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E FALANDO SOBRE O 
DILEMA DA COMUNICAÇÃO...
Mais do que dizer, comunicar é se fazer entender! 
Ao expor uma mensagem, julga-se que o emissor 
pretende atingir um receptor e dessa forma 
comunicar-se com o mesmo. Existem muitas 
formas, linguagens e meios para transmitir uma 
ideia, uma informação ou uma visão. No entanto, 
uma única forma, uma única linguagem e um 
único meio não são capazes de gerar o mesmo 
efeito em todos os receptores da mesma maneira. 
Além disso, uma mensagem transmitida em 
diferentes momentos pode ganhar diferentes 
significados. 

Assim como em qualquer comunicação, a que 
ocorre entre anunciante e consumidor precisa 
estar alinhada. Ambos precisam falar a mesma 
língua e estar inseridos no mesmo contexto, senão 
a conversa vira um ruído e a mensagem não é 
recebida de forma correta. Mas, como saber o 
que ocorre na mente do consumidor quando ele 
recebe esta mensagem e, desta forma, cria-la de 
forma mais assertiva? 

Após analisar as respostas neurais de 1200 
participantes frente a mais de 500 comerciais 
de TV, a Forebrain traz o maior estudo de 

neuromarketing já realizado no Brasil e 
se propõe a contribuir para estreitar essa 
comunicação, mostrando o que realmente pensa 
o consumidor. Entre diferentes perfis de pessoas 
e diferentes contextos, incluindo construções 
efetivas e outras nem tanto, o BRAIN 500 
apresenta 50 cases que trazem diversos insights 
sobre como ganhar a atenção do consumidor, 
emocioná-lo, ser visto e ser lembrado.   

Signos

Cliente

Hábitos de consumo

Mercado
Cultura

CONFIDENCIAL
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O BRAIN 500
Um estudo feito no Brasil, com consumidores e 
filmes brasileiros. Pensado e estruturado para 
buscar respostas a questões de nosso mercado, 
com análise das principais estratégias de 
comunicação de grandes marcas. 

O BRAIN 500 permite descobrir como a 
comunicação impacta o consumidor de forma 
sensível, sincera e direta. Sem intermediários nem 
filtros. 

Colocamos ao seu alcance insights de um time 
de doutores e pesquisadores em neurociência, 
com descobertas apresentadas de maneira clara, 
didática e descomplicada.

Absorva o aprendizado de 2 anos de pesquisa com 
mais de 500 filmes publicitários, 1.200 voluntários 
e mais de 740 horas de conteúdo de TV.
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SOBRE O BRAIN
BRAIN é a primeira Plataforma de Serviços de 
Inteligência que usa dados neurocientíficos para 
insights de comunicação. 

Composta por diversas soluções que utilizam 
informações geradas a partir de métodos 
proprietários desenvolvidos pela Forebrain, 
o BRAIN oferece serviços inovadores para o 
mercado publicitário (Conheça mais sobre o BRAIN 
Analytics, a ferramenta utilizada para construção 
do BRAIN 500).

Todas as soluções da Plataforma BRAIN estão 
centradas em um banco de dados crescente 
composto por filmes publicitários analisados por 
métodos neurocientíficos. A cada mês, a Forebrain 
analisa entre 30-40 comerciais de televisão das 
principais marcas brasileiras veiculados nos 
últimos 30 dias. Hoje, este database é o maior 
banco de dados de propaganda analisada por 
neurociência no Brasil. Contamos hoje com 
mais de 500 filmes que mostram as reações não 
conscientes de centenas de consumidores que 
participaram de testes nos últimos 2 anos.

Desde 2013, a Forebrain avalia periodicamente 
comerciais de TV através do BRAIN. Todo mês 
avaliamos diversos comerciais de TV através 
da aplicação de metodologias neurocientíficas 
inovadoras. Acessamos as pessoas a partir da 
leitura de suas mentes e emoções, construindo 
informações valorosas em um database fluido 
de base permanente. A partir disso, construímos 
insights poderosos e únicos, capazes de inspirar 
construtores de marcas a gerar ações de 
comunicação mais eficazes.
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A EVOLUÇÃO DA PUBLICIDADE EM 
UM CONTEXTO DE MUDANÇAS
A construção de diferentes estratégias de 
comunicação traz consigo uma série de questões 
com relação à eficiência da publicidade em atingir 
o consumidor. A minha mensagem será entendida 
pelos consumidores? Qual a maneira correta de 
chamar sua atenção? Como tocar o coração do 
meu público alvo? Como reforçar a lembrança 
da minha marca? Não há um resposta única, 
nem definitiva para essas questões! Atualmente, 
diferentes estratégias tem sido utilizadas para 
compreender a fundo como a comunicação 
impacta a percepção do espectador. 

A publicidade, como forma de divulgação e 
promoção de algum tipo de atividade, sempre 
existiu na história da humanidade e sempre 
precisou adaptar suas ações às mudanças sofridas 
pela sociedade onde ela está inserida. Há muito, 
a publicidade no Brasil começou a ganhar forma 
e a moldar-se ao momento. Voltemos um pouco 
no tempo e entenderemos essa necessidade de 
adaptação...

D. João VI ao chegar no Brasil, fugido de Portugal, 
trouxe consigo uma série de mudanças para 
a sociedade brasileira, afetando fortemente a 
estrutura do comércio local e consequentemente 

atingindo a sua forma de se comunicar com os 
consumidores. Foi neste cenário que surgiu o 
primeiro anúncio com o lançamento do primeiro 
jornal, A Gazeta do Rio de Janeiro. A princípio, 
destinado somente para classificados, o espaço 
reservado à matéria publicitária começou a ganhar 
relevância e as ofertas aumentaram para atingir o 
leitor do jornal. 

No início do século XX, sob influência europeia, 
a publicidade começou a mudar e deixou de 
ser apenas uma descrição de qualidades de 
serviços e produtos, abrindo lugar para novas 
linguagens, expostas também através de 
pôsteres e revistas. A chegada da rádio trouxe 
novas ferramentas, e os jingles e spots caíram 
nas graças dos brasileiros rapidamente. Ao 
longo de toda a história, a publicidade andou 
lado a lado com o desenvolvimento geral da 
comunicação, e a chegada da televisão, em 1951, 
foi fundamental para desencadear mais uma 
grande transformação do cenário publicitário. 
Como um dos principais fatores de transformação, 
a revolução tecnológica, iniciada na segunda 
metade do século XX, esteve diretamente ligada 
a comunicação e impactou fortemente na 
velocidade com que as pessoas transmitiam e 
recebiam novas informações. 

Em paralelo ao crescimento dos meios de 
comunicação, a chegada das empresas norte-
americanas contribuiu ainda mais para o 
desenvolvimento das agências de propaganda 
no Brasil. Esta influência trouxe uma nova 
estética para a publicidade que demandou a 
profissionalização das áreas envolvidas com este 
tipo de atividade. O crescimento da propaganda 
gerou a necessidade de novos profissionais, que 
precisavam (e ainda precisam) se adaptar aos 
novos meios de comunicação e às novas linguagens 
para se comunicar com um consumidor, que por 
si só, também se transforma dentro da sociedade 
através das mudanças culturais, econômicas e 
políticas que ocorrem no país. 

Junto com o desenvolvimento estratégico e 
tecnológico da publicidade, surgia também a 
necessidade de entender o consumidor e seus 
hábitos de consumo. O registro da primeira 
pesquisa de mercado no Brasil ocorreu no início 
dos anos 30, visando compreender a queda no 
consumo de café, a partir do entendimento dos 
hábitos de seus consumidores no país. Em 1942 
foi fundada a primeira empresa de pesquisa 
criada no Brasil: o Ibope, que a princípio utilizava 
principalmente pesquisas quantitativas. Com o 
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passar do tempo, percebeu-se a necessidade de 
um maior conhecimento das motivações mais 
profundas do consumidor, indo além dos dados 
numéricos e informações brutas e a partir desta 
necessidade, a pesquisa qualitativa ganha espaço 
no final dos anos 60. A pesquisa de mercado se 
expandiu ao longo das décadas de 60, 70 e 80, 
multiplicando metodologias, produtos, clientes, 
empresas e profissionais. Ao compreender melhor 
o desejo do consumidor, as empresas poderiam 
traçar melhor suas estratégias de comunicação, 

favorecendo seu retorno financeiro. Percebemos, 
portanto, que entender o consumidor e se 
aproximar dele é uma busca que acompanha todo 
o desenvolvimento da comunicação em mundo 
em constante mudança.

As modernizações e mudanças nunca pararam 
e nas últimas décadas, elas vem acontecendo 
de maneira exponencial. Mudanças radicais em 
demografia, politica, religião e papel dos gêneros 

casaram com saltos tecnológicos e evoluções 
científicas ainda maiores. Este panorama 
reconfigurou completamente industrias, modelos 
econômicos, instituições e, por que não, relações. 
Desde então, encontrar alguém é diferente. Sexo 
é diferente. Terminar uma relação é diferente. 
E claro que, consumir também seria diferente. 

No início do 
século XX

Pelas ondas 
do rádio

Dentro da 
tela

As 
revoluções 
continuam

O presente e 
o futuro

Chegada da 
Família Real

Mudança no comércio

Mudança de linguagem

Jingles

JWThompson no Brasil

Outdoors

Datas Comemorativas

CNI ABA

1ª pesquisa de mercado

1º agência - Eclética

Posters

Revistas

Jornal - Gazeta do Rio

1º anúncio - Classificados

Campanha Política

Panfletos Cartazes

Principal anunciante - 
Governo

IBOPE

Pesquisa quantitativa

Controle da Audiência

ESPM TV Tupi

Diferentes profissionais 
na pesquisa de mercado

Entrada da indústria 
automobilística

Pesquisa qualitativa

TV a cores

TV por assinatura

Computação Gráfica

Telefonia Móvel

Internet

Mídia, Planejamento, 
Criação

Anos 60 - Revolução 
cultural 

Smartphones

Redes Sociais

Wearables

Pay per Click

Telefonia Móvel

Youtube

Mudanças radicais 
em demografia, 
politica, religião e 
papel dos gêneros

Neurociência do 
Comportamento

“Encontrar alguém 
é diferente. Sexo é 
diferente. Terminar 
uma relação é 
diferente. E claro 
que, consumir 
também seria 
diferente...”

