

agora precisava atingir o coração e a mente do consumidor. 

 Atualmente o marketing 3.0 precisa atingir não somente o coração e a mente 

do consumidor, ele precisa atingir a alma, o espírito humano. Para isso é preciso 

entender que o cérebro tem um filtro, toda informação recebida, é processada e 

analisada, aquilo que o subconsciente entender como importante, ele irá armazenar 

na memória e o que não for interessante será descartado. 

 Diariamente somos bombardeados por propagandas, seja em redes sociais, 

no caminho de casa para o trabalho e vice-versa, no rádio, na televisão, em 

aplicativos de streaming³, até mesmo nas embalagens de produtos que fazem 

propagandas de outros produtos  e mesmo assim não conseguimos nos lembrar de 

uma propaganda que vimos ou ouvimos há 10 minutos. 

 Nesse momento nosso cérebro fez uma seleção, e aquela palavra ou imagem 

que nos deu alegria, prazer ou trouxe uma lembrança boa ou ruim, ficará guardada 

no nosso subconsciente. Quando estivermos na hora da compra, não saberemos o 

porquê, mas passamos novamente pela mesma experiência, nos fazendo colocar o 

produto na sacola ou não. 

 As marcas têm utilizado todo o poder que essas novas técnicas que o 

neuromarketing proporciona, onde o objetivo é passar pelo filtro e se fixar na 

memória do consumidor, elas entenderam que anúncios complexos são ignorados 

pelo cérebro; que embalagens simples ou clean chamam mais a atenção, pois são 

fáceis de serem entendidas; que lugares sobrecarregados de informações e 

propagandas causam um sentido de frustração no cérebro; que a novidade é 

entendida como instrumento e auxílio de sobrevivência no cérebro primitivo e que 

está a todo tempo em busca de coisas inovadoras. Então uma mensagem, um 
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layout ou uma embalagem diferente irá chamar a atenção e entenderam também 

que imagens que trazem a sensação de prazer e recompensa atraem a atenção. A 

interação da marca precisa ser rápida, objetiva e utilizar a emoção, as marcas 

precisam se humanizarm, tornar-se amiga do consumidor, assim não será esquecida 

e ganhará fidelidade.  

 Para atingir o emocional, os recursos que utilizam os cinco sentidos são 

indispensáveis durante uma campanha publicitária e até mesmo no ponto de venda 

(PDV). Segundo o Dr. Pradeep (2012), todos os nossos conhecimentos e 

percepções, são adquiridos por meio de sentidos, que usamos para expressar 

emoções e sentimentos. Os sentidos nos permitem entender tudo aquilo que 

encontramos. 

 Por termos 60% dos processos cerebrais dedicados à visão, elementos 

visuais em propagandas ou PDV terão maior influência durante uma escolha, 

principalmente se uma imagem nos envolve emocionalmente. 

A maneira mais fácil e mais eficaz de chamar a atenção do cérebro 
consumista é com excelentes recursos visuais. (PRADEEP, 2012. p.58). 

 Um cliente influenciado pela emoção inconsciente, talvez tenha sido 

influenciado também pela memória olfativa. Os odores são direcionados para o 

sistema límbico, onde ficam as emoções, trazendo recordações vividas. A memória, 

como mencionado anteriormente, gera respostas aos estímulos, um cheirinho de 

café no corredor do mercado, um cheiro romântico no setor de roupas, o cheirinho 

do talco Johnson’s Baby que dá a sensação de tranquilidade, pode ser atribuído a 

memórias inconscientes influenciando a atitude de compra.  

 A importância de uma campanha que trouxe um engajamento emocional com 

o consumidor é que quando ele estiver em frente ao produto, se lembrará de como 

foi envolvido emocionalmente quando o mesmo foi apresentado a ele através da 

propaganda, e podemos dizer que não só um produto pode ser vendido assim, mas 

a apresentação de uma ideia, de um conceito, de um estilo de vida. Esse é o fator 

que entendemos não como um convencimento, mas o consumidor foi persuadido. 

Suas emoções foram tocadas e seus valores e ideais tornaram-se semelhantes ao 

da marca, houve uma identificação. 
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4.2 Neurônios-Espelho 

 Surpreendentemente é incontável, a quantidade de coisas que as pessoas 

sabem fazer sem nunca terem feito antes sem imaginar como se adquiriu tal 

habilidade, mas a ciência especificamente a neurociência, pode explicar isso. 

Lindstrom (2009) relata que Giacomo Rizzolatti, pesquisador italiano, juntamente 

com sua equipe de pesquisadores, conduziu estudos sobre o cérebro e o 

comportamento motor em macacos. Através de suas pesquisas, Rizzolatti constatou 

que os neurônios do cérebro do animal apresentavam atividade ao ver outro macaco 

pegando uma noz, demonstrando, assim, que o cérebro respondia aos estímulos 

visuais. 

 A pesquisa, contudo, ainda foi além: os neurônios do animal se acenderam ao 

ver um dos pesquisadores tomando um sorvete, não foi necessário prová-lo ou 

segurá-lo, apenas observar o estudante fez com que o cérebro do animal reagisse, 

em uma imitação mental do gesto. Rizzolatti deu a esses neurônios ativos na parte 

pré-motora do cérebro, o nome de “neurônios-espelho”: 

[...] A equipe de Rizzolatti pôde demonstrar que os neurônios-espelho do 
macaco Rhesus estavam reagindo ao que é conhecido como "gestos 
direcionados" - aquelas atividades que envolvem um objeto, como pegar 
uma noz ou levar um sorvete até a boca, ao contrário de movimentos 
aleatórios, como atravessar a sala ou simplesmente ficar em pé de braços 
cruzados. (LINDSTROM, 2009, p.55) 

 A partir disso a dúvida era saber se o cérebro humano funcionava da mesma 

forma. Lidnstrom, diz que os neurônios-espelho supostamente estão presentes no 

cérebro humano "o córtex frontal inferior e o lobo parietal superior - indicam sim, pois 

essas regiões são ativadas quando alguém está realizando uma ação, também 

quando uma pessoa observa a ação da outra”. 

 Quando crianças, os humanos têm a “mania” de imitar seus pais, irmãos, 

avós e todos que os rodeiam, tanto nas ações como nas palavras, isso são apenas 

os neurônios-espelho em ação, e é nesse estágio da vida que eles estão mais 

ativos. 

Os neurônios-espelho também são o motivo pelo qual muitas vezes 
imitamos involuntariamente o comportamento de outras pessoas. Essa 
tendência é tão inata que pode ser observada até mesmo em bebês - 
simplesmente mostre a língua para um bebê, e é bem provável que ele 
repita essa ação. (LINDSTROM, 2009, p.56). 
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 Diz-se por ai, que as crianças são os reflexos dos pais, o que é pura verdade, 

senão dos pais, de alguém que se toma como exemplo, como ídolo. Aquela velha 

história: O que você quer ser quando crescer? Ou então: Quem você gostaria de 

ser? Essas perguntas muitas vezes são respondidas através das emoções, dos 

sonhos adquiridos e de situações criadas na vida de uma pessoa, situações que 

refletem em uma pessoa.  

 Não há nada de mal em inspirar-se em alguém, alguém que você queira ser 

ou adotar um estilo de vida parecido, pois isso é completamente normal, porém 

irracional, isso é o que seus neurônios-espelho causam. 

 Os neurônios-espelho, por mais que você não se dê conta, estão presentes 

no cotidiano, praticamente a todo o momento e eles são incapazes de agirem 

sozinhos, estando muitas vezes diretamente ligados à dopamina, uma substância 

química cerebral ligada ao prazer, o hormônio da felicidade, e é essa uma das 

uniões que causam um impacto enorme nas preferências e decisões do ser humano 

em seu dia-a-dia. 

A dopamina é uma das substâncias mais viciantes para os seres humanos - 
e decisões de compra são motivadas em parte pelos seus efeitos sedutores. 
Quando você vê aquela câmera digital reluzente, ou aqueles brincos de 
diamante cintilantes, por exemplo, a dopamina sutilmente inunda o seu 
cérebro de prazer e, depois, vupt! Antes que você perceba já assinou o 
recibo do cartão de crédito (os pesquisadores geralmente concordam que 
são necessários menos de 2,5 segundos para tomarmos uma decisão de 
compra). Alguns minutos mais tarde, ao sair da loja com a sacola na mão, 
os sentimentos de euforia causados pela dopamina regridem e, de repente, 
você se pergunta se algum dia vai realmente usar aquela maldita câmera ou 
aqueles brincos. (LINDSTROM, 2009, p.62). 

 Os neurônios-espelho estão associados também a fatores sociais. Afinal "a 

grama do vizinho é sempre mais verde". No córtex frontal, existe uma área, 

chamada área 10, que é acionada quando é despertado o interesse positivo por 

algo, achando tal objeto "legal". Com isso, a nossa capacidade de avaliar os 

produtos como positivos ou não, "necessários" ou não, está diretamente ligada às 

influências relacionadas ao status social que se adquire quando se possui algum 

objeto. Então quando alguém compra, por exemplo, um Iphone 6 lançado 

recentemente no mercado, o consumidor olha para o próprio aparelho celular que 

comprou há cerca 6 meses atrás e o avalia atribuindo aspectos negativos ao 

produto, o que o influencia a "imitar" essa pessoa, substituindo assim o celular atual. 
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Isso ocorre porque as pessoas sentem necessidades de se inserirem e serem 

aceitas no âmbito social.  

Essa imitação involuntária também acontece quando temos vontade de 
estar ou ser como outra pessoa, assim como de comprar ou ter itens de 
bens de consumo que alguns amigos exibiram, assumindo, por 
consequência, comportamentos de consumo e decisões de compras que 
outros consumidores tomaram anteriormente. (GONÇALVES, 2013, p.33). 

 Outro exemplo mais simples de "imitação" é o ato de bocejar, quantas vezes 

alguém por perto bocejou e você não pode se conter e involuntariamente bocejou 

também? Pois bem, aí estão seus neurônios-espelho trabalhando. Os neurônios-

espelho absorvem tudo o que podem e guardam para que quando o corpo precise, 

ele saiba como agir, porém, não são apenas ações que eles copiam, eles imitam 

reações, sentimentos, jeito, personalidade e comportamento. Entende-se isso de 

acordo com o pesquisador e escritor Pedro Camargo:  

Neurônios-espelho são “células inteligentes” em nossos cérebros que nos 
permitem entender as ações dos outros, intenções e sentimentos. Este tipo 
de neurônio encontra-se em muitas áreas do nosso cérebro, e eles 
disparam quando realizamos uma ação, como agarrar uma maçã, e da 
mesma forma, dispara também quando vemos os outros fazê-lo. E mais, 
nossos neurônios-espelho se ativam quando nós experimentamos uma 
emoção e da mesma forma, quando vemos outros experimentando uma 
emoção, como felicidade, medo, tristeza, ou ainda raiva de ser mal tratado 
por um vendedor numa loja. (CAMARGO, 2013). 

 Essas ações de experimentar um sentimento, como descreve Pedro Camargo 

(2013), são facilmente perceptíveis no nosso cotidiano. Muitas vezes esses 

sentimentos contagiam todos ao redor, principalmente em espaços públicos. Em 

uma apresentação de Stand Up Comedy, quando o comediante conta uma piada e 

você parece ser a única pessoa que não achou graça, a tendência é que mesmo 

assim você dê risada, porque o ambiente que te influencia a reagir dessa forma. É 

muito mais casual que isso, como questiona LINDSTROM: 

Você já se perguntou por que, ao assistir um jogo de beisebol no qual o seu 
jogador favorito manda a bola pra fora no nono inning, você se encolhe? Ou 
então por que, quando seu time faz um gol ou um touchdown, você levanta 
os braços? Ou por que, quando você está no cinema e a heroína começa a 
chorar, lágrimas brotam de seus olhos?[...] Atribua isso aos neurônios-
espelho. Assim como os macacos de Rizzolati, quando assistimos a alguém 
fazendo algo, seja um pênalti  convertido em gol ou um arpejo perfeito em 
um piano de causa Steinway, nosso cérebro reage como se nós mesmos 
estivéssemos realizando aquelas atividades. Em suma, é como se ver e 
fazer fossem a mesma coisa. (LINDSTROM, 2009, p.56). 
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 A partir desses fatos, a publicidade encontrou uma porta de acesso para 

alavancar a venda de produtos. Usando de garotas propagandas, emoções, 

comportamento e de um estilo de vida, as propagandas tem uma enorme influência 

de persuadir um consumidor através de seus neurônios-espelho.  E se o consumidor 

imita seu ciclo de convívio, como não imitar um ídolo, um personagem famoso, 

alguém que seja uma inspiração? 