Beb
a!

História da publicidade no Brasil – As mudanças ao longo da história que modificaram as pessoas 
e a forma delas se comunicarem, consequentemente, influenciaram a publicidade. As mudanças 
históricas, tecnológicas, institucionais, entre outras que impactaram na publicidade estão divididas 
de forma temporal, de acordo com o período no qual ocorreram no país.
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A NEUROCIÊNCIA E O 
CONSUMO
Para alcançar o consumidor é necessário entender 
o que ele pensa. Entender o que se passa na 
mente das pessoas não é uma tarefa simples e 
por isso é preciso unir diferentes estratégias para 
compreender corretamente o comportamento 
do consumidor. Neste contexto, agregar novos 
conhecimentos é fundamental para aprimorar 
esse entendimento e alcançar o que antes eram 
respostas inacessíveis, e é neste ponto que a 
neurociência é capaz de contribui para a pesquisa 
de mercado. Em paralelo ao desenvolvimento 
da tecnologia de comunicação, vivenciamos 

também a evolução da neurotecnologia que 
tornou possível avaliar de maneira mais precisa as 
respostas emocionais dos indivíduos. 

Até pouco tempo havia somente uma maneira 
de acessar essas respostas: perguntando às 
pessoas o que elas acham de um determinado 
produto ou campanha. Apesar desse modelo 
trazer grandes informações a respeito do que as 
pessoas desejam, ao longo dos anos continuamos 
nos deparando com um problema, que foi muito 
bem definido pelo publicitário David Ogilvy, 

através da frase: “Consumidores não pensam em 
como eles se sentem, eles não dizem o que eles 
pensam, e eles não fazem o que eles dizem que 
fazem.” Esta frase ressalta a susceptibilidade que 
as pesquisas pautadas em respostas conscientes 
possuem, podendo ser influenciadas por vieses 
culturais e pela própria dificuldade do ser humano 
em expressar seus sentimentos. Sendo assim, 
esta dinâmica, muitas vezes, induz a direções de 
planejamento equivocadas, baixo impacto e/ou 
ausência de resultados das estratégias escolhidas.

Tudo isso muda permanentemente como nos 
relacionamos com outras pessoas, consumo e 
marcas. Hoje, as pessoas têm mais escolhas, mais 
ofertas e menos tempo. 

A construção da divulgação de uma marca constrói 
junto a relação entre ela e o seu consumidor. Uma 
marca não é somente sua logo ou produto, uma 
marca são os sentimentos das pessoas acerca 
dela, é um conjunto de experiências acumuladas, 
e todas as coisas que materializam essa marca 

podem influenciar a escolha do consumidor. Cada 
vez mais, as marcas são definidas pelos indivíduos, 
pelo que eles falam e pensam a respeito. 

Uma vez que as pessoas estão em constante 
adaptação e mudança, a inovação dos meios 
de comunicação e a busca por experiências 
memoráveis se torna um desafio cada vez maior 
para a publicidade. Além disso, a crescente 
competitividade do mercado torna essa 
necessidade mandatória para a sobrevivência 

das marcas. Neste cenário, chegar mais perto do 
que de fato as pessoas querem, do que pensam 
e do que as motiva se torna crucial, estimulando 
o uso de novas ciências e tecnologias para um 
melhor entendimento do indivíduo. A abertura 
da publicidade para o novo traz uma nova forma, 
mais profunda e assertiva, de observar, entender e 
atingir aquele que verdadeiramente dita as regras 
dessa comunicação: o consumidor.
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SISTEMA 2

5%
Explícito
Verbal

Consciente

SISTEMA 1

95%
Implícito

Não-Verbal
Não-consciente

Entrevistas

Relatórios

Modelos tradicionais de 
pesquisa de marketing

Mídia Social

Pesquisas

Grupo de Foco

Este fenômeno está intimamente relacionado à 
forma como o nosso cérebro funciona. O modelo 
do iceberg ilustra esta questão de forma mais 
clara. As pesquisas tradicionais de mercado 
(entrevistas, questionários, grupo focal, etc) 
avaliam somente as respostas explícitas dos 
consumidores, ou seja, aquelas que eles são 
capazes de verbalizar e estão dispostos a fazê-

lo. Desta forma, essas metodologias possuem a 
capacidade de captar apenas 5% do que se passa 
na mente do consumidor, uma vez que essa é a 
parte do processamento cerebral considerada 
consciente, verbal e explícita. Por outro lado, 
destaca-se que 95% do nosso processamento 
cerebral ocorre de maneira implícita, não-verbal 

e não-consciente, apresentando portanto uma 
janela de oportunidade para compreender melhor 
o que motiva as pessoas. A aplicação de métodos 
e conhecimentos neurocientíficos torna possível 
o acesso às respostas implícitas do consumidor, 
agregando informações estratégicas para as 
pesquisas tradicionais de mercado.

Modelo do Iceberg – Este modelo ilustra como funciona a mente humana. 5% do que se passa 
na mente do consumidor é a parte do processamento cerebral considerada consciente, verbal e 

explícita. Por outro lado, 95% do nosso processamento cerebral ocorre de maneira implícita, não-
verbal e não-consciente, apresentando portanto uma janela de oportunidade para compreender 

melhor o que motiva as pessoas.
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Outra forma de compreender o funcionamento 
do nosso cérebro, é através da teoria de Daniel 
Kahneman, psicólogo e Nobel de economia, que 
propõe um modelo de tomada de decisão que 
explica o comportamento do consumidor a partir 
de dois sistemas neurais denominados Sistemas 
1 e 2. O sistema 1 corresponde as decisões 
intuitivas, de forma rápida e sem requerer muito 
esforço, baseadas em nossa memória associativa. 
Sendo assim, tende a agir de forma mais 
emocional e automática. Por outro lado, o sistema 
2 que possui características emocionais neutras, 

SISTEMA 1 SISTEMA 2

•	 Muito rápido
•	 Emoção Inconsciente
•	 Involuntário
•	 Associativo
•	 Utiliza Respostas
•	 Implícitas
•	 Trabalho em paralelo 
(multitarefa)
•	 Automático
•	 Baixa demanda
•	 Aprendizado lento (depende 
de hábito)
•	 Emocional

•	 Lento
•	 Pensamento Consciente

•	 Controlador
•	 Reflexivo

•	 Utiliza Respostas Explícitas
•	 Serial (uma execução por vez)

•	 Controlado
•	 Alta demanda

•	 Regido por regras
•	 Flexível
•	 Neutro

é acionado apenas quando nos encontramos em 
uma situação que exige maior concentração e 
raciocínio, sendo considerado um sistema mais 
lento, que requer mais esforço, e por isso só é 
ativado se necessário.

Os processos conscientes e não-conscientes 
do cérebro trabalham juntos para nos ajudar a 
entender o mundo ao nosso redor e decidir como 
agir dentro dele. Em vários momentos utilizamos 
este sistema para exercer atividades complexas, 
porém na maior parte do tempo nosso cérebro 

trabalha em tarefas simples e cotidianas. Neste 
contexto, o neuromarketing (aplicação de métodos 
e conhecimentos neurocientíficos para a área 
de marketing) aparece para explicar como nós 
usamos esta máquina tão complexa – o cérebro 
-  para fazer coisas tão simples como comprar 
uma pasta de dentes. É com este objetivo, que o 
neuromarketing se volta para os três pilares dos 
processos cognitivos que sustentam as principais 
questões da comunicação quando falamos sobre 
entender a mente dos consumidores: Atenção, 
Motivação e Memorização.

Sistemas 1 e 2 – A teoria de Daniel Kahneman, psicólogo e Nobel de economia, propõe um modelo de tomada de decisão que explica o comportamento do consumidor a partir de dois sistemas neurais. 
O sistema 1 corresponde as decisões intuitivas, de forma rápida e sem requerer muito esforço, baseadas em nossa memória associativa. Sendo assim, tende a agir de forma mais emocional e automática. 
Por outro lado, o sistema 2 que possui características emocionais neutras, é acionado apenas quando nos encontramos em uma situação que exige maior concentração e raciocínio, sendo considerado 
um sistema mais lento, que requer mais esforço, e por isso só é ativado se necessário.
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Atenção: Como chamar 
atenção? 

Motivação: Do que eles 
gostam?

Memorização: Eles 
lembrarão? 

Prestar atenção em algo ou alguém é um 
processo consciente, mas para isso acontecer, 
é necessário que ocorra uma ativação no nosso 
cérebro fazendo com que sejamos capazes de 
prestar atenção em um determinado estímulo ou 
mudemos o nosso foco atencional. É justamente 
esta etapa anterior do processo que pode 
ser realizada de maneira consciente ou não 
consciente, ou seja, podemos focar ou desviar 
nossa atenção de forma voluntária ou podemos 
ter a nossa atenção desviada automaticamente 
por algum estímulo saliente (comportamento 
involuntário). Uma vez que este processo exige um 
grande esforço cognitivo, a nossa capacidade de 
manter a atenção é limitada, e por isso concentrar-
se em algo é uma das tarefas mais difíceis para o 
nosso cérebro. Em meio a tantos estímulos aos 
quais somos expostos nos dias de hoje, chamar a 
atenção do consumidor e mantê-la é uma missão 
árdua para a publicidade.