Mulheres se espelham em atrizes impecáveis nos comerciais de TV e nas 
capas das revistas e logo pensam, de forma consciente ou não, que se 
estivessem vestidas e maquiadas da mesma forma, poderiam parecer tão 
confiantes, atraente e sexy como elas. Já os homens se identificam com o 
comercial do jogador de futebol, rodeado de belas mulheres, enquanto faz a 
barba com seu novo aparelho de barbear e, automaticamente, pensam que 
se trocarem suas laminas aumentarão a chance com o sexo oposto. Além 
disso, profissionais reconhecidos do grande público, como médicos, atreitas 
e modelos, cedem o rosto para a publicidade moderna e afirmam usar e 
indicar o produto ou o serviço oferecido. (GONÇALVES, 2013, p.30). 

 Exemplo memorável disso é o comercial dos Hidratantes Monange, 

impossível não lembrar a apresentadora Xuxa Meneghel passando o hidratante pelo 

corpo e falando de como deixa sua pele macia e cheirosa; ou os comercias do 

creme dental Colgate Total 12, que sempre mostra dentistas falando das marcas e 

dos problemas que o creme pode ajudar a prevenir, e no fim sempre tem aquela 

frase "Colgate a marca número 1 em recomendação dos dentistas"; ou então o atual 

comercial do xampu Neutrox que mostra a atriz Flávia Alessandra passando-o no 

cabelo. 

 Há vários exemplos dessas propagandas utilizando de técnicas para atingir os 

neurônios-espelho, que nos fazem armazenar as imagens assistidas. Além disso, o 

cérebro reptiliano reconhece e avalia as experiências apresentadas, para que na 

hora da decisão a escolha seja segura e não colocará a vida do consumidor em 

risco. Como diz Martin Lindstrom em "A lógica do Consumo", "Cuidado 

Consumidores! Porque o futuro da publicidade não está nas propagandas 

enganosas - está nos neurônios-espelho.” (LINDSTROM, 2009, p.65). 

4.3 Marcadores Somáticos 

 Durante o processo de decisão, vários fatores são levados em consideração. 

Um desses fatores, se não o mais influente são os Marcadores Somáticos. 



36 

 
 Os marcadores somáticos é o estado somático que o ser humano se encontra 

partindo de associações de lembranças. Essas lembranças estão ligadas 

diretamente as emoções e aos seus fatores biológicos. Um marcador somático 

quando ativado, aciona as emoções que por sua vez cria no ser, sensações 

corporais. Essas sensações corporais são definidas como o estado somático que o 

ser humano se encontra. 

Quando lhe surge um mau resultado associado a uma dada opção de 
resposta, […] sente uma sensação corporal desagradável. Como a 
sensação é corporal atribui ao fenômeno o termo técnico de estado 
somático, e, porque o estado “marca” uma imagem, chamo-lhe marcador 
(DAMÁSIO, 1994, p.205). 

 Os marcadores somáticos são marcas de uma vida, dessa forma são criados 

a todo o momento e se formam a partir de experiências, influenciando as atitudes e 

escolhas. Todas as reações que o indivíduo possui são baseadas em marcadores 

somáticos, construídos desde quando o mesmo é um bebê.  

[...] existe um mecanismo automático que apoia as decisões do dia-a-dia 
dos consumidores, a partir das experiências emocionais anteriores. Na 
verdade é a ligação entre as situações vividas pelo consumidor e os 
respectivos estados somáticos ou estados do corpo no momento da 
experiência. (CAMARGO, 2013). 

 A ideia é que um indivíduo traçe uma linha definindo a diferença entre certo e 

errado, tendo como base memórias passadas que causaram uma reação corporal 

seja ela agradável ou não. Portanto, as escolhas são definidas a partir de todas as 

associações de experiências vivenciadas em uma vida inteira podendo ser positivas 

ou negativas. Martin Lindstrom exemplifica a criação de um marcador somático 

partindo de uma experiência negativa. 

Imagine por um momento que você é uma criança de seis anos de idade. 
Você acabou de voltar da escola e está com fome, então vai até a cozinha 
para ver que cheirinho gostoso é aquele que esta saindo do forno. Ao abrir 
a porta do forno, você vê uma forma azul-marinho igual a da Le Creuset. 
Começa a puxar a forma para fora quando pula para trás com os dedos 
ardendo. Você esta chorando; seus pais vêm correndo, se a queimadura 
não foi muito grave, meia hora mais tarde vice está brincando novamente 
com seus trens, dinossauros e tubarões.  (LINDSTROM, 2009, p.116). 

 A partir dessa experiência que foi vivenciada, por mais que conscientemente 

não se lembre disso, anos depois, a mente humana armazenou a dor e todas as 

reações que foram sentidas e causadas devido a essa ação. 
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A ardência nos seus dedos desaparecerá em alguns dias, mas sua mente 
não é tão leniente. Não vai esquecer o que aconteceu; sem dúvidas não vai 
esquecer jamais. Subconscientemente, os neurônios no seu cérebro 
acabaram de montar uma espécie de equação que une os conceitos de 
"forno", "quente", "dedos", "grelha" e "dor lancinante”. (LINDSTROM, 2009, 
p.116). 

 Quando criado, os marcadores somáticos podem resultar tanto em traumas 

quanto experiências incríveis. Sendo, classificado como "automáticos" e se 

estabelecendo no subconsciente, os marcadores somáticos são ativados sem a 

percepção do homem e assim ao perguntar a alguém o porquê de tal decisão você 

responde "por que sim”. Por todas essas influências na vida de uma pessoa, os 

marcadores somáticos definem as decisões, sendo assim fundamentais para a 

publicidade e propaganda.  

 Essenciais no processo de decisão, os marcadores somáticos quando 

trabalhados através da publicidade, podem ter resultados excepcionalmente 

satisfatórios. Com o marcador somático de uma marca, estabelecido de uma forma 

única, é possível criar estímulos cerebrais de maneira positiva, sendo capaz a 

criação de uma conexão com o consumidor de tal forma a ponto de persuadí-lo.  

 Utilizada de forma correta, uma mensagem textual cria uma associação com a 

marca a fim de fazê-lo sentir-se seguro e confiante. Como explica a autora Lilian S. 

Gonçalves, referindo-se a propaganda do Pão de queijo Minas, atribuindo 

associações ao slogan "Pão de queijo sempre salva”: o consumidor cria uma linha 

de raciocíno com o seu cotidiano, como não ser pego desprevenido com uma visita 

inesperada com os pães de queijo minas o consumidor estará pronto para qualquer 

acaso. 

Esse tipo de argumentação textual que ativa os marcadores somáticos do 
subconsciente de seu espectador, aparece como uma forte identificação 
entre marca anunciante e consumidor, ou seja, um passo a frente ruma à 
memória que, sem dúvidas, será ativada pelo cérebro reptiliano na hora da 
decisão de compra. (GONÇALVES, 2013, p.40). 

 Todas as atividades cerebrais que o marcador somático desenvolve se passa 

no cérebro reptiliano, onde são encontradas as memórias primitivas do ser humano, 

como reflexos e sobrevivência. Assim os marcadores somáticos são armazenados 

no reptiliano.  
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4.4 As Emoções 

 Ao contrário do que foi difundindo, poeticamente falando, as emoções não 

vêm do coração. O coração não determina se o ser humano gosta ou não de 

alguém, se esta feliz ou triste, se surge o interesse ou não, tudo isso são fatores 

biológicos. Quem define sentimentos, preferências, emoções de modo geral é o 

cérebro.  

 O cérebro humano é divido em várias partes, em uma dessas divisões 

encontra-se o córtex pré-frontal, que é a área responsável por atividades complexas 

como tomar uma decisão, planejamentos, comportamento, expressão, 

personalidade, e pensamentos conflitantes. 

 A área responsável pelas emoções é o sistema límbico encontrado “dentro” 

do córtex pré- frontal, ele sim é o “culpado” por todas as emoções, quem faz a 

pessoa sentir amor, tristeza, alegria, raiva e as infinidades de sentimentos que é 

possível surgir. 

 Destruindo sonhos românticos, o amor é criado apenas para a procriação. 

Para o ser humano se sentir apaixonado o sistema límbico, ativa os neurônios que 

liberaram hormônios, como a dopamina, endorfina e a ocitocina que são os 

principais ingredientes na “fórmula secreta” da paixão. 

 Esses hormônios por si só, deixam as pessoas com aquele brilho nos olhos 

ou o sentimento de estar andando nas nuvens, além disso, junto com esses 

hormônios são liberadas substâncias neuroquímicas4 que fazem as pessoas 

reagirem apaixonadamente, sentindo o friozna barriga, o coração acelerado e certa 

ansiedade. As emoções não são uma farsa, são apenas fatores biológicos que o 

corpo cria para que as pessoas reajam aos sentimentos. 

 No olhar dos profissionais de comunicação, especificamente para uma dupla 

de criação, as emoções são apenas estímulos do neuromarketing que influenciam o 

processo de decisão. 

[...] emocionar é mais importante do que passar informações racionais em 
uma propaganda, por exemplo. A emoção é o que faz o cérebro reptiliano 
lembrar e fixar a marca e o produto e, mais ainda, é ela que é capaz de 
acelerar o processo de decisão de compra. Por causa dela, grandes 
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empresas estão cada vez mais preocupadas em criar um vínculo emocional 
profundo com o consumidor. (ARIANO, 2015). 

 Essa influência se cria a princípio durante um questionamento, quando o ser 

humano deve tomar uma decisão e apenas a racionalidade não é capaz de decidir 

qual a melhor escolha. Pelo conflito entre decisões que se cria na parte racional do 

cérebro é quase impossível chegar a uma decisão específica. A racionalidade avalia 

todos os processos e consequências que cada escolha terá e essa avaliação não 

chega a lugar nenhum, então é necessário que o racional peça uma “ajuda” do 

sistema límbico, encontrando os marcadores somáticos e as emoções. 

 Um dos objetivos mais visados pelos comunicólogos, principalmente os 

profissionais de marketing, é atingir esse sistema límbico, que mexe não apenas 

com os sentimentos, mas também com as sensações, as memórias e as 

experiências anteriores. Muitos fatores fazem as emoções serem necessárias na 

comunicação, e um dos objetivos mais difíceis de ser atingido com elas, é a fixação 

de uma marca.  

 Quando uma marca é fixada e amada, ela foi ancorada no reptiliano do 

consumidor, no subconsciente. O cérebro reptiliano é onde estão armazenados os 

instintos Neandertais, os reflexos, tornando assim a marca um hábito normal na vida 

do consumidor.  

 Buscando despertar os sentimentos mais verdadeiros no consumidor, as 

agências de publicidade atribuem apelos emocionais aos comerciais e propagandas. 

O apelo emocional é o modo mais atrativo e poderoso de uma peça publicitária, por 

esse motivo a maioria das peças veiculadas o tem, seja pelo encantamento, tristeza, 

comédia, romance ou por qualquer outro tipo de sentimento. As emoções por 

estarem diretamente ligadas ao processo decisório do ser humano e relacionada 

com seu comportamento, são fatores extremamente essenciais na hora do 

consumidor tomar uma decisão, sendo elas a base desse processo, são os 

sentimentos que influenciam na escolha de qualquer ser humano. 

Anúncios que transmitem  emoções fazem público relembrar cenas de seu 
passado e associá-las aos produtos e aos serviços oferecidos. Novamente, 
entram em cena os marcadores somáticos que estabelecem uma conexão 
entre a memória e a mensagem passada, alimentando o cérebro reptiliano 
para a tomada de decisão. Em outras palavras, as emoções criam os 
movimentos necessários para conduzir seus clientes a continuar com o 
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processo de decisão ou esse ou aquele produto. (GONÇALVES, 2013, 
p.75). 

 Mas não somente por estarem no processo de decisão de um consumidor 

elas se fazem importantes, as emoções antes mesmo de chegarem ao processo de 

decisão já contribuem para as propagandas, e a mais cobiçada pelos profissionais 

da publicidade é o desejo.  

 O desejo é o ponto de partida de uma venda, sem ele o consumidor não 

desperta o interesse, sem interesse as emoções não entram em ação. Desejar um 

produto ou ideia provoca sentimentos e através desse desencadeamento começa o 

processo imaginativo do consumidor e então a parte de persuasão da propaganda. 

 A persuasão é a mais comum e forte estratégia de comunicação, sendo 

completamente o oposto do convencimento, a persuasão depende das emoções e 

faz o consumidor acreditar em um produto através da imaginação. Ela cria a 

idealização de transformação através da compra na vida de um consumidor, o faz 

crer em todo o benefício e como a vida dele será melhor com aquele produto.  

 Com todas as emoções despertadas, toda a realização pessoal criada, os 

neurônios são ativados e começam a criar as sensações corporais, assim podendo 

levar o consumidor a compra. 

 Muitas vezes as compras através da persuasão, ou até mesmo pelas 

emoções são impulsivas. Isso ocorre por que o impulso de um consumidor é uma 

busca de gratificação de base emocional, quando o consumidor compra se sente 

realizado, se sente feliz. O ato da compra é uma injeção de dopamina que o 

consumidor recebe, deixando as emoções em alta, mas esse efeito é momentâneo e 

quando os hormônios da dopamina abaixam, o consumidor sente necessidade de 

comprar novamente a fim de se realizar mais uma vez, gerando assim a compra por 

impulso, compra em busca da realização pessoal. 

 As emoções são, portanto, fundamentais não só no marketing, mas também 

para a vida de um ser humano. 
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4.5 Sentidos 

Os sentidos é uma das mais influentes técnicas do neuromarkting, podendo 

atribuir as marcas conceitos e valores poderosos na hora da tomada de decisão. 

Lindstrom (2012) destaca que os estímulos sensoriais acabam se incorporando na 

memória de longo prazo, e tornam-se parte do processo decisório. Através dos 

sentidos é possível, que com o auxilio do branding sensorial, seja criado no 

consumidor uma sensação que desperte fortes emoções estipulando assim a 

associação de uma marca. 

Se as propagandas de hoje conseguissem atingir todos os 5 sentidos, isso 

causaria um enorme diferencial entre elas e a marca que trabalhasse isso seria de 

fato memorável. No entanto, hoje as propagandas em geral são audiovisuais, 

atingindo assim apenas a visão e a audição. Ou seja, entre 5 apenas 2 sentidos são 

estimulados. 

Segundo Lindstrom, “A forma mais comum utilizada é o uso de um ou dois 

sentidos ao passar uma mensagem, ausentando de outros, porém o branding 

sensorial é um dos fatores de sucesso da lembrança de marca.” (LINDSTROM, 

2012, p.71). 

O Branding Sensorial é a ativação dos sentidos através de uma marca. Essa 

técnica cria um conjunto de percepções sensoriais que se torna capaz de envolver o 

consumidor e estreitar a relação com a marca. Ativando os sentidos, consegue-se 

criar uma sensação, despertar emoções e assim criar marcadores somáticos que 

contribuem para a marca ser lembrada. São essas percepções sensoriais que fazem 

toda a diferença na identificação de uma marca ou até mesmo em um produto 

especifico como explica Lindstrom (2012), os estímulos sensoriais não nos fazem 

agir apenas de maneira irracional, mas também são responsáveis por nos ajudar a 

diferenciar um produto de outro. 

Visão 

 A visão é a forma mais comum para chamar a atenção de um consumidor. 

Cores vibrantes, cenários, pessoas bonitas, todos esses elementos estão 

espalhados em televisões, revistas, jornais, internet e até mesmo nos aplicativos do 

seu smartphone. 
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 Mesmo a visão nos passando claramente informações, os estímulos visuais 

são tantos que são ignorados e consequentemente passam despercebidos milhares 

deles. Martin Lindstrom deixa isso claro "Hoje estamos mais sobrecarregados de 

estímulos visuais do que nunca, e de fato, estudos mostram que, quanto mais 

somos estimulados, maior a dificuldade para captar nossa atenção." (LINDSTROM, 

2012, p.23).  

 A visão é sim um dos maiores fatores que nos levam a motivações na hora da 

compra, porém, por ser tão explorada, os consumidores já estão exaustos de todas 

as mesmas propagandas de sempre, dessa forma desprezando-as quando não há 

um diferencial. 

 A visão é um dos sentidos mais trabalhados na publicidade e propaganda, é 

através dela que mostramos a “cara" de uma marca, como o logo, porém, hoje 

trabalhar a visão se tornou um método saturado. Com o consumidor 3.05 o único 

jeito de tornar a visão um método eficaz, é despertando o interesse o que 

atualmente chegou a ser um dos maiores desafios dos comunicólogos. Mesmo 

podendo ser considerada comum, a visão faz com que as pessoas possam 

reconhecer uma marca através do formato e das cores. 

Audição 

 Outro sentido dos mais explorados é a audição. Através da audição é 

altamente possível você atribuir um sentimento a sua propaganda, seja ele qual for.  

Se o objetivo é atribuir humor a uma peça a trilha sonora sempre será mais alegre e 

entusiástica, quando se quer emocionar, por exemplo, sempre tem um som mais 

tranquilo, passivo, que desperte as emoções mais intensas nos espectadores. 

 Outro fator que sem dúvida é relevante, são os jingles. Imagine só o que seria 

um slogan sem seu fundo sonoro? Ou o McDonald's sem o “Para pa pa pa”? Todos 

esses sons são para que os consumidores gravem em sua mente e sempre 

associem a marca, e por mais irritante ou repetitivo que seja a eficácia é certa. 

 Por meio da audição, também é possível trabalhar associações de uma marca 

ao produto. Imagine um comercial da Coca-Cola, se o consumidor visualiza aquela 

latinha gelada, ou até mesmo suada, e então alguém vai abri-la, antes mesmo de a 
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ação acontecer é possível lembrar-se do som inconfundível do gás ao romper o 

lacre, e sem dúvida, é possível sentir o cheiro do refrigerante. Esse é apenas um 

exemplo do que se pode acontecer. 

 Portanto, a audição é muito poderosa se usada de forma correta, e fácil de 

influenciar um consumidor, o que se conclui com Lindstrom "A questão é: o som 

desencadeia fortes associações e emoções, e pode exercer uma influência 

poderosa no nosso comportamento.” (LINDSTROM, 2009, p.96). 

Olfato 

 O olfato pode ser considerado o terceiro sentido mais explorado. Por incrível 

que pareça, não está somente ligado diretamente ao paladar, mas também à 

memória. 

 Como no comercial da Coca-Cola, que é possível sentir o cheiro do 

refrigerante através do barulho, também seria possível sentir o sabor e o gelado 

passando pela garganta. Isso se faz possível através do marcador somático e do 

seu reptiliano, que cria uma memória olfativa no cérebro. 

Conforme referido antes, os cheiros também são extraordinariamente 
poderosos em evocar memórias. Você pode esta com problemas para 
relembrar os pequenos detalhes de sua casa de infância, mas uma 
baforada de pão caseiro pode transportá-lo instantaneamente de volta no 
tempo. (LINDSTROM, 2012, p.31). 

 Entretanto o olfato se torna mais poderoso por ser uma ferramenta da 

sedução, assim ela atrai o consumidor como uma armadilha, se o cheiro agrada 

quem o sente, a pessoa é capaz de seguir esse extinto primitivo.  

 Um exemplo comum é o fato da fome, se alguém está com fome e de repente 

sente aquele cheiro delicioso de comida é o suficiente para o estomago roncar e a 

pessoa até mesmo salivar. Por esse motivo, alguns estabelecimentos alimentícios, 

como lanchonetes e restaurantes geralmente são localizados perto de centros 

comerciais onde há trabalhadores e onde as pessoas gastam mais tempo. Mas, 

quando se sente o cheiro, algumas pessoas até mesmo fecham os olhos e com o 

auxilio dos neurônios espelhos, é possível visualizar a imagem que se relaciona com 

o aroma. 
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Todavia, como pode o olfato ativar alguma das mesmas áreas cerebrais 
ativadas ela visão? Mais uma vez, atribua isso aos neurônios-espelho. Se 
você sente o aroma de torradas pela manhã, é provável que seu cérebro 
consiga "ver" uma xícara de café Maxwell House na bancada da sua 
cozinha. (LINDSTROM, 2009, p.127). 

Paladar 

 São pouquíssimas as formas que o Branding Sensorial explora o paladar, 

podemos afirmar que o paladar é o sentindo menos explorado. A estimulação do 

paladar pode ser encontrada nos mercados e pontos de venda de produtos 

alimentícios, com as degustações. 

 Ele tem uma forte relação com o tato, é através da boca que se reconhece a 

textura das coisas. Pense em um bebê, além de nesse período o paladar ser muito 

mais sensível, tudo o que ele pega com a mão logo vai para a boca. Além disso, o 

paladar também está diretamente interligado com o olfato, percebe-se isso quando 

através do cheiro é possível sentir o gosto e quando se pega um resfriado, o gosto 

não é perceptível. 

[...] o tato e o paladar estão intimamente relacionados. Não seria incorreto 
presumir que as pessoas cheiram mais sabores do que provam. Quando o 
nariz falha digamos em razão de um resfriado, o paladar sofre perda de 
80%. Perda de paladar sem perda de olfato é bastante incomum. 
(LINDSTROM, 2012, p.36). 

 O Branding Sensorial pelo paladar funciona de forma mais atrativa do que de 

fato gustativa. Para esse sentindo ser mais eficaz, deve-se trabalhar com ele o olfato 

e a visão que é o que o torna mais apurado e sedento por "prova". De acordo com 

Martin Lindstrom(2012), para saborear um alimento de forma totalmente sensorial é 

necessário observar a aparência, a consistência e a temperatura dele. 

Tato 

 O tato tem um poder enorme diante de todos os estímulos sensoriais. Os 

consumidores possuem a necessidade de tocar nas coisas, mas isso é um instinto 

do ser humano, afinal quando se vai comprar e está analisando algo se sente a 

necessidade de tocar, de sentir e testar o produto. Um exemplo que percebemos 

fortemente isso é o Test Drive das concessionárias, o mercado observou isso, e se 

adequou para atender essa necessidade do toque do consumidor. 
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Gostamos de alisar, tocar, acariciar e passar a mão nas roupas antes de 
comprá-la - é como uma espécie de sensorial. Porque você acha que 
aquelas mesas de roupas na Gap e na Banana Republic ocupam aquela 
posição? Para serem vistas? Claro que não. Elas estão esperando por seus 
dedos. (LINDSTROM, 2009, p.132). 

 Mas o tato não serve apenas para que seja tocado um produto, ele está 

presente nas campanhas que mais tem apelo emocional, através da demonstração 

afetiva. Um abraço, um beijo ou um aperto de mão. Dessa forma o tato influencia as 

emoções e transmite fortes sensações. 

Sabe quando você pega um plástico bolha para passar a ansiedade ou 
nervosismo? Já parou para pensar a razão disso? Estourar uma “bolinha de 
plástico” traz uma sensação boa e alivia a tensão?  
Tudo isso está ligado a um importante sentido humano que é pouquíssimo 
explorado pelas marcas: o tato.  
A forma como sentimos uma marca está diretamente ligada a qualidade que 
atribuímos ao produto e, consequentemente à própria marca. E a mesma 
intensidade de sensações que o “plástico bolha” consegue transmitir, sua 
marca também pode. (LIMA, 2014, p.39). 

 Portanto utilizar o tato no Branding Sensorial se torna muito eficaz, pois as 

chances de uma marcar desenvolver sentimentos ou criar sensações em um 

consumidor são altas, e quando isso acontece, ela se torna memorável. 
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5. CONTRIBUIÇÕES DO NEUROMARKETING 

 

 Como foi apresentado no primeiro capitulo, o neuromarketing nada mais é do 

que técnicas da neurociência aplicadas ao marketing. 

 É perceptível que a cada dia a mais os profissionais de comunicação 

encontrem dificuldades para persuadir o seu público. Os consumidores já não são 

mais influenciados facilmente, hoje eles ignoram por completo as propagandas e 

apenas quando algo desperta o interesse eles se atentam.  

 Para enfrentar essas dificuldades, as grandes empresas já utilizam o 

neuromarketing. 