Motivação é um termo abrangente que se refere 
a uma grande variedade de fatores fisiológicos e 
neuronais que iniciam, sustentam e direcionam o 
comportamento de diferentes espécies, inclusive 
do ser humano. A motivação pode ser classificada 
a partir de duas dimensões principais: valência 
e intensidade (arousal). A dimensão de valência 
diz respeito a direção da emoção, de forma que 
estímulos considerados agradáveis e positivos 
seriam capazes de gerar um comportamento 
de aproximação enquanto que estímulos 
desagradáveis e negativos provocariam uma 
resposta de afastamento. De maneira completar 
a dimensão de intensidade vai determinar o 
impacto da emoção sentida, o quão positiva ou 
negativa é a experiência vivida. A emoção é muito 
importante para todos os aspectos da publicidade, 
inclusive para a construção de relacionamento 
com a marca e fidelização do consumidor. 
Tradicionalmente, as pesquisas medem as 
respostas emocionais através da análise de 
sentimentos, que são a percepção consciente de 
uma emoção. Porém, já se sabe que as respostas 
emocionais não-conscientes são capazes de 
influenciar diretamente o comportamento do 
consumidor, exercendo um papel importante na 
tomada de decisão.

A memorização talvez seja a mais complexa das 
três dimensões principais do neuromarketing, e 
também possui uma grande importância para a 
publicidade. Tanto a formação de novas memórias 
quanto a ativação de memórias antigas são de 
extremo interesse para a comunicação publicitária 
e ambos aspectos possuem componentes 
conscientes e não conscientes. A memória pode 
ser formada a partir de um aprendizado explícito, 
ou seja, quando este processo ocorre de forma 
consciente, ou um aprendizado implícito, quando 
há a formação de memórias de maneira não-
consciente. Ao contrário do que se pensa, é 
justamente a formação de memórias implícitas 
que apresenta maior impacto sobre as estratégias 
de comunicação. Além disso, é importante 
salientar que a memória não é simplesmente um 
vídeo gravado na cabeça do consumidor, que 
pode ser simplesmente acessado sempre que 
desejamos. Todas as vezes que reativamos uma 
memória, estamos também alterando-a, isso 
significa que a publicidade não só pode evocar as 
lembranças, mas também transformá-las.
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A busca pelo entendimento dessas três variáveis, 
Atenção, Motivação e Memorização, já vem sendo 
feita há muitos anos pela pesquisa de mercado, 
principalmente quando falamos de comunicação. 
Porém, como descrito anteriormente, grande 
parte desses processos ocorre de forma não 
consciente. Num período onde a construção 
de experiências marcantes pode determinar o 
sucesso de um produto ou serviço, a aplicação 
da neurociência permite obter resultados 
mais assertivos nas pesquisas que buscam 
compreender a fundo as respostas emocionais 
dos consumidores. A partir de um mix de opções 
que variam entre ferramentas de pesquisa 
e tecnologia de ponta, com a neurociência 
conseguimos ir além das respostas verbais, 
podendo mensurar a reação emocional e implícita 
dos consumidores no momento da experiência, 
entendendo o que os motivam de verdade. 

O presente estudo reúne uma série de insights 
estratégicos desenvolvidos através da análise 
implícita dessas três dimensões, mostrando de 
que forma a aplicação do neuromarketing pode 
contribuir para o aprimoramento das estratégias 
de comunicação.

Ou seja...
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O MéTODO BRAIN

O método proprietário desenvolvido pela Forebrain 
para criação do banco de dados simula a dinâmica 
presente nas casas dos brasileiros em seu hábito 
de consumo de TV e propaganda. 

Os participantes do experimento são convidados 
para uma avaliação de um filme documentário, 
enquanto tem seus registros de ondas elétricas 
cerebrais e movimentos dos olhos coletados 
(ver detalhe da metodologia abaixo). Para os 
participantes é dito que o interesse do estudo 

| OS PARTICIPANTES

A cada mês, participam do BRAIN 60 pessoas que 
tem em comum o hábito de assistir tv em média 
por 10 horas semanais. Estes participantes são 
compostos por homens, mulheres, jovens, adultos 
e pessoas de classe média (B2C1) e alta (AB1). 
Desta forma todo o banco de dados pode ser 
analisado pelos dados médios ou dos diferentes 
perfis demográficos avaliados pela Forebrain.

UMA ABORDAGEM NATURALíSTICA

O documentário é dividido em blocos, assim como é feito na televisão, e os filmes avaliados compõem os intervalos comerciais que intercalam esses blocos.

... ...

é saber a opinião deles sobre o filme, o que faz 
com que seu engajamento naturalmente esteja 
deslocado para o conteúdo, como acontece em 
suas casas. Dentro do filme, são criados intervalos 
comerciais onde são veiculados dezenas de 
comerciais avaliados de maneira implícita pelos 
participantes. O interesse da Forebrain com este 
método é entender as respostas espontâneas e 
não conscientes dos espectadores à propaganda 
enquanto assistem a um conteúdo, simulando o 
que acontece em sua casa.

DOCUMENTáRIO DOCUMENTáRIO
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METODOLOGIAS NEUROCIENTíFICAS

ElEtroEnCEfalograMa (EEg) 

O EEG é utilizado para captar a atividade elétrica 
cerebral. Eletrodos responsáveis por captar esses 
sinais elétricos são posicionados na superfície 
do couro cabeludo, com o auxílio de uma touca. 
Enquanto os participantes assistem aos filmes 

apresentados, o seu padrão de onda cerebral é registrado pelo EEG.

Após o monitoramento dessa atividade, é possível identificar as ondas de 
interesse e extraí-las, obtendo uma média das respostas de motivação, 
atenção e memorização geradas pelos comerciais avaliados. 

O EEG possui uma alta resolução temporal, capaz de detectar mudanças 
cerebrais dentro de milésimos de segundos. Assim, esta técnica permite 
uma análise detalhada do conteúdo dos comerciais segundo a segundo, 
fornecendo resultados que garantem insights precisos a respeito do 
desempenho dos filmes nessas dimensões.

Os sentimentos são capazes de influenciar diretamente as nossas decisões. 
Essas emoções são expressas por diferentes padrões de respostas 
fisiológicas e comportamentais, e as técnicas neurocientíficas oferecem uma 
forma objetiva de mensurar tais respostas. 

EYE-traCKIng

O eye-tracking é um aparelho que permite medir, em 
tempo real, o movimento dos olhos, o padrão de 
fixação do olhar e a dilatação da pupila. O conceito 
básico de funcionamento desse equipamento 
consiste em utilizar fontes de luz capazes de 

iluminar os olhos, causando um reflexo visível que é capturado por um 
conjunto de câmeras especiais presentes no eye-tracking. Dessa forma é 
possível calcular com alta precisão para onde o espectador está olhando.

Ao avaliar o padrão de fixação do olhar é possível obter uma medida 
implícita do processamento atencional, identificando qual foi o foco de 
atenção do espectador em cada cena do comercial. 

O uso do eye-tracking também permite mensurar a percepção de elementos 
da marca, como a logo ou produtos, indicando a saliência desses elementos.

No BRAIN são utilizadas ferramentas neurocientíficas, altamente precisas e 
inovadoras, capazes de avaliar como os comerciais impactam o espectador, 
ao investigar as reações emocionais provocadas pelos mesmos no 
consumidor.
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CRITéRIOS CIENTíFICOS
Os resultados encontrados nesse relatório, provenientes do BRAIN, são construídos a partir de parâmetros 
biológicos, que são utilizados para construção de indicadores cerebrais e visuais seguem rigorosos critérios 
científicos.

Para compreensão dos resultados descritos a seguir, algumas considerações são importantes:

Todos os índices e resultados 
presentes na plataforma são 
construídos a partir do valor médio 
de resposta entre os participantes, ou 
seja, nenhum resultado apresentado é 
individual.

Graças à elevada precisão temporal 
das técnicas utilizadas, os resultados 
estão disponíveis não apenas 
como valores globais, mas também 
é possível obter-se uma análise 
detalhada, quadro-a-quadro, de cada 
comercial testado.

Todos os resultados disponíveis 
passaram por um processamento 
criterioso, que inclui um rigoroso 
controle de padrões estatísticos, 
qualidade do sinal neurobiométrico 
e normalização dos dados, a fim de 
oferecer informações robustas para os 
nossos clientes.

1º 2º 3º
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AS MéTRICAS
Através da neurociência somos capazes de medir a experiência emocional dos consumidores indo 
além das respostas verbais. 

Os insights apresentados neste report estão 
baseados em quatro diferentes índices da 
plataforma BRAIN que avaliam a reação dos 
consumidores ao assistirem os diferentes filmes 
publicitários, a partir de aspectos emocionais, 
comportamentais e cognitivos. 

Todas as métricas utilizadas para compreender 
o impacto dos comerciais no telespectador 
avaliam informações fisiológicas e implícitas 
(não-conscientes), fato crucial que permite uma 
maior profundidade e objetividade dos resultados 
obtidos. Além disso, o principal diferencial da 
plataforma BRAIN é a possiblidade de análise de 
todos os índices de forma simultânea, o que torna 
os insights criados mais assertivos e completos.

ÍndICES nEuraIS

ATENÇÃO: Este índice é um indicativo do quanto 
o comercial foi capaz de literalmente chamar a 
atenção do participante. 

Variando entre 0 e 100, quanto maior a pontuação 
neste índice, mais engajante foi o vídeo.

ATENÇÃO INICIAL: Corresponde a análise do índice 
de atenção para os 5 primeiros segundos de cada 
comercial.

MOTIVAÇÃO: Este índice é um indicativo do 
quanto o comercial foi capaz de provocar 
emoções consideradas agradáveis (positivas) ou 
desagradáveis (negativas) nos participantes. 

Variando entre +50 e -50, diferente dos demais, 
este índice possui uma característica bipolar, 
ou seja, quando mais positivo o valor do índice, 
mas agradável foi a resposta observada, porém 
quando mais negativo, mais desagradável foi esta 
resposta.

MEMORIzAÇÃO: Este índice é um indicativo da 
probabilidade do comercial ser lembrado pelo 

participante no futuro, ou seja, está relacionado 
com a formação de novas memórias.

Variando entre 0 e 100, quanto maior a pontuação 
neste índice, maior a chance do anúncio ser 
lembrado.