A neurociência está se tornando uma ferramenta importante para as 
campanhas de marketing e tem sido utilizada na determinação do apelo 
correto a ser inserido na divulgação de cada tipo de produto ou serviço com 
a finalidade de atingir de maneira mais eficiente os clientes potenciais. 
(ARIANO, 2013). 

 E mesmo sendo recente no mercado, essa nova ciência veio para ajudar com 

esse problema e revolucionar os meios de causar impacto no consumidor, desse 

modo o neuromarketing vem influenciando e contribuindo muito na publicidade e na 

propaganda.  

5.1 Influências na Publicidade e Propaganda 

 Por meio da neurociência, foram descobertos novos caminho para influenciar 

e persuadir o consumidor. Com testes aplicados a consumidores, foi possível saber 

quais estímulos ativam melhor a mente desses espectadores e assim a parte do 

cérebro a qual deveria ser atingida. Os estudos foram desvendando esse grande 

mistério que é o cérebro humano, podendo dessa forma, descobrir como atingir as 

lembranças, as emoções e até os reflexos dos consumidores, como falar com eles 

de modo a atingir a parte mais primitiva do cérebro, instalando memórias e 

experiências sensoriais que os façam se sentirem atraídos pela marca. 

 Mas não foi apenas isso, para usar a linguagem adequada para atingir esse 

publico, a neurociência junto com o marketing, desenvolveram técnicas capazes de 

penetrar no subconsciente desse consumidor e com a positividade da palavra, 

manipular seus neurônios. 
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 O neuromarketing influencia no comportamento, nas memórias, nos 

sentimentos e na decisão de compra do cliente. A possibilidade de poder entender o 

comportamento de um consumidor e estudar mais a fundo o cérebro humano, 

adicionou a propaganda e ao marketing valores e conhecimentos significativos para 

uma estratégia de abordagem inovadora e eficiente. 

 Como cada cérebro pertence a seu próprio indivíduo e estes não possuem as 

mesmas experiências e ideias, os resultados do neuromarketing têm suas exceções, 

mas as contribuições desse estudo alavancaram a propaganda e o marketing de 

forma significativa. 

5.2 Estudos de Casos 

 

Figura 4: Coca-Cola x Pepsi 

 Em 1975, os executivos da Pepsi-Cola Company, resolveram lançar uma 

experiência, o "Desafio Pepsi". Em shoppings e supermercados de todo o mundom 

foram distribuídos para homens, mulheres e crianças, que parassem para ver o que 

estava acontecendo, dois copos. Um deles com Coca-Cola e outro com Pepsi. E 

então perguntavam qual bebida, esses participantes preferiam. 

 O resultado esperado com essa experiência era comprovar qual bebida era a 

preferida pelos consumidores, sem ser levado em consideração uma marca. E se os 

resultados fossem os esperados pela Pepsi-Cola Company, poderia então como se 

refere Lindstrom (2009) "acabar com a longa dominação da Coca-Cola (...)". 
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 Após os resultados contabilizados, os executivos da empresa ficaram 

surpresos e satisfeitos. A preferência, com mais de 50% da escolha dos 

entrevistados, foi a Pepsi ao invés da Coca-Cola que liderava o mercado. De acordo 

com os resultados, a Pepsi ganhava da Coca-Cola em todo o mundo, mas isso não 

se aplicava em termos de venda. Então qual o sentido? 

Em Blink - A decisão num piscar de olhos, seu best-seller lançado em 2005, 
Malcolm Gladwell apresenta uma interpretação parcial. O Desafio Pepsi era 
um teste de degustação, ou o que, no setor de refrigerantes, é conhecido 
como teste em localização central, ou TLC. Ele cita uma ex-executiva de 
desenvolvimento de novos produtos entre tomar um gole de refrigerante e 
beber toda a lata. Em um teste de degustação, as pessoas tendem a gostar 
do produto mais doce - nesse caso, a Pepsi -, mas, quando bebem uma lata 
inteira de refrigerante, sempre há à espreita a possibilidade de 
hiperglicemia. Esse, segundo Gladwell, é o motivo pelo qual a Pepsi 
prevaleceu no teste de sabor e a Coca continuou a liderar o mercado. 
(LINDSTROM,  2009, p.31). 

 Vinte e oito anos depois do ‘Desafio Pepsi’ original, o Dr. Read Montague, 

decidiu sondar esses resultados mais profundamente, com o auxilio do IRMf. 

Primeiro ele perguntou aos 67 participantes da pesquisa, qual refrigerante era o 

preferido entre eles, se Pepsi, Coca-Cola ou se não tinham preferência. Da mesma 

forma que a pesquisa original os resultados corresponderam exatamente da mesma 

forma, mais da metade dos participantes tinham preferência pela Pepsi, porém 

dessa vez o resultado foi constato através das ondas cerebrais. Vemos isso de 

acordo com Lindstrom "Ao tomar um gole de Pepsi, esse conjunto totalmente 

diferente de voluntários registrou uma rajada de atividade no putâmen ventral, uma 

região do cérebro que é estimulada quando gostamos de um sabor." (LINDSTROM, 

2009, p.31). 

 Na segunda parte da pesquisa o Dr. Montague deixou que os participantes 

tivessem conhecimento do que iriam beber antes de provar o refrigerante. Os 

resultados indicaram quem 75% desses participantes disseram que preferiam a 

Coca-Cola. Além disso, as atividades cerebrais também foram observadas, e mais 

do que o putâmen ventral, houve também um fluxo sanguíneo maior no córtex pré-

frontal, que entre outras coisas também é responsável pelo raciocínio lógico e 

discernimento. Com isso, era como se os pesquisados vivessem um conflito interno 

inconsciente, entre a razão e a emoção. “Durante aquele milésimo de segundo de 

luta e indecisão, as emoções se rebelaram, como soldados amotinados, para 
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subjugar a preferência racional dos pesquisados por Pepsi, e foi nesse momento 

que a Coca-Cola venceu.” (LINDSTROM, 2009, p.32). 

  "Todas as associações positivas que os pesquisadores tinham em relação à 

Coca-Cola - história, logomarca, cor, design e aroma; suas próprias lembranças de 

infância que remetiam à Coca-Cola, os anúncios na televisão e na mídia impressa 

ao longo dos anos, a indiscutível, inexorável, inelutável emoção ligada à marca 

Coca-Cola - derrotaram sua preferência racional e natural pelo sabor da Pepsi. Por 

quê? Porque é por meio das emoções que o cérebro codifica coisas que têm valor e 

uma marca que nos cativa emocionalmente - pense em Apple, Harley-Davidson e 

L'Oréal, só para inicio de conversa - vencerá todos os testes." (LINDSTROM, 2009 

p.32). 

 Com isso, pode-se concluir que toda a influência de uma marca está diante da 

tomada de decisão de um consumidor que ignora a natureza humana, e acaba 

decidindo pelo que foi “implantado” inconscientemente. 

5.3 Aplicações do Neuromarketing em Campanhas Publi citárias 

Case 1  

The Force – Volkswagen 

 
Figura 5: Case Volkswagen – The Force 

 A propaganda "The Force" tem como objetivo apresentar ao público o Passat 

2012. Analisando esse comercial é possível ver uma criança caracterizada de Darth 

Vader do Filme Star Wars, mundialmente famoso. A criança tenta mexer as coisas 

com o poder da mente como o personagem faz no filme. 
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 Através dos estudos podem-se observar pontos que faz o comercial ser 

engajado com as seguintes técnicas do neuromarketing: 

• Apelo Emocional 

• Neurônios-Espelho  

• Senso Comum 

 O filme publicitário The Force da Volkswagen, segmentou o público alvo como 

jovem, bem estruturado financeiramente e com família formada. Esse público era 

criança na década de 80, quando o filme Star Wars foi lançado. Toda criança tende 

a associar um herói e a imitá-lo. 

 O personagem Darth Vader era um vilão e termina o filme como o "mocinho". 

Muitas crianças da época criaram uma preferência por esse filme, principalmente 

pelo personagem. Ao assistir ao filme publicitário The Force, esse público se 

identificou com o papel da criança de querer controlar tudo.  

 Quando finalmente ele "consegue" controlar o carro, o espectador associou a 

sua atualidade: Agora ele tem condições de controlar aquilo que ele quer e deseja, 

ele tem um objeto que responde aos seus comandos. Dessa forma as técnicas 

usadas são os neurônios-espelho e o senso comum que fazem parte do processo de 

decisão do consumidor.  

 No apelo emocional, encontra-se a criança que sonha em ser como o seu 

herói e no pai, o fato de auxiliar a realização do desejo do filho. 
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Case 2  

Sem Papel - Itaú 

 
Figura 6: Case Itaú – Sem Papel 

 O vídeo publicitário "Sem Papel" do banco Itaú, adota uma política ambiental 

passando o extrato mensal da conta de seus clientes para o digital. A fim de 

incentivar seus consumidores a aceitarem essa ideia, é usado um vídeo de um bebê 

rindo quando se rasga o papel, que se tornou um viral na internet. A análise desse 

comercial identifica tais ferramentas do neuromarketing como: 

• Apelo Emocional 

• Cores do Logo 

• Sistema Neural Reflexivo 

 O apelo emocional está no bebê que sensibiliza e desperta o lado emocional 

do ser humano, agregando assim uma empatia à marca. Como as cores do logo da 

empresa são sutilmente aplicadas na propaganda, dessa forma gera a fixação da 

marca, conscientemente o consumidor pode não perceber, mas o inconsciente dele 

grava cada detalhe da propaganda e associa as cores com o logo e nome da 

empresa, que é apresentado ao final da propaganda. 

 O Sistema Neural Reflexivo, nada mais é do que um sistema que 

desencadeia estados afetivos e emocionais, um estado somático, isso acontece 
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quando um consumidor escuta um bebê rindo, não é necessário nem mesmo ver, só 

o som já atribui um estado afetivo.  

Case 3 

Dia das Mães – Pandora 

 
Figura 7: Case Pandora - Dia das Mães 

 O Comercial de lançamento da coleção “The Unique Collection” foi produzido 

para o Dia das Mães. O comercial mostra 06 mães com seus respectivos filhos. Os 

filhos são vendados e sem ver devem pelo tato saber quem é sua mãe. Na análise 

desse comercial é possível identificar o neuromarketing aplicado nas seguintes 

técnicas:  

• Emoções  

• Marcadores Somáticos 

• Sentidos 

• Marca 

 

 Só pelo fato do comercial utilizar crianças, já é evidente o apelo emocional, e 

outro fator perceptível o envolvimento com as emoções, são as feições das mães 

que ficam na expectativa e ansiosas para saber se seu filho a identificará ou não. 

 Os marcadores somáticos podem encontrar na primeira criança, ela tenta 

descobrir quem é sua mãe pelo cabelo e por experiências anteriores, ela chega com 

o rosto perto de cada mãe e quando ela não faz nada a criança sabe que não é sua 
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mãe. Isso indica que ela tem uma brincadeira particular com a mãe e usa disso para 

identificá-la, de quando ela se aproxima e a mãe balança a cabeça. 

 O comercial mexe com os sentidos, quando as crianças são vendadas, a 

única forma de descobrir quem são suas mães é através do tato, no caso, vemos 

isso quando as crianças tocam a mãe no rosto, no cabelo, na mão, assim saber 

quem é sua mãe através das características e toque. 

 No vídeo publicitário, as peças da nova coleção da marca Pandora são 

exibidas a todo o momento, mas de forma sútil, sendo entendida com sugestão é 

não varejo. O consumidor envolvido com todo o engajamento do comercial pode não 

“ver” a venda, e o produto pode passar despercebido, mas o seu subconsciente 

armazena, e por todos os fatores a marca se torna memorável. 

 Para se desenvolver uma campanha publicitária de sucesso é necessário 

conhecer bem o cliente, o público-alvo e não menos importante os concorrentes da 

marca em questão. Esse projeto irá nesse trecho destacar os principais 

concorrentes da marca Huggies e suas campanhas publicitárias, com o intuito de 

mostrar as principais técnicas de neuromarketing utilizadas pelas demais em suas 

peças. As campanhas da própria Huggies também serão analisadas. 
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6. APRESENTAÇÃO DO CLIENTE 

6.1 A Huggies 

A Huggies é uma marca pertencente ao grupo Kimberly-Clark e oferece 

produtos de qualidade para cuidados e higiene de bebês e crianças, como fraldas 

descartáveis, lenços umedecidos, sabonete, colônia infantil, entre outros. No Brasil, 

a marca foi introduzida apenas em 1989 e, através de uma jogada de marketing da 

Kimberly-Clark que possuía o licenciamento da marca Turma da Mônica, recebeu o 

nome de fraldas Huggies Turma da Mônica. Esse processo depois se tornaria um 

marco na sua história e uma virada esplêndida nas vendas. 