MEMORIzAÇÃO FINAL: Corresponde a análise 
do índice de memorização para os últimos 5 
segundos de cada comercial.

ÍNDICES DE VISUALIzAÇÃO: Os índices de 
visualização correspondem ao percentual de 
pessoas que olharam para uma determinada 
região de interesse da tela. De acordo com 
o tamanho da área analisada, este valor é 
ponderado, de forma que, regiões maiores da 
tela – que possuem maior chance de serem 
visualizadas – recebem peso menor nesta análise, 
enquanto que regiões menores da tela – mais 
difíceis de serem visualizadas – recebem um peso 
maior. Nesta análise foram consideradas 3 áreas 
de interesse correspondentes às regiões de logo, 
bug e produto.
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A GUERRA PELA ATENÇÃO
SOBRE O ÍNDICE DE ATENÇÃO 

QUANDO A BATALHA COMEÇA | Perdigão, Santander e Caixa Econômica Federal

CURIOSIDADES... | Activia e Becel

TUDO OU NADA | Nivea Sun

TUDO OU NADA | Caixa Econômica Federal

NA MEDIDA CERTA | Oi e Booking.com

A ESTRELA DO COMERCIAL | Multigrip

DASAFIO DO VAREJO | Fiat

OVERDOSE DE INFORMAÇÃO | Fit

FALANDO A MESMA LÍNGUA | Itaú
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SOBRE O íNDICE DE ATENÇÃO
Do ponto de vista da neurociência, a atenção é definida 
como um filtro capaz de selecionar quais estímulos do 
nosso ambiente externo e interno receberão maior foco 
e priorização. A todo instante somos expostos a uma 
infinidade de informações, oriundas das mais diversas 
fontes, porém só nos concentramos em algumas dessas 
informações. Isso ocorre porque seria impossível 
atender a todas as demandas as quais somos expostos, 
e precisamos escolher quais estímulos serão priorizados 
em detrimento dos outros, visto que nossos recursos 
neurais e sensoriais são limitados.

A seleção ou priorização das informações que serão 
processadas de maneira privilegiada pelo nosso cérebro 
pode ocorrer de forma consciente, quando decidimos 
voluntariamente focar nossa atenção em determinado 
estímulo. Por outro lado, a própria natureza do estímulo 
em questão pode influenciar nossa resposta atencional, 
desviando ou captando nossa atenção de forma 
inconsciente ou involuntária. 

O Índice de Atenção descrito nos resultados a seguir 
avalia o quanto os comerciais apresentados e seus 
elementos e estratégias de comunicação foram efetivos 
em captar e manter a atenção do telespectador. Como 
a atenção atua como um filtro seletor, comerciais 
mais efetivos em promover altos níveis atencionais 
apresentam um processamento privilegiado, sendo 
considerados mais engajantes para o consumidor.

Corresponde a análise do Índice de Atenção para os 5 
primeiros segundos de cada comercial.

ÍndICE dE atEnção InICIal

Este índice é um indicativo do 
quanto o comercial foi capaz de 
literalmente chamar a atenção 
do participante. 

Variando entre 0 e 100, quanto 
maior a pontuação neste 
índice, mais engajante foi o 
vídeo.



20 |

A ESTRELA DO COMERCIAL
| Atenção e Visualização de 
Produto
Não é de hoje que anunciantes e agências de 
comunicação estão tendo que inovar cada vez 
mais na construção de suas campanhas. Em 
tempos de oferta maior do que a demanda, as 
empresas disputam os clientes de forma cada vez 
mais acirrada e o processo de decisão de compra 
dos consumidores está cada vez mais complexo, 
dada a quantidade de opções disponíveis no 
mercado. A construção de uma campanha 
inovadora, capaz de literalmente “prender” a 
atenção do espectador, pode ser o ingrediente 
chave para tornar seu produto ou marca a 
primeira opção de compra do consumidor no 
momento da decisão.

Em junho de 2015 o BRAIN avaliou o comercial 
“Agripino”, da marca Multigrip, sendo este filme 
um excelente exemplo de como a criação de 
enredos e personagens diferenciados pode ser 
efetiva em chamar a atenção do público. No filme 
criado pela agência Santa Clara, o personagem 
“Agripino” se apodera do corpo da personagem 
que acorda gripada, e conta como se sente 
enquanto estava doente até encontrar o Multigrip. 
O objetivo é mostrar, com o Agripino, qual a 
verdadeira “cara” de uma pessoa gripada.

O enredo criativo e bem-humorado, 
acompanhado das cenas bastante inusitadas 
e do próprio personagem peculiar, renderam 
à campanha um excelente engajamento 

atencional. O personagem caricato foi tão eficaz 
em captar a atenção do público que, mesmo 
interagindo com o produto (Multigrip), roubou os 
olhares do público devido à sua extrema empatia. 
A campanha se destaca daquelas comumente 
observadas no setor de OTC por tratar um tema 
normalmente desagradável de uma forma bem-
humorada e inusitada, sendo efetiva em chamar a 
atenção do consumidor.

Análise da curva do Índice de Atenção do filme “Agripino”, de Multigrip, com 3 de suas melhores cenas para este índice. O comercial 
obteve excelente desempenho em atenção.

Cenas onde o produto é apresentado com seus respectivos 
Índices de Visualização. Nota-se que o personagem Agripino é 
tão atrativo que o produto é pouco visualizado na cena onde ele 
interage com o medicamento (abaixo).

86

15

MULTIGRIP | Filme: Agripino | Agência: Santa Clara
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SOBRE O ÍNDICE DE MOTIVAÇÃO

“CARINHO INSPIRA CARINHO” | Del Valle

O IMPORTANTE É MOTIVAR! | GVT

O HUMOR QUE MOTIVA | Oi Pré

SENTINDO NA PELE | Buscofem

ALEGRIA QUE CONTAGIA | Corega

PRETO NO BRANCO | Guaraná Antarctica

“ABRA A FELICIDADE” | Coca-Cola

“CHAME QUE VEM!” | Natura

NÃO É FáCIL DIzER NÃO | Baton

DESPERTANDO EMOÇõES | Carefree

EXISTEM VÁRIAS FORMAS DE 
EMOCIONAR
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Um dos aspectos mais conhecidos sobre o conceito 
de emoção é que, quando algo nos emociona ou nos 
motiva, sentimos nosso corpo reagir. Situações e 
estímulos com alto conteúdo emocional frequentemente 
provocam uma série de respostas fisiológicas, fazendo 
nosso corpo agir e reagir. 

Nossas respostas emocionais podem ser compreendidas 
através do entendimento de dois sistemas principais:  
o sistema apetitivo e o sistema defensivo. Estes 
sistemas, conhecidos como sistemas motivacionais, 
são bastante conservados entre as diferentes espécies, 
sendo encontrados desde seres vivos primitivos até 
organismos mais complexos, e tendo papel fundamental 
para a sobrevivência dos indivíduos. O sistema 
defensivo é ativado em resposta a contextos e estímulos 
desagradáveis, que normalmente envolvem ameaça 
direta ou indireta, e provocam emoções negativas 
associadas a comportamentos de afastamento e 
evitação. Por outro lado, o sistema apetitivo é ativado 
em resposta a estímulos e contextos agradáveis, 
relacionados direta ou indiretamente com aspectos 
ligados à sobrevivência da espécie, como alimentação, 
cuidados com a prole e demais relações sociais. A 
ativação do sistema apetitivo normalmente provoca 
emoções agradáveis e comportamentos de aproximação. 

Desta forma, o Índice de Motivação, apresentado nos 
resultados a seguir, possui uma característica bidirecional, 
de maneira que quanto mais positivo o Índice de 
Motivação, mais agradável o filme ou cena apresentada, 
enquanto níveis negativos de motivação podem indicar 
uma percepção negativa ou desagradável por parte 

SOBRE O íNDICE DE MOTIVAÇÃO

do espectador. Vale ressaltar que a geração de níveis 
motivacionais altamente positivos ou negativos pode ser 
igualmente interessante para as marcas, dependendo do 
tema abordado no filme e de acordo com o objetivo de 
cada peça de comunicação. Estratégias que empregam 
humor normalmente buscam gerar emoções positivas 
no espectador, enquanto comerciais que abordam 
situações de dor, perda e conflito naturalmente acabam 
por gerar uma motivação negativa. Em ambos os casos 
os filmes podem ser efetivos em engajar emocionalmente 
o espectador gerando respostas que favorecerão à 
comunicação das marcas.

Este índice é um indicativo 
do quanto o comercial foi 
capaz de provocar emoções 
consideradas agradáveis 
(positivas) ou desagradáveis 
(negativas) nos participantes. 

Variando entre +50 e -50, 
diferente dos demais, este 
índice possui uma característica 
bipolar, ou seja, quando mais 
positivo o valor do índice, 
mas agradável foi a resposta 
observada, porém quando mais 
negativo, mais desagradável foi 
esta resposta.
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| Motivação Positiva e Motivação Negativa

A emoção é variável em direção e 
intensidade, sendo respectivamente 

o valor hedônico do estímulo (agradável ou 
desagradável), e a ativação provocada pelo 
mesmo. O valor hedônico induz uma abordagem 
bifásica, encontrada no BRAIN através dos valores 
positivos e negativos das curvas de Motivação.

A publicidade boca a boca talvez seja a mais 
antiga técnica de publicidade e é uma importante 
forma de divulgar e promover uma marca ou 
produto, uma vez que o relato de uma experiência 
pessoal transmite maior credibilidade a quem 
ouve. Em comerciais de TV, os depoimentos de 
consumidores tentam refletir essa credibilidade, 
porém é preciso cuidado: o consumidor tem que 
acreditar no que está vendo e ouvindo!