6.2 Público-Alvo 

Pais e mães que se preocupam em cuidar da melhor maneira possível de 

seus filhos. A marca Huggies possui foco no público de classes B e C, de faixa etária 

em torno dos 20 aos 35 anos. Também possui um método amplo de distribuição dos 

produtos que atingem praticamente todas as regiões do país. O público-alvo da 

Huggies são mães e pais antenados com as mídias sociais, que estão conectados 

diariamente e assim possuem forte opinião sobre o que querem ou não querem para 

seus filhos. São pais modernos e que acompanham o que está sendo inserido de 

mais novo no mercado. 

6.3 Posicionamento da Marca 

A Huggies acredita que todo bebê precisa de cuidados especiais para crescer 

alegre e saudável, por isso oferece produtos de qualidade que garantem conforto 

para os bebês e, é claro, mais segurança e tranquilidade para os papais. É por isso 

que a sua linha de produtos acompanha desde a gestação até os 8 anos da criança.  

Além disso, apostam no  chamado mercado de alto desempenho, cujas 

fraldas custam, em média, 30% a 40% mais do que as mais básicas. Ou seja, 

garantem produtos de qualidade que valem o investimento e, apesar do preço ser 

mais elevado, acaba sendo uma economia para os papais, que usam menos fraldas 

por dia.  

 



55 

 
6.4 Principal Concorrente 

Pampers 

Lançada no mercado brasileiro em 1991 pela Procter & Gamble com a versão 

"Pampers Fases", é a principal concorrente da Huggies no mercado Brasileiro. É 

líder de mercado em mais de 50 países e ocupa a posição 30 no ranking das marcas 

mais valiosas do mundo. No Brasil, é a marca mais lembrada dos brasileiros na 

categoria fraldas descartáveis, segundo pesquisa Folha Top of Mind de 2010 a 

2014.  

Pelo ranking da pesquisa, a Pampers aparece com 39% de lembrança, 

seguida pela Huggies (14%); Johnson e Johnson (8%); Pompom (4%) e Sapeca 

(3%) aparecem na sequência como marcas lembradas pelos brasileiros. 

 

Figura 08: Ranking de marcas lembradas pelos brasileiros 

A Pampers conseguiu esse lugar de destaque na mente do consumidor 

brasileiro graças as constantes pesquisas que fazem com mamães, papais e bebês 

e à sua inteligência de mercado, que atualmente conta com uma equipe formada por 

matemáticos, psicólogos, sociólogos, engenheiros químicos, biólogos e 

antropólogos. 
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Portanto, a marca investe em estratégias de Comunicação e Marketing bem 

assertivas e, principalmente, em neurociência aplicada ao comportamento do 

consumidor. 

 

ANÁLISE DE COMERCIAL: PAMPERS 

Campanha – “A Newborn Journey of Firts” 

 

Figura 09: Campanha da Pampers – “A Newborn Journey of Firts” 

A marca Pampers lançou recentemente uma nova campanha publicitária 

intitulada “A Newborn Journey of Firts”. A campanha possui como destaque o filme 

lançado no Youtube, que já possui mais de 1,3 milhões de visualizações no canal. A 

campanha é repleta de apelo emocional, um dos itens mais explorados pelo 

neuromarketing, além disso, ele adota outras técnicas como:  

• Sons 

• Cores 

• Marcadores Somáticos 

Essa campanha da Pampers trabalha de forma eficiente o apelo emocional, 

pois faz com que os pais que assistem ao vídeo despertem seus marcadores 

somáticos, ou seja, suas lembranças dos primeiros momentos com seus filhos, e 
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assim se identifiquem com a marca logo de inicio causando fortes emoções. No 

desenrolar do vídeo percebe-se claramente pelas expressões das mães e pais o 

quanto aquele momento é importante, único e inesquecível na vida delas. É 

exatamente com isso que a Pampers pretende ganhar seus telespectadores  

fazendo com que eles se coloquem no lugar dos papais do vídeo, e sintam a 

emoção de relembrar esses doces momentos. A campanha não trabalha 

diretamente a venda do produto em si, seu foco é se fixar na mente do consumidor, 

despertando nele sensações no momento em que se deparar com a marca nos 

estabelecimentos. 

ANÁLISE DE COMERCIAL: HUGGIES 

Campanha - “Huggies Supreme Care” 

 

Figura 10: Campanha da Huggies - Supreme Care 

A campanha de lançamento da Huggies Supreme Care, veiculada na TV e na 

internet, é um exemplo de uma das campanhas em que a marca não utiliza nenhum 

recurso emocional, que consiga envolver o espectador de forma estratégica.  

O vídeo é puramente focado no produto, onde o narrador descreve todos os 

detalhes da fralda, que possui ajuste reforçado em várias regiões e absorção 

diferenciada para meninas e meninos. As especificações são mostradas em close 
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com as crianças usando a fralda, simultaneamente, enquanto o narrador detalha o 

produto.  

A trilha do comercial é alegre e moderna, mas não combina bem com o tom 

de voz da narração e a linguagem da narração é “técnica” demais. As crianças 

aparecem dançando e se divertindo em um fundo sóbrio branco, que além de não 

ficar natural como se estivessem em estúdio, também acaba passando um aspecto 

de frieza, contrário à trilha e à animação delas. 

No aspecto geral, a campanha não foi capaz de transmitir nenhum estímulo 

ou vínculo emocional. Com o foco excessivo no produto, a marca não conseguiu 

agregar nenhum valor especial a ele, fazendo com que o comercial passe 

despercebido, sem fixar a marca na mente do consumidor. 

6.5 Problemas que a Comunicação Deve Resolver 

Com a análise de uma série de comerciais da marca foi possível perceber que 

a Huggies ainda oscila entre peças e filmes que possuem estratégias fortes e 

estratégias fracas, não mantendo uma constância em sua comunicação. 

Gensch define que a imagem é “um conceito abstrato que incorpora 

influências de promoções passadas, reputação e boa avaliação da alternativa” 

(GENSCH, 1978, p.384). Devido a isso para definir melhor uma imagem e ser 

fortemente competitiva é necessário que uma marca assuma sua posição e 

estabeleça seus valores. Com essa oscilação a Huggies pode ser considerada 

insegura para o público, dessa forma deixando a desejar, principalmente no 

segmento de atuação. 

A imagem cria uma relação entre as expectativas e percepção da marca, o 

espaço que há entre essas duas variáveis deve ser explorado de forma que a 

imagem da empresa seja mantida e os valores continuem sendo os mesmos, para 

que dessa forma não haja uma perca de identidade. 

A marca precisa definir suas características e estabelecer sua imagem sem 

haver essa oscilação. Ao criar uma imagem ela deve ser constante para que assim 

ela seja facilmente reconhecida pelo público através de sua identidade e seus 

valores. 
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Philip Kotler ao definir o valor de uma marca: deve se diferenciar dos seus 
concorrentes tanto pela logomarca, qualidade do serviço, qualificação 
técnica dos profissionais e acima de tudo, pela construção e consolidação 
de sua identidade. (A CONSTRUÇÃO..., 2015). 

A imagem é o bem mais valioso de uma empresa e se isso não é bem 

definido ou a marca não atinge as expectativas do consumidor, o que a fideliza ou 

excede assim as consequências podem ser totalmente prejudiciais à marca. 

As características e valores definidos é o que cria a imagem de uma marca, 

mas do que a identidade que ela possui, a maneira como ela é vista se torna 

essencial. 

Segundo Tajada, imagem é considerada “como o conjunto de representações 

mentais criadas pelo público em relação a uma empresa ou instituição” (TAJADA, 

2001, p.48). Portanto, se ela varia seu modelo de comunicação ela pode ser 

representada mental como “alguém” que se não é seguro. 

É importante ressaltar que o cliente compra o produto pela qualidade e a 
marca pela empatia. A empresa por sua vez se encarrega de prover um 
conjunto de valores que agregam valor ao produto, vendendo a sua 
imagem. (IMAGEM..., 2015). 
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7. CRIAÇÃO E ESTRATÉGIA DE CAMPANHA 

 Para este trabalho foi criada uma Campanha Institucional para a marca 

Huggies, através de um filme publicitário desenvolvido com técnicas de 

neuromarketing e que será veiculado no Youtube. Segundo Kunsch, a Comunicação 

Institucional é a “responsável direta, por meio da gestão estratégica das relações 

públicas, pela construção e formatação de uma imagem e identidade corporativas 

fortes e positivas de uma organização” (KUNSCH, 2003, p.164). Ou seja, a 

campanha institucional é a mais assertiva nesse caso, pois ajuda a fixar a imagem 

da empresa, reforça a sua identidade, seu posicionamento e reforça o 

reconhecimento da marca. 

7.1 Tema 

Ser Pai 

O tema toma como base o conceito do comercial, que deseja transmitir ao 

público o lado do papai durante a gestação da mulher enquanto gera o filho. Todos 

os sentimentos, medos, preocupações e expectativas do lado do homem nesse 

período da vida, quando ele se torna pai. 

7.2 Conceito 

A Campanha aborda um tema contemporâneo, fugindo dos clichês e 

aplicando algumas das ferramentas do neuromarketing apresentadas no trabalho. A 

Huggies é uma marca relacionada diretamente aos cuidados com bebês e crianças, 

dessa forma a associação criada pelo senso comum se atribui às mães. 

A ideia do comercial quebra essa associação. O comercial é feito com os 

pais, mostrando que em uma gestação ou durante o crescimento de um filho as 

mães não estão sozinhas, que mesmo com os medos, os pais também cuidam e 

protegem seus filhos.  

A ideia foi desenvolvida levando em consideração o comportamento atual. Os 

pais estão cada vez mais presentes na vida dos filhos, sendo divida a 

responsabilidade de criação e com mais participação na vida dos filhos. 
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Alguns pais contemporâneos estão presentes e vivenciam o dia a dia dos 
filhos, participando de brincadeiras, reuniões escolares, ajudam em casa e 
participam ativamente das atividades do lar. Esses pais aprenderam o 
principal: não deixar faltar nada de material é muito importante, mas 
essencial é o contato com os filhos, o carinho, a atenção e o ato de abraçar 
e beijá-los, ou seja, participar ativamente do seu cotidiano. Toda criança 
gosta e precisa de afeto e atenção. (O PAPEL..., 2015). 

Por esse motivo a ideia foi igualar o papel dos pais enquanto esperam o filho, 

com toda a preocupação e sentimentos que as mães possuem e mostram que eles 

são presentes na vida dessas mães também. 

7.3 Objetivo 

O objetivo da campanha é alcançar um público mais jovem e com hábitos e 

mentalidade mais contemporâneas, além de reforçar a imagem da marca Huggies 

na mente dos consumidores de uma maneira totalmente inovadora e fora do 

tradicional através de técnicas do Neuromarketing. 

7.4 Slogan 

O slogan desenvolvido para a campanha “Tudo o que seu filho precisa” 

apresenta toda a ideia que conceitua a marca, com o intuito de relacionar a imagem 

protetora de um pai à marca. 

Considerando que segurança e proteção são tudo o que um filho precisa, e 

que toda criança precisa ter a imagem e a presença de um pai, a Huggies se 

apresenta como um símbolo de confiança e segurança para as mães e os filhos. 

7.5 Defesa da Criação 

A criação foi desenvolvida a partir do estudo e utilização de técnicas de 

neuromarketing apresentadas no trabalho. Apesar do comercial testemunhal não ser 

excepcionalmente criativo, ele foi escolhido por ser o tipo de comercial ideal para a 

campanha da Huggies, pois se torna interpessoal e fica mais próximo do público 

feminino. 