Junto com diversas peças que utilizam essa 
estratégia, a campanha “Depoimentos”, da 
GVT, assinada pela Loducca, foi avaliada pelo 
BRAIN. Os comerciais mostram clientes reais 

atestando a qualidade dos serviços contratados e 
apresentaram excelentes resultados em termos 
de impacto emocional causado no telespectador. 
Os filmes “Eder e Priscilla” e “Bruno e 
Fernanda” ilustram como a mesma mensagem 
pode induzir diferentes sentimentos quando 
expostas de maneiras distintas. Eder relata sua 
experiência positiva com um tom mais enérgico e 
desafia o telespectador a tomar uma atitude como 
a dele, enquanto Bruno e Fernanda transformam 
os benefícios dos serviços contratados em 
ganhos pessoais. O primeiro desencadeou 
uma emoção majoritariamente negativa no 
telespectador (o cliente transparece indignação), 

Análise de Benchmarking dos principais índices neurais avaliados no BRAIN. Os comerciais da campanha da GVT “Depoimentos” – 
(A) “Eder e Priscilla” e (B) “Bruno e Fernanda” foram avaliados em maio e junho de 2014, respectivamente. 

enquanto a emoção do segundo comercial 
foi predominantemente positiva (os clientes 
demonstram realização).

Motivações negativas e positivas podem 
instigar o consumidor a se aproximar de uma 
escolha. O importante é emocionar, e, com isso, 
provocar alguma reação!

a - EDER E PRISCILLA

B - BRUNO E FERNANDA

O IMPORTANTE é MOTIVAR!

atEnção MotIvação MEMorIzaçãoA

B

a

GVT | Filme: Eder e Priscilla | Agência: LODUCCA
GVT | Filme: Bruno e Fernanda | Agência: LODUCCA

Muito alta Alta Moderada Baixa Muito baixaatEnção/MEMorIzação
Muito positiva Positiva Neutra Negativa Muito negativaMotIvação
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SOBRE O ÍNDICE DE MOTIVAÇÃO

SKY, MEMóRIA NA FRENTE SEMPRE! | Sky

ME IDENTIFICO E TE IDENTIFICO | Claro

NO MUNDO DA FANTASIA | Eparema

O SOM QUE FICA | Brasil Kirin

FICAR NA MEMóRIA OU MOTIVAR? | O Boticário

QUAL ERA MESMO A MARCA DAQUELE COMERCIAL? | Vivo

DO QUE ESTAMOS FALANDO? | Pantene e Elseve

PARA SER LEMBRADO



25 |

A memória pode ser definida como o processo pelo qual o 
cérebro consegue armazenar, reter e recuperar diferentes 
tipos de informação ou experiências. Tradicionalmente, a 
memória é entendida como um processo sequencial que 
pode ser subdividido em duas etapas principais: a etapa 
de consolidação da memória, descrita como enconding, 
e a etapa de recuperação da memória, conhecida como 
recovery. Uma vez a informação armazenada, as memórias 
podem variar entre lembranças que possuem uma 
duração de alguns segundos ou minutos, descritas como 
memórias de curto prazo, ou memórias que podem ser 
lembradas por muitos dias ou até mesmo anos, chamadas 
de memórias de longo prazo.  

Estudos que avaliam o recall medem informações verbais 
que são geradas através dos processos de recuperação 
da memória, ou seja, da etapa de recovery, enquanto os 
estudos que utilizam métodos neurocientíficos se propõe 
a analisar a etapa de consolidação da memória, ou seja, 
utilizam dados associados à etapa de enconding.

Já se sabe que o processo de memorização pode ser 
influenciado por diversos fatores, como o nível de atenção 
dado a um determinado estímulo, seu impacto emocional 
e aspectos cognitivos associado ao processamento 
semântico dos estímulos. Para que isso aconteça, é 
importante que esses processos emocionais e cognitivos 
ocorram concomitantemente com o início do processo de 
memorização, ou seja, durante a etapa de enconding. 

Através da memória, o cérebro armazena qualquer 
informação considerada útil e estudos indicam que o 

processo de consolidação da memória seria um forte 
preditor da intenção de compra. A análise do Índice de 
Memorização presente no BRAIN avalia justamente o nível 
de memorização de um determinado filme, indicando 
quais características ou elementos estão sendo mais 
efetivas para favorecer esta resposta. Quanto maior a 
resposta observada neste índice, maior a probabilidade 
do filme ser lembrado no futuro.

ÍndICE dE MEMorIzação fInal

Corresponde a análise do Índice de Memorização para os 
últimos 5 segundos de cada comercial.

Este índice é um indicativo da 
probabilidade do comercial ser 
lembrado pelo participante no 
futuro, ou seja, está relacionado 
com a formação de novas 
memórias.

Variando entre 0 e 100, quanto 
maior a pontuação neste índice, 
maior a chance do anúncio ser 
lembrado.

SOBRE O íNDICE DE MEMORIZAÇÃO
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| Memorização

Sky, MEMÓRIA NA FRENTE SEMPRE!

Elemento - s.m.: Cada uma das partes integrantes 
de um todo. 

Qualidade cinematográfica, humor e 
entretenimento são os principais elementos das 
campanhas da SKY assinadas pela FCB Brasil, 
que utiliza o serviço oferecido pela marca como 
base para criação de suas peças. Esses e outros 
elementos que compõem os filmes da SKY, 
analisados pelo BRAIN desde 2013, contribuem 
para manter o sucesso da marca no Índice de 
Memorização, ao longo do tempo.

O telespectador pode assistir às diferentes 
campanhas de SKY e reconhecer em todas elas 
uma identidade forte e única. Essa consistência 
da identidade dos filmes, impressa nas cores, no 
tipo de produção e nos atores, e a coerência de 
todos os estímulos utilizados para transmitir a 
mensagem são elementos que possibilitam que 
a SKY habite a memória do grande público.

O uso de estímulos multissensoriais 
em comerciais favorece o processo 

de memorização. Diferentes estímulos 
semanticamente congruentes facilitam a 
recordação. Além disso, a associação do produto/
marca a uma celebridade promove a ativação 
significativa de áreas do cérebro associadas à 
recuperação de conhecimento episódico e semântico, 
indicando um melhor desempenho de memória.

A análise de Tracking de Benchmarking dos comerciais de diferentes campanhas produzidas pela FCB Brasil para a SKY. Os filmes da 
SKY avaliados pelo BRAIN, quando comparados a base de dados com mais de 500 filmes, apresentam uma performance alta ou muito 
alta no índice de Memorização.

Natal 2013
Edifício

Dias das mães 2014
Trio Lambanzza

Pré-copa 2014
Replay

Copa 2014
Presunto

Novembro 2014
O espetáculo

Outubro 2014
Escapar

Dezembro 2014
Contorcionista

Junho 2015
Caixa Pirata

Julho 2015
Sky Pré-pago

Muito alta Alta Moderada Baixa Muito baixa

MEMORIzAÇÃO

SKY | Campanhas: Edifício, La Famiglia e Serviço de Inteligência SKY  | Agência: FCB Brasil
SKY | Filme: O Espetáculo | Agência: FCB Brasil
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SOBRE O ÍNDICE DE VISUALIzAÇÃO

JUNTO E MISTURADO | Natura

INSERIDO NO CONTEXTO | Sadia

COLOCANDO EM DESTAQUE | Seara, OLX e MAPFRE

EM SEGUNDO PLANO | C&A

MEXA-SE E APAREÇA | Sensodyne e Becel

ESTÁ OLHANDO O QUÊ?
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Uma outra métrica bastante importante na construção 
dos insights deste report e intimamente associada ao 
conceito de atenção é o índice de visualização. A análise 
do padrão de fixação e movimento dos olhos é uma 
maneira indireta e bastante confiável de identificação 
dos elementos que estão sob o foco atencional das 
pessoas, detectando quais estímulos estão recebendo 
um processamento prioritário, em determinado instante 
de tempo. Através da ferramenta de eye-tracking 
é possível monitorar em tempo real para onde os 
telespectadores olharam nos comerciais apresentados, 
fato que permite detectar quais elementos, personagens 
e cenários utilizados na comunicação foram mais 
salientes e efetivos em captar o olhar e a atenção dos 
consumidores. A utilização deste índice permite a criação 
de importantes insights a respeito da percepção da 
marca e de produtos nos filmes publicitários avaliados.

Os índices de visualização 
correspondem ao percentual 
de pessoas que olharam 
para uma determinada 
região de interesse da tela. 
De acordo com o tamanho 
da área analisada, este valor 
é ponderado, de forma que, 
regiões maiores da tela – que 
possuem maior chance de 
serem visualizadas – recebem 
peso menor nesta análise, 
enquanto regiões menores da 
tela – mais difíceis de serem 
visualizadas – recebem um 
peso maior. 

SOBRE O íNDICE DE VISUALIZAÇÃO
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| Visualização de Produto

INSERIDO NO CONTEXTO

Outro aspecto bastante interessante da análise 
realizada a partir das métricas do BRAIN do filme 
“Mãe” da Sadia, analisado em junho de 2015, 
foi a visualização dos produtos apresentada na 
campanha. A inserção do produto de forma 
natural no enredo favoreceu sua visualização 
pelos espectadores (independentemente do 
target). O fato da personagem estar realizando 
ações direcionadas ao produto, como retirar do 
congelador e abrir a embalagem, contribuíram 
para aumentar a saliência do produto e, 
consequentemente, para uma maior percepção do 
produto como algo prático para o dia a dia, como 
representado no contexto do filme.

70

81

Cenas do comercial “Mãe” da Sadia, onde o produto aparece dentro do contexto do filme e 
o valor do Índice de Visualização de Produto para esta cena. SADIA | Filme: Mãe | Agência: F/Nazca Saatchi & Saatchi
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COM QUEM VOCÊ FALA?
O DIRECIONAMENTO DA COMUNICAÇÃO PARA UM PÚBLICO ALVO 

FEITO PARA ELAS | Picadilly

FEITO PARA ELES | Bozzano

ERRANDO O ALVO | Pantene

PREOCUPAÇÃO DE GENTE GRANDE | HSBC

OLHA QUEM ESTá FALANDO! | Ypê e Mr Músculo

ENREDO VS. PRODUTO | HB20

QUEM É O SEU CONSUMIDOR? | Sadia

QUER FALAR COM QUEM? | Garnier

QUAL O PERFIL DO SEU PÚBLICO? | Claro e Veja

FALANDO PARA OS JOVENS | Infojobs

IDENTIFICAÇÃO | Sadia

“PARA QUE SE PREOCUPAR?” | Maracugina
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Para se comunicar é preciso saber com quem estamos 
falando. Esta questão precede ou deveria preceder 
qualquer planejamento publicitário. Entretanto, não se 
trata apenas de identificar aspectos relacionados a perfil 
social, idade, sexo e nem mesmo hábitos de consumo e 
perfis culturais, hoje mais do que nunca é fundamental 
entender o que o consumidor quer ver e ouvir. Uma 
campanha recheada de clichês não é suficiente para 
garantir que o seu espectador será atingido. É necessário 
falar a mesma língua, expor verdades, entender suas 
necessidades e reconhecer os signos que fazem parte da 
sua vivência.

Não podemos esquecer também que, nos dias atuais, a 
velocidade de propagação e o alcance da comunicação 
são significativamente maiores quando comparados às 
origens da publicidade, fazendo com que em muitos 
casos o alvo atingido não seja aquele esperado. Hoje, 
ao tentar falar com um público específico, a publicidade 
reverbera em diferentes nichos da sociedade, e pode 
afetar de maneira distinta públicos diferentes. Além de 
entender o público alvo, também é preciso ficar atento 
em como a mensagem pode ser recebida por outros 
grupos, que podem influenciar na percepção geral de 
uma marca ou produto.

Neste estudo, apresentamos 
alguns cases de comerciais de 
TV sob o olhar de diferentes 
consumidores. Homens, 
mulheres, jovens, adultos e 
integrantes das classes A, B e 
C foram expostos a diferentes 
peças publicitárias e as 
respostas mais impactantes de 
cada grupo estão detalhadas 
neste capítulo, assim o BRAIN 
pretende contribuir para que 
o anunciante consiga falar de 
maneira mais eficiente com o 
seu público alvo.

O DIRECIONAMENTO DA COMUNICAÇÃO PARA 
UM PúBLICO ALVO
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| Motivação – Classe AB1 X Classe B2C1

OLHA QUEM ESTÁ FALANDO!

A escolha da celebridade que irá representar 
uma marca em  um comercial permite criar 
ações de comunicação alinhadas aos objetivos da 
empresa, levando em consideração o momento 
de cada uma e a sua essência. Para que o público 
acredite na mensagem transmitida, ele primeiro 
precisa acreditar que quem a comunica sabe do 
que está falando! Avaliados pelo BRAIN no final 
de 2014, os comerciais de Ypê e Mr. Músculo, 
apesar de uma construção semelhante, atingiram 
emocionalmente os públicos de diferentes classes 
sociais de formas distintas. A Ypê apresenta 
a promoção “Família Ypê esquenta sua vida”, 
através da apresentadora Regina Casé, enquanto 
Mr. Músculo usa Ana Maria Braga para falar da 
promoção “Mr. Músculo é mais você”. Ambas se 
direcionam ao telespectador e são acompanhadas 
de elementos gráficos que aparecem na tela 
ilustrando suas falas. Além das apresentadoras, 
as promoções remetem aos nomes de seus 
programas, o que contribui para aumentar a 
relação, que será estabelecida pelo consumidor, 
entre o que elas dizem e o que está sendo 
anunciado. 

Apesar de as apresentadoras comandarem 
programas de variedades, a contextualização 
do Mais Você se direciona às donas de casa; 
além disso, o programa comandado por Ana 

Maria Braga tem como público majoritário 
telespectadores da classe B2C. Por outro lado, 
Regina Casé apresenta um programa direcionado 
à  família em geral, o Esquenta, e a apresentadora 
ficou entre as três celebridades mais confiáveis, 
tanto para a classe AB1 quanto  para a classe 
B2C1, a partir do levantamento, feito pela agência 
Y&R, destinado a identificar os atributos mais 
associados a 140 celebridades brasileiras.

Não surpreende, portanto, que o público da 
classe B2C1 enxergue de forma mais positiva a 
peça apresentada por Ana Maria Braga, enquanto 
a motivação gerada pelo comercial com Regina 
Casé apresente mais oscilações entre positivo e 
negativo para todas as classes sociais avaliadas.

Ao representar uma marca ou produto, as 
personalidades precisam estabelecer uma 
relação de confiança com o consumidor, seja 
durante o desenvolvimento de uma campanha, 
seja pela sua história com o público. Acreditando 
no que ouve, o telespectador vê com bons olhos 
o que está sendo apresentado a ele.

As curvas do desempenho, cena a cena, do Índice de Motivação 
para as classes AB1 e B2C1, dos comerciais de Ypê e Mr. Músculo 

avaliados pelo BRAIN em novembro e dezembro de 2014, 
respectivamente.

MOTIVAÇÃO

MOTIVAÇÃO

Classe AB1 Classe B2C1

YPê | Filme: Promoção Família Ypê Esquenta Sua Vida | Agência: P&M PUBLICIDADE E MARKETING
MR MÚSCULO | Filme: Mr Músculo | Agência: Ogilvy & Mather
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FAZENDO PARTE DA 
HISTÓRIA
A COMUNICAÇÃO EM MOMENTOS MARCANTES

COM MUITO ORGULHO, COM MUITA ATENÇÃO | Elo

PARóDIA DE NATAL | Perdigão

VAMOS COMEMORAR! | C&A e Renner

HOJE É DIA DE ROCK, BEBê | Rock in Rio

PARTICIPANDO DO PROBLEMA - CRISE DA áGUA | Globo e Omo

TODA FORMA DE AMOR | O Boticário e Natura

O ESPÍRITO OLÍMPICO | Bradesco
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Quando o assunto é o mesmo para todos, anunciantes e 
consumidores, como fazer diferente? Grandes eventos, 
datas comemorativas, temáticas polêmicas ou o assunto 
do momento tendem a gerar discursos semelhantes entre 
os anunciantes para atrair o público. Porém, ao propor algo 
distinto, é possível que a marca apresente ao consumidor 
uma abordagem única e inesquecível do tema.

Quando falamos sobre datas e temas que são 
explorados pelos anunciantes como forma de atingir o 
espectador, pensamos primeiro nas tradicionais datas 
comemorativas do comércio, que sempre foram uma 
grande corrida para conquistar a escolha do consumidor 
na hora da compra. Hoje, além das campanhas habituais 
de venda, observamos que as marcas tentam, de 
diversas maneiras, criar um relacionamento com o 
consumidor, indo além das ofertas e promoções. 

Mas, e quando a atenção de todos se volta para um 
novo tema? Os grandes eventos culturais e esportivos 
que mobilizam o país também são tema de diversas 
peças publicitárias que se propagam na comunicação. 
Patrocinadores, apoiadores e aqueles que “pegam 
carona” no momento buscam se sobressair no meio de 
tantos pares. Em meio a tanta competição, emplacar 
uma música, um bordão ou mesmo um grito de 
guerra pode ser suficiente para criar uma campanha 
memorável!

E por falar em “cair na boca do povo”, marcas que optam 
por se posicionar sobre um tema polêmico ou um 
problema que afeta diretamente a população, devem 
estar cientes que esta não é uma tarefa fácil... É preciso 
sensibilidade para abordar assuntos que atingem o 
público de uma maneira, muitas vezes, direta e pessoal.  

A COMUNICAÇÃO EM MOMENTOS MARCANTES

Neste capítulo, será 
apresentada uma seleção de 
comerciais de TV que fizeram 
parte de momentos chaves 
tanto para o comércio, quanto 
para a população, mostrando 
diferentes estratégias que são 
capazes de atingir ou não o 
espectador e de que forma 
eles afetam o inconsciente do 
consumidor!
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|Atenção, Motivação e Memorização

PARÓDIA DE NATAL

Para os brasileiros, poucas datas são tão 
importantes como o Natal. Os preparativos para 
a tão esperada data comemorativa se iniciam 
com bastante antecedência, quando as pessoas 
definem o local, os presentes, o cardápio e todos 
os detalhes deste momento de confraternização. 
Não é por acaso que os anunciantes aproveitam 
esta data especial para criar peças de comunicação 
que falem diretamente ao consumidor sobre os 
sentimentos e a magia do Natal, aproveitando para 
inserir seus produtos e marcas.

O comercial “Isabel”, da Perdigão, criado pela 
agência Talent e avaliado pelo BRAIN em 
dezembro de 2013, é um excelente exemplo de 
como as marcas podem pegar carona no espírito 
de festa do Natal para reforçar a tradição de seus 

produtos nesta data comemorativa. Com o mote 
“Se não tem Chester, não tem a magia do Natal”, 
o divertido filme traz uma família que canta seu 
descontentamento pela falta da ave especial na 
ceia, através de uma paródia da música “Jingle 
Bell”. Com humor, a campanha tem a intenção de 
destacar a importância do produto para garantir 
uma ceia que faça sucesso entre os convidados.

O filme apresentou excelente desempenho nos 
três índices neurais avaliados pelo BRAIN: Atenção, 
Motivação e Memorização. O enredo inusitado 
do filme, no qual os personagens aparentam 
estar decepcionados com a anfitriã da festa, 
gera expectativa e interesse no espectador, 
contribuindo para o engajamento atencional. 
A estratégia de humor empregada foi bastante 

Análise de Benchmarking do filme “Isabel” da Perdigão, para 
os Índices de Atenção, Motivação e Memorização. O resultado 
indica que comparado ao database do BRAIN, o comercial obteve 
excelente desempenho nos três índices.

Cenas do filme “Isabel” da Perdigão.

efetiva para gerar uma motivação positiva. 