O vídeo mostra pais reais que estão vivendo a gravidez junto com as suas 

mulheres, esperando e se preocupando com seus filhos, mesmo depois do 

nascimento. Dessa forma, também é possível estreitar o relacionamento da marca 
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com o público, essa proximidade faz com que as espectadoras se identifiquem com 

os depoimentos, não se sintam sozinhas e tenham a sensação de que estão 

protegidas. 

Todos os testemunhos são verídicos e neles os pais expressam as 

preocupações, medos, ansiedades e desejos da paternidade, cada um à sua 

maneira. Assim, conseguimos atingir o marcador somático das mães e dos pais que 

sentem tudo isso. Ativando esses sentimentos elas entram no estado somático que 

estabelece uma relação sentimental com a marca. Trabalhando a sonoridade, a 

trilha escolhida para o comercial é suave e passa a sensação de tranquilidade. 

A figura de um pai preocupado e presente, junto com a trilha escolhida, 

consegue segurar e despertar as emoções do público-alvo, sendo possível construir 

uma conexão de valores e sentimentos com a marca. 

7.6 Mídia Escolhida 

De acordo com Tamahana (2006), “o termo ‘mídia’ é originário do inglês 

'media', que por sua vez, veio do latim e significa ‘meios’. É utilizado para se fazer 

referência aos meios e veículos de comunicação”. A mídia escolhida para veiculação 

do comercial é o Youtube, o maior site de compartilhamento de vídeos do mundo. 

A escolha desse veículo está atrelada ao objetivo da campanha, que é 

alcançar um novo perfil de público-alvo: pais e mães mais jovens, conectados, que 

não tem muito tempo ou interesse em assistir televisão, prezam pela qualidade dos 

produtos e que estão frequentemente pesquisando, lendo e compartilhando 

conteúdos relacionados a bebês, crianças, família, entre outros.  

O Youtube permite facilmente a segmentação, ou seja, é possível direcionar o 

conteúdo somente para as pessoas interessadas naquele determinado assunto. E, 

além disso, também é possível monitorar o retorno de forma rápida. Sendo veiculado 

através da internet a possiblidade de repercussão do vídeo aumenta e assim 

atingindo um número de espectadores significativamente maior do que seria 

possível com as mídias convencionais. 
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Um relatório feito pela Forrester Research empresa de consultoria e pesquisa 

de mercado, mostra exatamente o aumento do consumo da web que se torna a cada 

dia mais onipresente no cotidiano das pessoas.  

O estu do mostra que as mídias sociais e sites de vídeos online recebem 3 

vezes mais audiência que a TV. 

 

 

Figura 11: Gráfico – Consumo da Internet e das mídias convencionais 

 

A web é o maior meio de informação e entretenimento hoje em dia, alçando 

uma margem de 48% de adesão, de acordo com o estudo da Forrester Research em 

2016 o aumento alcançara uma marca de 57%. Isso mostra o aumento de pessoas 

conectadas, influenciando assim as propagandas a se adaptarem a esse meio. 

Pesquisas indicam que pelo menos 75% dos executivos das grandes 

agências de publicidade estão apostando em vídeos para a internet como uma nova 

modalidade de publicidade.  

“Os objetivos de mídia em relação aos meios devem considerar o que é mais 

necessário e vantajoso para a campanha.” (Veronezzi, 2002, p.147). Dessa maneira, 

é possível obter o resultado pretendido. 
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7.7 Peças   

As peças escolhidas são no formato de vídeo, trabalhando o audiovisual do 

consumidor. No entanto, mesmo trabalhando os sentidos mais explorados do 

consumidor, com esse formato é possível aplicar algumas técnicas do 

neuromarketing que permitem trabalhar os marcadores somáticos, sentimentos e 

emoções do público.  Com isso o audiovisual consegue atingir o subconsciente do 

consumidor e agregar força à marca, que é o propósito do projeto, através do 

neuromarketing. O comercial veiculado na internet tem uma abrangência maior de 

marcado e mais poder de persuasão uma vez que a atenção é focalizada. 

 

[...] índice de retenção da atenção dos usuários quando assistem 
publicidade em vídeos é expressivamente maior do que quando são 
apresentados a publicidade sem vídeos [...] (CONSUMO..., 2015). 

 

A primeira peça é o teaser. O teaser é uma prévia do comercial que será 

exibido posteriormente. Considerado muito eficaz o teaser é usado principalmente 

em lançamentos de novos produtos e campanhas, por esse motivo foi uma das 

peças escolhidas. O intuito de usar essa peça é para despertar a curiosidade dos 

espectadores, assim influenciar o público a se interessar pelo comercial, então 

quando forem assisti-lo estarão com a atenção direcionada para o vídeo e de fato 

consumindo a propaganda que é o intuito do neuromarketing. 

 

[...] de fato ele é um recurso de promoção normalmente usado na 
propaganda e marketing para despertar o interesse e a curiosidade 
chamando a atenção para algum produto, serviço ou marca a ser anunciada 
sem revelar o que ele é por completo. A ideia é colocar apenas uma água 
na boca, dar um gostinho do que ainda esta por vir em sequência. 
(MATTOS, 2015). 
 

A segunda peça escolhida foi um vídeo publicitário para ser veiculado apenas 

no Youtube. Um comercial é mais interativo que mídias impressas e também é 

possível despertar emoções com mais facilidade. Sendo veiculado na internet o 

comercial pode adquirir muita força e viralizar propagando a marca. 

De acordo com estudos feitos pela empresa de consultoria eMarketer, em 2013, os 

resultados apontam que: 

[...] 75% dos entrevistados afirmam que os vídeos online são mais eficazes 
do que feitos em TV, contra apenas 14% que apontam o contrário. De 
acordo com os publicitários, os vídeos online possuem uma resposta mais 
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direta, além de a mensuração do alcance desse tipo de publicidade ser mais 
eficaz. (VÍDEOS..., 2015). 

O formato testemunhal nos permite uma aproximação com o público- alvo, 

passando a impressão de uma conversa mais informal com isso se tornar possível 

passar toda a emoção dos protagonistas para as espectadoras. Além disso, a trilha 

trabalhada permite que o público se emocione com a peça apresentada, além disso, 

ela é fortemente capaz de influenciar os consumidores na hora da decisão. 

[...] a audição e a visão são os dois sentidos já amplamente integrados em 
cada aspecto do neuromarketing e do merchandising. Tradicionalmente, o 
som se foca pelo apelo à audição, em detrimento das capacidades de 
escutar, enquanto os publicitários ignoram muito a noção de que o som 
pode realmente influenciar nossas decisões de compra. (LINDSTROM. 
2012, p.77). 

 
7.8 Apresentação das Peças  

Storyboard – Teaser do Comercial “Ser Pai” 

1. 

Cena Descrição 

 

O teaser inicia com um background preto 

com a frase “Eles resolveram falar...”. 

 

Lucaz está sentado em uma cadeira em 

um estúdio, com plano de fundo branco 

que cria um contraste com seu estilo, 

dando ênfase a sua personalidade. São 

captados os gestos das mãos, suas 

fisionomias demonstrando nervosismo, 

alegria e outras emoções. 



 

 

Storyboard – Vídeo Comercial “Ser Pai”

2. 

Cena 

 

Arthur está em um ambiente outdoor, 

sentado sobre a grama, e ao fundo está 

a praia e alguns banhistas. Também 

serão demonstradas suas emoções 

apenas com os gestos captados.

 

Bruno também está no ambiente 

outdoor, sentado sobre o skate, com 

uma pista de skate ao fundo e skatistas 

fazendo manobras. Nesses segundos 

Bruno está com aparência de sério e 

ansioso. 

 

O corte é dado e entra a frase

breve” com um background preto.

Vídeo Comercial “Ser Pai”  

Descrição  

 

O filme inicia com um background preto 

com a frase “Eles resolveram falar...”

66 

á em um ambiente outdoor, 

sentado sobre a grama, e ao fundo está 

a praia e alguns banhistas. Também 

demonstradas suas emoções 

apenas com os gestos captados. 

Bruno também está no ambiente 

outdoor, sentado sobre o skate, com 

fundo e skatistas 

fazendo manobras. Nesses segundos 

Bruno está com aparência de sério e 

ra a frase “Em 

” com um background preto. 

 

kground preto 

“Eles resolveram falar...”. 
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Lucaz está sentado em uma cadeira em 

um estúdio, com plano de fundo branco 

que cria um contraste com seu estilo, 

dando ênfase a sua personalidade. 

Nesse momento são captados os gestos 

das mãos e braços, suas fisionomias 

demonstrando nervosismo, alegria e 

outras emoções. 

 

Arthur está em um ambiente outdoor, 

sentado sobre a grama, e ao fundo está 

a praia e alguns banhistas. Também 

serão demonstradas suas emoções 

apenas com os gestos captados. 

 

Bruno também está no ambiente 

outdoor, sentado sobre o skate, com 

uma pista de skate ao fundo e skatistas 

fazendo manobras. Nesses segundos 

Bruno está com aparência de sério e 

ansioso. 

 

O corte é dado e entra a continuação da 

frase “E a Huggies ouviu” com um 

background preto. 

 

Algumas perguntas são feitas no 

decorrer de cada depoimento. Nenhuma 

fala foi previamente combinada ou 

sugerida. Todas as respostas dos três 

pais são espontâneas. 
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Foram divididos três depoimentos para 

cada tema/pergunta realizada. 

 

 

Esposa e filha do Lucaz entram na cena 

para o encerramento do filme. A criança 

está no colo da mãe e nesse momento o 

pai está com um olhar de surpresa e 

admiração 

 

O logo da marca Huggies surge na cena. 

 

O filme é encerrado com o logo da 

marca e o slogan da campanha “Tudo 

que seu filho precisa” com um 

background preto. 
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7.9 Técnicas do Neuromarketing Aplicadas na Criação  

Algumas das técnicas estudadas e que compõem o projeto estão presentes 

durante toda a campanha, são elas:  

• Neurônios-Espelhos:  Por estarem diretamente ligados à dopamina, a 

substância química cerebral ligada ao prazer, no comercial os neurônios-

espelho podem ser associados aos fatores sociais. A partir do momento em 

que o a área 10, do córtex frontal, é acionada. O interesse positivo em cenas 

onde os pais contam dividem sua alegria e admiração pela luta da mulher 

durante a gestação, por exemplo. 

 

• Redação Publicitária:  Desde o início, a redação publicitária da campanha foi 

criada para prender a atenção do público-alvo e fixar o conceito proposto para 

a marca Huggies. As técnicas utilizadas na redação foram Begining and End, 

Circuito Fechado e Discurso Deliberativo.  

 

O tema parte do conceito do comercial, com a intenção de transmitir ao 

público os principais sentimentos, medos, preocupações e expectativas do 

homem quando se torna pai.  

A escolha do slogan "Tudo o que seu filho precisa" é a representação de toda 

a ideia que conceitua a marca, relacionando a imagem de proteção e 

segurança. Considerando que estas são as principais coisas que uma mãe 

deseja para o seu filho e mesmo não tendo um pai presente, a mensagem 

absorvida com o slogan será a de que ela pode contar com a marca, com a 

certeza de que a Huggies é um símbolo de confiança e segurança para as 

mães e seus filhos. 

 

O roteiro inicial do comercial foi criado com base em técnicas de 

neuromarketing, selecionando perguntas específicas e abertas, que poderiam 

ter diferentes respostas de acordo com a personalidade e estilo de vida de 

cada pai, abrangendo a possibilidade de fazer com que fossem respondidas 

de maneira natural e reflexiva. De acordo com a sintonia que cada pai 

apresentava, novas e diferentes perguntas foram surgindo durante a 
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gravação, possibilitando diálogos que se complementaram e entraram em 

sintonia, envolvendo o público com três histórias diferentes, mas que 

compartilham das mesmas sensações. 

 

• Teaser: O teaser foi produzido apresentando o nervosismo e a ansiedade dos 

protagonistas, como se eles estivessem sem palavras para compartilhar algo, 

e de fato estavam. Se inicinado com a tecnica do visual o teaser desperta a 

curiosidade e deixa o espectador um pouco confuso, ativando assim as 

emoções do espectador querendo entender do que se trata e o que vem 

depois, o que eles estão esperando. Dessa forma, é possível atingir os 

sentidos que despertam a sensação de desconforto por não saber do que se 

trata e com isso atingimos o ponto inicial: a atenção do público. 