Além disso, o contexto familiar do enredo, 
associado à utilização do jingle já bastante 
conhecido pelo público, foi importante para o 
bom desempenho no Índice de Memorização. 
Acertar na comunicação de Natal é sem dúvida um 
excelente presente para as marcas!

atEnção

MotIvação

MEMorIzação

MUITO ALTA

MUITO ALTA

MUITO POSITIVA

PERDIGÃO | Filme: Isabel | Agência: Talent
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PARA ENCERRAR NOSSA 
CONVERSA
Como falamos no início do estudo, a comunicação 
tem como papel principal transmitir uma 
mensagem ao seu público alvo. Ao longo dos 
anos, foram utilizados diferentes códigos e meios 
de comunicação com o objetivo de aproximar 
marcas e consumidores. Entretanto, é importante 
lembrar que uma estratégia de comunicação só 
pode ser considerada realmente efetiva quando o 
comportamento do receptor, aquele que recebe a 
mensagem, é influenciado. 

A criação de uma estratégia de comunicação 
geralmente é feita a partir de uma visão subjetiva. 
O profissional que desenvolve a peça publicitária 
(o emissor) deve ser capaz de compreender 
as necessidades e desejos do consumidor e, a 
partir disso, projetar qual seria o impacto de sua 
mensagem sobre esse receptor. No entanto, o 
real impacto da comunicação, que determinará 
seu sucesso ou fracasso, só pode ser avaliado 
depois que a informação é absorvida pelo próprio 
receptor, e aí, pode ser tarde demais! 

A comunicação é caracterizada em sua maior 
parte por estratégias de comunicação unilateral, 
ou seja, onde não há uma resposta direta do 
receptor. Ainda assim, a publicidade apresenta 
claramente expectativas com relação a um 
retorno do consumidor ao medir indicadores 
como intensão de compra, recall, brand awareness, 
market share, dentre outros. Quando analisamos 
as respostas neurais dos consumidores frente 
a uma peça publicitária podemos entender, de 
fato, como ele decifra os códigos enviados pelo 

Signos

Cliente

Hábitos de consumo

Mercado
Cultura
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anunciante, sem intermediários. Ao desenvolver 
estudos como o BRAIN 500, a Forebrain auxilia 
as marcas a entenderem o real impacto de 
suas estratégias de comunicação sob a ótica do 
principal interessado, o consumidor.

Para construir um “diálogo” eficiente entre 
marcas e pessoas, o estudo mostra que é preciso 
convidar o consumidor para entrar na história, 
melhor ainda se o assunto despertar curiosidade 
e interesse.

Fale de forma compreensível mas fique atento, 
falar a mesma língua não garante que a 
mensagem seja compreedida. Seja sincero, pois 
quem ouve tem que acreditar em quem fala, além 
disso, a verdade desperta sentimentos! Histórias 
reais podem ser contadas através de metáforas 
e fantasia, mas não exagere e lembre-se que um 
bom contexto é fundamental. Não seja generalista, 
os detalhes podem fazer toda a diferença. Busque 
uma identidade marcante... para o consumidor! 
Foque no problema e conduza o espectador por 
toda a história! Tenha certeza que a informação 
principal foi valorizada e, se possível, busque uma 
forma original de transmiti-la. 

O BRAIN 500 mostra que cada elemento 
presente na comunicação é capaz de impactar o 
comportamento do receptor da mensagem. No 
entanto, a influência da estratégia utilizada para a 
construção dos filmes muitas vezes se sobrepõe 
ao efeito dos elementos isolados. A partir deste 
conhecimento, o estudo reúne uma série de 
insights estratégicos, pautados em informações 
científicas, que podem ser acessados de maneira 

fácil e intuitiva. Os resultados do BRAIN 500 
podem revolucionar a forma de construir 
briefings e planejar estratégias de comunicação, 
aprimorando peças publicitarias, que agora, 
podem ser criadas a partir da perspectiva do 
próprio consumidor. 

Use os resultados do BRAIN 
500 para potencializar a 
experiência de comunicação 
oferecida aos seus clientes 
e para impulsionar as suas 
vendas!
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PRODUTOS BRAIN

Acesso ilimitado às ferramentas da plataforma BRAIN, que permitem 
a análise e comparação de filmes publicitários, criação de insights de 
comunicação e te ajudam a construir estratégias publicitárias mais assertivas.

Consultoria 100% personalizada, desenvolvida de acordo com as 
necessidades de cada cliente. Através de uma análise comparativa e 
detalhada de toda a nossa base normativa, o BRAIN Consulting identifica 
tendências, elementos e estratégias de comunicação eficientes para atingir 
objetivos específicos, como: (I) criação de campanhas direcionadas a 
telespectadores de uma faixa etária, sexo ou classe social; (II) aumento do 
desempenho de filmes publicitários dentro de seu setor de atuação, (III)  
melhora na performance das campanhas da marca em um índice neural 
(atenção, motivação e memorização).

Relatório mensal que traz insights a respeito das melhores e piores 
estratégias de comunicação brasileiras. O relatório é construído a partir da 
análise dos filmes que obtêm destaque, tanto positivo quanto negativo, nas 
ferramentas oferecidas pela plataforma BRAIN Analytics. 

Relatórios especiais, desenvolvidos para orientar a comunicação publicitária 
em contextos específicos, como datas comemorativas importantes para 
o varejo ou alterações no panorama socioeconômico. Os Special Reports 
também podem detalhar as estratégias de comunicação mais eficientes para 
um público alvo, como jovens, adultos, indivíduos de classes sociais distintas 
e público feminino/masculino.

Análise aprofundada de filmes publicitários que conta com a entrega de 
relatórios detalhados:

BraIn analYtICS BraIn ConSultIng

BraIn rEport

BraIn SpECIal rEportS

BraIn ad tESt

Análise de filmes publicitários não finalizados ou de filmes finalizados que 
ainda não foram veiculados. Além de permitir uma avaliação comparativa 
contra todo o nosso banco de dados, o teste auxilia na escolha das melhores 
cenas do filme e na definição do formato final de comunicação.

(I) pré-tEStE

(II) póS tEStE

Análise de filmes já veiculados, indicado para avaliar o desempenho do filme 
e/ou para pequenos ajustes na estratégia da campanha.
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E falando sobre o dilema da comunicação...

O BRAIN 500

Sobre o BRAIN

A evolução da publicidade em um contexto de 
mudanças

A neurociência e o consumo

O método BRAIN
Uma abordagem naturalística

Metodologias neurocientíficas

Critérios científicos

As métricas

A GUERRA PELA ATENÇÃO
Sobre o índice de Atenção

Quando a batalha começa

Curiosidades...

TUDO ou nada

Tudo ou NADA

Na medida certa

A estrela do comercial

O desafio do varejo  

Overdose de informação

Falando a mesma língua!

EXISTEM VÁRIAS FORMAS DE EMOCIONAR
Sobre o índice de Motivação

“Carinho inspira carinho” 

O importante é motivar!

O humor que motiva 

Sentindo na pele

Alegria que contagia

Preto no branco

“Abra a felicidade”

“Chame que vem!”

Não é fácil dizer não

Despertando emoções negativas

PARA SER LEMBRADO
Sobre o índice de Memorização

Sky, memória na frente sempre!

Me identifico e Te identifico

No mundo da fantasia

O som que fica

Ficar na memória ou motivar?

Qual era mesmo a marca daquele comercial?

Do que estamos falando?

NO ESTUDO COMPLETO VOCÊ ENCONTRARÁ

http://www.forebrain.com.br/brain/inicio/destaque/5/166
http://www.forebrain.com.br/brain/inicio/destaque/5/166
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ESTÁ OLHANDO O QUÊ?
Sobre o índice de Visualização

Junto e misturado

Inserido no contexto

Colocando em destaque

Dois em um

Mexa-se e apareça

COM QUEM VOCÊ FALA?
O direcionamento da comunicação para um público alvo

Feito para elas

Feito para eles

Errando o alvo

Preocupação de gente grande

Olha quem está falando!

Enredo vs. Produto

Quem é o seu consumidor?

Quer falar com quem?

Qual o perfil do seu público?

Falando para os jovens

Identificação

“Para que se preocupar?”

FAZENDO PARTE DA HISTÓRIA
A comunicação em momentos marcantes

Com muito orgulho, com muita atenção

Paródia de natal

Vamos comemorar!

Hoje é dia de rock, bebê!

Participando do problema – crise da água

Toda forma de amor

O espírito olímpico

Para encerrar nossa conversa

BRAIN Analytics

Produtos BRAIN

Ficha Técnica do comerciais
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FICHA TéCNICA DO COMERCIAIS
MARCA ANUNCIANTE FILME AGêNCIA SETOR ÍNDICE AVALIADO AVALIADO NO BRAIN PáGINA

Activia Danone Fernanda Lima Y&R Brasil Higiene, Perfumaria e 
Cosméticos Atenção inicial Abril/2015

Baton Garoto Musical Não WMcCann Alimentação Motivação Junho e Julho/2014

Becel Unilever Trocas NEOGAMA/BBH Alimentação Atenção inicial e 
Visualização (Bug) Abril/2015

Booking.com Priceline Group Booking.Uau Wieden+Kennedy Comércio & Compras Atenção e Memorização Junho/2015

Bozzano Hypermarcas Pintura Disruption Works Higiene, Perfumaria e 
Cosméticos Atenção Julho/2014

Bradesco Bradesco Acredite sempre! WMcCann Serviços Financeiros Memorização Janeiro/2015

Brasil Kirin Brasil Kirin Brasil Kirin Ogilvy & Mather Alimentação Memorização Janeiro/2015

Buscofem Boehringer Ingelheim Por uma vida por inteiro Y&R Brasil Farmacêutico Motivação Fevereiro/2015

C&A C&A Jeans C&A DM9DDB Comércio & Compras Visualização de Logo Abril/2015

C&A C&A Dia das Mães C&A DM9DDB Comércio & Compras Atenção Maio/2015

Caixa Econômica 
Federal

Caixa Econômica 
Federal Caixa Econômica Federal nova/sb Serviços Financeiros Atenção inicial Natal/2013