 

• Trilha: A trilha escolhida é acolhedora e calma. A seleção da trilha se faz 

muito importante para o neuromarketing, pois de acordo com Martin Lindstrom 

“A música cria novas memórias, evoca o passado e pode nos transportar 

instantaneamente para outros lugares e outras épocas.” (LINDSTROM, 2012, 

p.76). Dessa forma, a trilha envolvente atribui e transforma toda a direção da 

peça. 

 

• Escolha das Personagens: A escolha das personagens para o comercial foi 

importante para demonstrar que mesmo com as diferenças de personalidade 

e idade, para essa seleção foi usada a técnica do Self- Centered (eu como 

foco), que foca no público-alvo e não em uma marca ou produto específico. 

Apresentando que alguns pais sempre vão ter uma característica em comum: 

a preocupação e o amor pelo seu filho(a).  As personagens escolhidas são 

eles: Lucaz Mathias, com seu jeito espontâneo e revolucionário; Bruno 

Tobias, jovem e sonhador e Arthur Augusto, tranquilo e de bem com a vida; 

fizeram com que o comercial ficasse delicadamente equilibrado, mostrando 

muita veracidade e sentimento em seus depoimentos. 

 

• Cenário: A técnica  Constrat que foi aplicada à escolha do cenário tende a 

apresentar não só a nítida diferença de ambientemas  também as diferenças 
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de cada pai. Outra técnica aplicada à seleção de cenário é a teoria das cores, 

como por exemplo, o pai Lucaz Mathias que é mais espontâneosoi utilizado  

um cenário branco e neutro para que sua personalidade e caracteríscas 

fisícias fossem destacadas. As autoras do projeto pensaram nisso como a 

ideia de que a diversidade de cada pai possa abranger a realidade das mães, 

que são as principais espectadoras do comercial, por esse motivo a 

importânica de destacar os pais em cenários diferenciados. 

 

• Marcadores Somáticos: Obtidos através de associações das lembranças e 

que estão ligadas diretamente às emoções e aos seus fatores biológicos. A 

partir das experiências vivenciadas pelos pais, a emoção e todas as reações 

que foram sentidas e causadas são guardadas na memória e 

subconscientemente, os neurônios montam uma relação com a marca 

"Huggies", "proteção", "amor", "cuidado". Os marcadores somáticos são 

ativados sem que o público-alvo perceba, e podem definir suas decisões de 

compra, sendo fundamentai para a publicidade e propaganda. 

 

• Emoções: Os trechos selecionados para a criação da peça foi pensada com 

base nos estudos. Foram escolhidas as frases mais importantes e sensíveis, 

apresentado o lado protetor e companheiro dos protagonistas em questão, a 

fim de emocionar e sensibilizar o público-alvo. 

 

• Mensagem Subliminar: Subjetivamente, após a exibição de todos os 

depoimentos sinceros dos pais, o slogan da Huggies surge como uma forma 

de mensagem subliminar com o objetivo de fazer uma associação da marca 

com a ideia de proteção e segurança. 

 

• Assinatura: A marca Huggies aparece ao final do vídeo, assinando a peça e 

'amarrando' todo o conceito exposto no comercial à imagem da marca. Não 

com uma finalidade mercadológica de se obter lucro a partir dessa ação, mas 

com a intenção de se fixar na mente do público-alvo como a marca amiga da 

mãe que já se encontra sensibilizada e atingida pelo comercial, 

estabelecendo uma relação de confiança e empatia. 
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7.10 Resultados Obtidos 

O vídeo foi exibido para um grupo de sete mães, de diferentes classes sociais 

e estilos de vida. E de uma maneira geral, todas as mães se mostraram 

aparentemente emocionadas e gostaram do que assistiram. 

A exibição do comercial foi feita individualmente e acompanhada por um time 

de quatro profissionais especializados em Programação Neurolinguística (PNL), que 

analisaram detalhadamente as reações de cada uma das mães assistindo ao vídeo. 

A partir das análises realizadas por esse grupo de especialistas em PNL, foi 

possível obter dados através de gestos e micro expressões que comprovaram a 

eficácia das técnicas utilizadas na criação do comercial. 

Segundo as análises, algumas das mães apresentaram rapport² ao assistir o 

comercial, criando uma ligação de sintonia e empatia com o conteúdo apresentado, 

se emocionando durante as partes mais dramáticas, se divertindo com as mais 

descontraídas e em total sintonia com o que estavam assistindo. 

Também foram notadas pelos analistas, as sensações de admiração, alegria, 

identificação e concordância com que estavam assistindo. E com isso, houve 

disparos de lembranças e construção de pensamentos felizes, reflexivos e âncoras 

positivas. 

Algumas das mães apresentaram âncoras negativas disparadas, emoções 

contidas entre uma cena e outra, gerando o diálogo interno e reflexão. Mas ao fim do 

comercial, todas abriram um sorriso leve no rosto, demonstrando terem gostado do 

que viram e como se de alguma forma o vídeo fizesse com que elas pudessem 

repensar sobre toda a trajetória de ser mãe. 
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8. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o estudo deste projeto, é possível observar que com a 

aplicação das ferramentas e técnicas do neuromarketing possibilita envolver e 

persuadir o consumidor com as peças publicitárias.  

 

Através dos estudos pode-se perceber a amplitude que o neuromarketing é 

capaz de atingir, tendo diversas vertentes nas quais ele pode ser aplicado. Mesmo 

sendo um campo novo do marketing e pouco explorado, a viabilidade encontrada no 

neuromarketing é de fato significativa para a propaganda. Com a demonstração da 

aplicação das técnicas estudadas na campanha desenvolvida para marca Huggies, 

é possível ver a contribuição favorável que o neuromarketing acrescenta na criação 

publicitária e no sistema mercadológico.  

 

Em uma análise do cenário atual, é perceptível que o excesso de conteúdo 

prejudica as empresas a se comunicarem, a conseguir a atenção de seu público que 

hoje são mais críticos e tem o poder de escolha de consumação ou não de uma 

produção publicitária. Assim transformar a relação de um cliente com uma marca, 

que atualmente vem sendo ignorada, em uma relação socioafetivo se torna ainda 

mais almejado e mais difícil de alcançar. Porém, toda a dificuldade e resistência por 

parte do público que os comunicólogos e as marcas encontram podem ser possíveis 

de serem mais amenas através do neuromarketing. 

 

Em relação ao cenário e público atual a propaganda deve se moldar ao novo 

e acompanhar a tendências com suas peças e meios de veiculação, sendo que os 

meios convencionais vêm se mostrando obsoletos e insuficientes. Sabendo que o 

método tradicional já não tem tanta eficácia nos tempos atuais, devido à alta 

emissão de anúncios e informações as quais o consumidor está exposto 

diariamente, é visível a necessidade que as marcas têm que inovar para ganhar não 

só a mente, mas o coração de um consumidor.  Com isso, a importância que o 

neuromarketing possui, ao atrair o consumidor mesmo com as todas as dificuldades 

atuais, deve ser levada em consideração quando se trata da relação de uma marca 

com seu cliente. 
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Por fim, o objetivo do trabalho foi atingindo mostrando que através da 

aplicação das técnicas e ferramentas do neuromarketing a marca Huggies 

conseguiu se comunicar e mais que isso envolver o público-alvo passando seus 

valores e intenções. Com isso podemos afirmar que o neuromarketing funciona de 

forma eficaz inovando o mercado publicitário e transformando a imagem que as 

marcas possuem se tornando dessa forma mais fortes e competitivas no mercado. 

 

Esse estudo também se mostra importante, pois futuramente poderá servir 

como base para o desenvolvimento de novos estudos e pesquisas referentes à área. 

Sendo uma área nova, as referências bibliográficas contidas podem ser insuficientes 

para um aprofundamento no assunto, no entanto, acreditamos que esse projeto 

auxiliará novos autores para a compreensão da dimensão do neuromarketing.  
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ANEXOS 

INTRODUÇÃO 

Quando se deseja vender um produto ou uma ideia, a estratégia essencial 

para uma venda de sucesso é conhecer o público alvo. Geralmente, é necessária 

uma série de pesquisas de mercado para descobrir seus gostos, desejos e 

necessidades para que através desses dados a publicidade consiga persuadir o 

consumidor, que na maioria das vezes, não tem a necessidade de adquirir o produto 

ou de aceitar a ideia. 

 Durante algumas pesquisas os consumidores são abordados por questões 

sobre seus gostos, desejos e sonhos. Porém, o verdadeiro significado que o 

indivíduo dá às coisas está no nível inconsciente, alojadas no cérebro primitivo e no 

sistema límbico. Portanto, quando o consumidor responde a uma pesquisa 

mercadológica com perguntas subjetivas, as respostas são superficiais e, nem 

sempre, verdadeiras, pois as verdadeiras motivações estão no nosso subconsciente, 

ou seja, nível inconsciente. 

 

Diz o neurocientista Paul Whelan, da Universidade de Wisconsin, que a 
maioria das coisas que fazemos a cada minuto de cada dia é inconsciente. 
E o mesmo cientista continua afirmando que, na verdade, a vida poderia ser 
um caos se tivéssemos consciência de tudo. [...] Outro fato é que há uma 
dificuldade do indivíduo verbalizar o que está sentindo ou pensando, 
particularmente quando a comunicação é emocional ao invés de racional. 
[...] Esses fatos vem confirmar que o indivíduo responde racionalmente às 
pesquisas, usando a sua consciência e, anatomicamente falando, o seu 
córtex pré-frontal não está emitindo a sua verdadeira opinião sobre o que 
sente ou sentiu, porque há uma dificuldade em verbalizar o emocional. 
(CAMARGO, 2010, p.30). 

 Com o processo de globalização se acirrando desde 1990, os consumidores 

possuem acesso a inúmeras informações a cada segundo. Uma verdadeira 

avalanche de informações é lançada ao público em geral. Consequentemente, as 

empresas e seus determinados produtos e serviços concorrem para chamar a 

atenção do público e assim ganhar sua preferência na hora da compra. Logo, 

disputar o mercado com empresas mundiais exigiu que as mesmas se 

aperfeiçoassem constantemente, além de procurar novas formas de tecnologia.  

 A Era Digital contribuiu para dificultar a relação marca-cliente, com a 

popularização da internet e os produtos “high-tech” os consumidores tiveram mais 
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acesso a informações sobre o produto, e não apenas de um produto específico, mas 

como informações sobre outros preços, concorrentes e opiniões de outros 

consumidores.  

 Essas mudanças se tonaram um desafio para a publicidade, pois todo esse 

alto fluxo de informação e conteúdo deixou o consumidor mais exigente  e com 

liberdade para selecionar quais propagandas deseja ou não assistir.  

 Diante desse cenário, o Neuromarketing, uma nova área de estudo que alia 

marketing e ciência, originado no fim da década de 90 por pesquisadores da 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ganha cada vez mais destaque nos 

meios científico, acadêmico e principalmente mercadológico, pois seu estudo visa 

compreender e mapear o que exatamente acontece no cérebro do consumidor no 

ato da compra ou quando está em contato com alguma peça publicitária.  

 Segundo Martin Lindstrom, renomado especialista em Neuromarketing em 

branding, "O neuromarketing é a chave para abrir o que chamamos de nossa ‘lógica 

de consumo’ – os pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que 

impulsionam as decisões de compra que tomamos em todos os dias de nossas 

vidas.” (LINDSTROM, 2009,  p.13). 

 O presente projeto pretende demonstrar como é possível desenvolver peças 

publicitárias persuasivas para a marca de fraldas Huggies, baseando-se em técnicas 

de neuromarketing previamente divulgadas por profissionais e cientistas da área. 

Tema 

 Utilização do Neuromarketing na Publicidade e Propaganda. 

Problema 

 Sob a perspectiva do neuromarketing, quais técnicas e abordagens são 

estratégicas para tornar a publicidade da marca de fraldas Huggies mais atraente, 

principalmente em relação à sua principal concorrente (Pampers), incentivando os 

desejos de compra e criando uma conexão emocional com os consumidores? 
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Hipótese 

O neuromarketing visa investigar a mente do consumidor, por tanto é uma 

importante ferramenta de pesquisa que contribui para a criação de peças 

publicitárias auxiliando os profissionais de marketing e publicidade a conhecer seu 

público-alvo utilizando mapas de reações cerebrais detectadas durante a 

experiência de contato com as peças. 

Ao desenvolver uma campanha publicitária, é importante que os profissionais 

envolvidos levem em conta não apenas o briefing, mas principalmente o 

comportamento, os sentimentos e emoções do consumidor da marca. Entendendo 

como ele reage a diferentes estímulos das técnicas de neuromarketing, pois 

propagandas que utilizam técnicas de neuromarketing durante o processo de criação 

tendem a ser mais persuasivas. Devido a isso é possível desenvolver uma 

campanha publicitária para a marca Huggies mais competitiva no mercado utilizando 

técnicas específicas. 

Objetivo Geral 

 Desenvolver uma campanha publicitária para a marca Huggies, utilizando 

técnicas de neuromarketing para ajudar a manter o posicionamento forte e, 

consequentemente, torná-la mais competitiva no mercado. 

Objetivos Específicos 

• Disseminar o conceito de neuromarketing, até então pouco explorado no 

ambiente acadêmico. 

• Realizar uma pesquisa qualitativa com grávidas para levantar informações e 

dados pertinentes para o estudo.  

• Apresentar estudos de caso de marcas que utilizam estratégias do 

Neuromarketing em suas propagandas.  

• Criação de uma campanha publicitária para a marca Huggies aplicando as 

técnicas de neuromarketing.  

• Realizar uma nova pesquisa, a fim de observar a mudança ou não de 

comportamento em relação à primeira pesquisa. 
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• Criação de uma campanha publicitária para a marca Huggies aplicando as 

técnicas de neuromarketing.  

• Realizar uma nova pesquisa, a fim de observar a mudança ou não de 

comportamento em relação à primeira pesquisa. 

Justificativa 

Com todos os problemas que encontramos para divulgar uma marca é 

extremamente necessário abranger os campos de possibilidades inovadoras que 

passem uma ideia ou experiência para o público. 

Inovar estruturas e estratégias de marcas é preciso para conseguir atingir o público 

de hoje, porque as marcas estão encontrando mais dificuldades para persuadir 

o novo consumidor e chamar a atenção deles. 

 

Com mais acesso a informação, ele tem mais expectativas em relação à 
qualidade de produtos e serviços, o que aponta para um novo momento da 
sociedade, mais informação e que se comunica de forma autônoma, em 
uma nova relação com empresas, marcas e consumo. Os consumidores 
estão mais atentos ao que compram. (MARROQUÍN, Juan Carlos Revista 
Folha Top of Mind, 2014, p.132). 
 

Através do Neuromarketing e suas ferramentas, as marcas podem reduzir o 

bloqueio que o consumidor cria quando é submetido a uma propaganda e possibilitar 

a confiança para acreditar nas propagandas. "[...] O neuromarketing certamente 

ajudará a prever certas direções e tendências que vão alterar a configuração, e o 

destino, do comércio de todo o mundo". (LINDSTROM, 2009, p.175). 

Além disso, a sociedade pode ser persuadida mais facilmente com comerciais 

e propagandas que sejam elaboradas através do Neuromarketing, que faz 

o consumidor se identificar com sua voz, com suas crenças e gostos, assim levando-

o a ação.  

Este estudo tem o intuito de desenvolver uma campanha para a 

marca Huggies aplicando as técnicas do neuromarketing, e demonstrar a sua 

eficácia e relevância. 
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Metodologia 

A metodologia deste projeto vale-se de pesquisa bibliográfica, abrangendo as 

áreas de marketing, neurociência, publicidade e propaganda, branding, 

neuromarketing e comportamento do consumidor. Segundo Gil (2010), a pesquisa 

bibliográfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de 

analisar posições diversas em relação a determinado assunto. 

Também será utilizada a pesquisa documental que segundo Ludke e André 

(1986) constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema. Serão analisadas peças de campanhas anteriores 

feitas por marcas concorrentes, onde as técnicas de neuromarketing utilizadas pela 

mesma serão descritas e colocadas em evidência. 

 Por fim, será aplicada uma pesquisa experimental, que segundo Antônio 

Carlos Gil (2010) determina um objeto de estudo, selecionando as variáveis que 

seriam capazes de influenciá-lo, definindo formas de controle e de observação dos 

efeitos que a variável pode produzir no objeto. 

 O objetivo é apresentar a um grupo de futuras mamães e de mulheres com 

filhos pequenos que ainda utilizam fraldas, a campanha publicitária da marca 

Huggies desenvolvida pelas autoras do presente estudo. Serão empregadas 

estrategicamente técnicas de Neuromarketing, como estudo da cor, uso estratégico 

de palavras que ativam gatilho mental, fundo musical emocionante, imagens de 

bebês, entre outros, com o intuito de despertar emoções nas espectadoras da 

campanha. 

 Todo o processo de aplicação da pesquisa será analisado juntamente com 

uma equipe de especialistas em PNL, parceiros das autoras do projeto. Esses 

profissionais vão observar variáveis-chaves neurolinguísticas como micro 

expressões faciais, expressão corporal, direcionamento de olhares, respiração e 

gestos em geral, e analisar, através dessas variáveis, se a peça gerou uma conexão 

emocional, de fato. 
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 Portanto, as autoras do projeto julgam esse método de pesquisa mais 

confiável, uma vez que pesquisas com testes e questionários são questionadas pela 

própria natureza do trabalho. 

Revisões Literárias 

 O neuromarketing surgiu durante a necessidade que o marketing encontrou 

de mudar suas formas de avaliar o comportamento do consumidor, pois o mesmo 

tornou-se crítico e mais seletivo nas informações que recebe, principalmente em 

publicidades, por causa da grande quantidade de informações que o cérebro recebe 

a todo o momento. 

 Os cientistas descobriram que a maior parte dos nossos estímulos são 

processados no subconsciente. Lilian Gonçalves, em sua obra Neuromarketing 

aplicado a redação publicitária, diz que em virtude dessa descoberta, um dos braços 

da neurociência alterou o foco das pesquisas para estudar o impacto das ações de 

marketing na mente dos consumidores, criando o que é chamado de 

neuromarketing. 

 O Dr. A. K. Pradeep, em seu livro O cérebro consumista, diz que o cérebro é 

que determina o comportamento. A cada milissegundo de cada dia, o cérebro cria 

seu mundo e o mundo dos seus consumidores. Ele decide sozinho o que é 

importante o bastante para que ele preste atenção, recorde e tome alguma iniciativa. 

E Martin Lindstrom, em A lógica do consumo, também afirma que o nosso cérebro 

está constantemente ocupado coletando e filtrando informações. Afirma também que 

algumas informações ficarão armazenadas na memória, mas a maioria se tornará 

um entulho e será descartado. Um processo inconsciente e instantâneo, mas que 

acontece a cada segundo de cada minuto de cada dia. 

 As pesquisas tradicionais já não funcionam mais, pois as pessoas respondem 

o que está no seu consciente, sendo altamente influenciado pelo ambiente em que a 

pessoa está, é influenciado por pessoas ao redor, enfim, elas acabam respondendo 

aquilo que parece lógico, mas a verdadeira resposta encontra-se no subconsciente. 

Pradeep afirma que se nos basearmos somente no que as pessoas dizem que 

gostam, poderemos muito bem ser induzidos a erros. Então para descobrir as 

verdadeiras respostas surgiu o neuromarketing, que para Lindstrom o 



89 

 
neuromarketing, um intrigante casamento entre o marketing e a ciência, é a janela 

para a mente humana. É a chave para mostrar os pensamentos, sentimentos e 

desejos subconscientes que impulsionam as decisões de compra que são tomadas 

todos os dias. 

 O neuromarketing, através de ferramentas de pesquisas neurológicas, avalia 

como anúncios, embalagens, cores e outros fatores influenciam as pessoas na hora 

da compra, analisando as reações neurológicas. Os cientistas querem descobrir até 

que ponto o inconsciente influencia no comportamento. Pedro Camargo, em 

Neuromarketing: A nova pesquisa de comportamento do consumidor, defende que o 

inconsciente participa da formação do comportamento e não determina o mesmo. 

Ele é componente desse comportamento e por isso deve ser levado em conta e 

analisado. 

 Em todos os livros e artigos pesquisados percebemos que o neuromarketing é 

o novo caminho para o relacionamento entre marca e consumidor. Entendendo 

melhor o consumidor, as marcas conseguem definir seus valores, fazendo o público 

se identificar com a marca. Lilian Gonçalves afirma que anúncios que transmitem 

emoções fazem o público relembrar cenas de seu passado e associá-las aos 

produtos e aos serviços oferecidos.  

 Os autores destacam que esse é o novo desafio do marketing: descobrir o 

que se passa na mente do consumidor, para que os planejamentos e ações de 

marketing sejam aplicados com sucesso, criando relacionamento entre marca e 

consumidor. 
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Roteiro de Vídeo 

Marca: Huggies 

Título: Eles resolveram falar 

Duração: 2’38’' 

 

 
Áudio Vídeo Lettering 

1 Background – 

Música The 

Bluest star (The 

126ers) 

 Background Preto 

“Eles resolveram falar...” 

2 Background Plano americano para cada 

cena. 3 ambientes com um 

pai em cada take, mostrando 

algumas reações e emoções 

dos pais. 

 

3 Background  Background Preto 

“E a Huggies ouviu” 

4 Locução ao vivo 

com Background 

Tempo 12’’ 

Plano americano nos pais que 

estão dando depoimentos 

para a pergunta: Qual a sua 

maior preocupação ou medo? 

Cena 1: Lucaz Mathias 

pai da Amora e da Tiê 

Cena 2: Bruno Tobias 

pai do Davi 

Cena 3: Arthur Augusto 

pai do Arthurzinho 

5 Locução ao vivo 

com Background 

Tempo 45’’  

Continua o plano americano 

nos pais. 

Depoimentos para a pergunta: 

Durante a gravidez, como foi 
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seu comportamento em 

relação à mãe? Você se 

preocupou? 

6 Locução ao vivo 

com Background 

Tempo 1’  

Continua o plano americano 

nos pais. 

Depoimentos para a pergunta: 

O que você deseja ser para 

o/a seu/sua filho/a? 

 

7 Locução ao vivo 

com Background 

Tempo 1’15’’  

Continua o plano americano 

nos pais. 

Depoimentos para a pergunta: 

O que você gosta/gostaria de 

fazer com seu/sua filho/a? 

 

8 Locução ao vivo 

com Background 

Tempo 1’37’’  

Continua o plano americano 

nos pais. 

Depoimentos para a pergunta: 

O que você faria para dar 

segurança para ele/a? 

 

9 Locução ao vivo 

com Background 

Tempo 1’54’’  

Continua o plano americano 

nos pais. 

Depoimentos para a pergunta: 

Qual foi a sua maior emoção 

até agora? Qual a sua maior 

expectativa? 
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10 Locução ao vivo 

com Background 

Tempo 2’11’’  

Continua o plano americano 

nos pais. 

Depoimentos para a pergunta: 

Qual a importância em ser 

pai? 

 

11 Background Plano americano. Pai 

surpreso ao ver a esposa 

grávida com a filha mais velha 

no colo. 

Efeito que faz o logo da 

Huggies surgir gradativamente 

no centro. 

12 Background que 

finaliza com o 

slogan 

 Logo da marca e slogan da 

campanha “Tudo que seu filho 

precisa” centralizado no 

background preto. 
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Glossário 

¹ Buzz - É uma palavra da língua inglesa. Significa um murmúrio, um sussurro. O 

termo é muito utilizado em marketing para uma idéia que surge e se espalha de 

maneira diferente através dos comunicadores. 

² Rapport - Conceito do ramo da psicologia que significa uma técnica usada para 

criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. Esta palavra tem origem 

no termo em francês rapporter que significa "trazer de volta". 

³ Streaming -  É um fluxo de mídia (português brasileiro) é uma forma de distribuição 

de dados, geralmente de multimídia em uma rede através de pacotes. É 

frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimédia através da Internet. 

Em streaming, as informações não são armazenadas pelo usuário em seu próprio 

computador não ocupando espaço no Disco Rígido (HD), 

4 Neuroquimíca - Ramo da Bioquimíca que estuda o processo químico que ocorre no 

cérebro e no sistema nervo em geral. 

5 Consumidor 3.0 - Realiza compras pela web e faz pesquisas em diversos sites 

antes de efetuar a transação, além disso, utiliza ambiente multicanal para se 

informar sobre o produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