Caixa Econômica 
Federal

Caixa Econômica 
Federal Banda nova/sb Serviços Financeiros Atenção Fevereiro/2015

Carefree Johnson & Johnson Carefree Todo Dia DM9DDB Higiene, Perfumaria e 
Cosméticos Motivação e Atenção Maio/2015

Claro Claro Agoras Ogilvy & Mather Telecom Memorização Maio/2015

Claro Claro Caindo Duro F/Nazca Saatchi 
& Saatchi Telecom Atenção Julho/2014

Coca-Cola Coca-Cola Company Tour da Taça da Copa do 
Mundo da FIFA WMcCann Alimentação Motivação e Visualização 

(produto) Maio/2014

Corega GSK Sorria com tudo! Grey Brasil Higiene, Perfumaria e 
Cosméticos Motivação Fevereiro/2015

Del Valle Coca-Cola Company Carinho Wieden+Kennedy Alimentação Motivação Abril/2015

Elo Elo #SouBrasileiro Artplan Serviços Financeiros Atenção Junho e Julho/2014

Elseve L’Oréal Novo Elseve Arginina Resist 
Restituição de Massa WMcCann Higiene, Perfumaria e 

Cosméticos
Memorização e 
Visualização (produto) Abril/2015

A partir da análise de mais de 500 comerciais, foram selecionados os filmes com os resultados mais impactantes (positivos ou negativos) e que exemplificam 
os melhores aprendizados obtidos a partir da ferramenta BRAIN Analytics. Os filmes que deram origem aos 50 cases deste estudo estão listados abaixo.
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Eparema Takeda Vaga-lume NBS Farmacêutico Memorização Outubro/2014

Fiat Fiat Peruca Leo Burnett 
Tailor Made Auto & Petroquímica Atenção Dezembro/2014

Fit Honda Motor 
Company Cérebro F/Nazca Saatchi 

& Saatchi Auto & Petroquímica Atenção, Motivação e  
Memorização Junho/2014

Garnier L’Oréal Armário
PBC 
Comunicação 
LTDA

Higiene, Perfumaria e Cosméticos Memorização Abril/2015

Globo Globo Menos é Mais Globo Cultura, Lazer e Esporte Motivação Abril/2015

Guaraná Antarctica Ambev Gabriel Medina DM9DDB Alimentação Motivação e Memorização Fevereiro/2015

Guaraná Antarctica Ambev Avião DM9DDB Alimentação Motivação e Memorização Maio/2015

GVT GVT Eder e Priscilla LODUCCA Telecom Motivação Maio/2014 24

GVT GVT Bruno e Fernanda LODUCCA Telecom Motivação Julho/2014

HB20 Hyundai Motor 
Company HB20 Spyci z+ Comunicação Auto & Petroquímica Atenção Maio/2015

HSBC HSBC Menino Grey Brasil Serviços Financeiros Atenção, Motivação e 
Memorização Dezembro/2013

Infojobs Infojobs E você, é feliz no trabalho? LODUCCA Comércio & Compras

Atenção, Motivação, 
Memorização, Atenção 
inicial, Atenção final, 
Visualização (logo)

Janeiro/2015

Itaú Itaú Mudança Africa Serviços Financeiros Atenção Maio/2015

Itaú Itaú Horário Estendido - Casal Africa Serviços Financeiros Atenção Junho/2015

Mapfre Grupo Segurador BB 
e Mapfre Celeiro Talent Serviços Financeiros Visualização (logo) Novembro/2014

Maracugina Hypermarcas Equilíbrio My Agência Farmacêutico Memorização Novembro/2014

Mr Músculo SC Johnson Mr Músculo Ogilvy & Mather Casa & Decoração Motivação Dezembro/2014 33

Multigrip Takeda Agripino Santa Clara Farmacêutico Atenção e Visualização 
(produto) Junho/2015 21

Natura Natura Natura mais perto Taterka Higiene, Perfumaria e Cosméticos Memorização e 
Visualização (produto) Janeiro 2015

Natura Natura Urbano Desperte Taterka Higiene, Perfumaria e Cosméticos Visualização (produto) Junho e Julho/2014

Natura Natura Amó Taterka Higiene, Perfumaria e Cosméticos Motivação Junho/2014

Natura Natura Kite Surf Taterka Higiene, Perfumaria e Cosméticos Visualização (produto) Junho/2015

Natura Natura Todas as mães Taterka Higiene, Perfumaria e Cosméticos Visualização (produto) Maio/2014
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Natura Natura Chame Dia das Mães Taterka Higiene, Perfumaria e Cosméticos Motivação e Visualização 
(produto) Maio/2015

Natura Natura Nomes Taterka Higiene, Perfumaria e Cosméticos Visualização (produto) Natal/2013

Natura Natura Tododia Amar Taterka Higiene, Perfumaria e Cosméticos Visualização (produto) Novembro/2014

Natura Natura Tododia Relaxar Taterka Higiene, Perfumaria e Cosméticos Visualização (produto) Outubro/2014

Nivea Sun Beiersdorf Nivea Sun FCB Brasil Higiene, Perfumaria e Cosméticos Atenção Dezembro/2013

O Boticário O Boticário Casais AlmapBBDO Higiene, Perfumaria e Cosméticos Motivação Junho/2015

O Boticário O Boticário Flores AlmapBBDO Higiene, Perfumaria e Cosméticos Motivação Junho/2014

O Boticário O Boticário Lírio AlmapBBDO Higiene, Perfumaria e Cosméticos Motivação e Memorização Maio/2014

O Boticário O Boticário Pesquisa AlmapBBDO Higiene, Perfumaria e Cosméticos Motivação e Memorização Novembro/2014

Oi Oi Tatá com tudo NBS Telecom Atenção e Memorização Outubro/2014

Oi Pré Oi Poder, poder, pode AlmapBBDO Telecom Motivação Dezembro/2014

OLX Naspers Rap do Desapega - 
Grávida Ogilvy & Mather Comércio & Compras Visualização (logo) Maio/2015

Omo Unilever Um enxágue basta Borghi/Lowe Casa & Decoração Motivação Abril/2015

Pantene Procter & Gamble Grand Canyon Grey Brasil Higiene, Perfumaria e Cosméticos Memorização e 
Visualização (produto) Fevereiro/2015

Pantene Procter & Gamble Grand Canyon Grey Brasil Higiene, Perfumaria e Cosméticos Atenção Fevereiro/2015

Perdigão BRF Isabel Talent Alimentação Atenção inicial Dezembro/2013

Perdigão BRF Isabel Talent Alimentação Atenção, Motivação e 
Memorização Dezembro/2013 35

Picadilly Picadilly 60 anos Global Comércio & Compras Atenção, Motivação e 
Memorização Abril/2015

Renner Renner Flor Paim Comércio & Compras Atenção Maio/2015

Rock in Rio Rock in Rio Matemático Artplan Cultura, Lazer e Esporte Atenção Maio/2015

Rock in Rio Rock in Rio Fernanda Artplan Cultura, Lazer e Esporte Atenção Janeiro/2015

Sadia BRF Multitarefas DPz Propaganda Alimentação Atenção e Motivação / 
Memorização Junho/2014

Sadia BRF Mãe F/Nazca Saatchi 
& Saatchi Alimentação Atenção e Motivação Junho/2015 30

Santander Santander A longo prazo Talent Serviços Financeiros Atenção inicial Dezembro/2013
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Seara JBS Foods Novo peito de peru Seara WMcCann Alimentação Visualização (logo) Fevereiro/2015

Seara JBS Foods Presunto Seara: tem 
diferença sim!!! WMcCann Alimentação Visualização (logo) Agosto/2015

Seara JBS Foods Presunto Seara WMcCann Alimentação Visualização (logo) Julho/2015

Seara JBS Foods Balcão WMcCann Alimentação Visualização (logo) Fevereiro/2015

Seara JBS Foods Lasanha Seara WMcCann Alimentação Visualização (logo) Novembro/2014

Seara JBS Foods Inauguração do Natal WMcCann Alimentação Visualização (logo) Novembro/2014

Sensodyne GSK Dentes Sensíveis - 
Sensodyne Extra Fresh Grey Brasil Higiene, Perfumaria e Cosméticos Visualização (bug) Maio/2015

Sky Sky Sky Pré-Pago FCB Brasil Telecom Memorização Julho/2015

Sky Sky Caixa Pirata FCB Brasil Telecom Memorização Junho/2015

Sky Sky Contorcionista FCB Brasil Telecom Memorização Dezembro/2014

Sky Sky O Espetáculo FCB Brasil Telecom Memorização Novembro/2014 27

Sky Sky Escapar FCB Brasil Telecom Memorização Outubro/2014

Sky Sky Presunto FCB Brasil Telecom Memorização Junho e Julho/2014

Sky Sky Replay FCB Brasil Telecom Memorização Junho/2014

Sky Sky Trio Lambanzza FCB Brasil Telecom Memorização Maio/2014

Sky Sky Edifício FCB Brasil Telecom Memorização Dezembro/2013

TIM Infinity TIM Amigas WMcCann Telecom Memorização Maio/2015

Veja Reckitt Benckiser Veja Havas Worldwide 
Brasil Casa & Decoração Atenção Novembro/2014

Vivo Vivo Intimidades DM9DDB Telecom Memorização Final Maio/2014

Ypê Ypê Promoção Família Ypê 
Esquenta Sua Vida

P&M PUBLICIDADE E 
MARKETING Casa & Decoração Motivação Novembro/2014



Ficou interessado e gostaria de adquirir o estudo completo? Entre em contato conosco!
contato@forebrain.com.br
+55 21 2533-6378
+55 21 2533-2961

www.forebrain.com.br

mailto:contato%40forebrain.com.br?subject=Contato%20pelo%20BRAIN%20500
https://www.facebook.com/Forebrain?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/768656?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1429560754016%2Ctas%3Aforebrain
https://twitter.com/forebrainneuro
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