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RESUMO 
 
 

Essa pesquisa teve como objetivo investigar as relações de memória entre marcas e 

pessoas. Se passamos por mais de 20 mil mensagens publicitárias por dia, somos capazes de 

recordar de alguma delas à noite? Quais são os estímulos que podem conduzir essas 

lembranças? O que gravamos provém do que vemos, ouvidos, cheiramos? Ou de experiências 

que nos marcam pela carga psicológica emocional (boas ou ruins)? Há muitas generalizações 

sobre essas ligações de memórias, mas o que realmente sabemos sobre elas?  

Essas foram as perguntas centrais que conduziram a pesquisa. Para tanto, foi necessário 

explorar o universo das marcas e a necessidade de criar diferenciações entre elas; as questões 

de percepção das marcas nos ambientes urbanos inflacionados por mensagens, impulsionado 

pela industrialização, urbanização, novos meios de comunicação e de transporte; o 

envolvimento da atenção no processo de percepção e posteriormente, de registro mnemônico 

de objetos, pessoas, momentos e ambientes; os tipos de memórias mapeadas pelo 

neurociência contemporânea que revela o que a psicologia começou a explorar ainda no final 

do século XIX. Esses temas constituíram a contextualização teórica que passou por algumas 

mudanças desde o começo da pesquisa a sua conclusão. A investigação sobre os ambientes 

urbanos revelou uma característica importante das metrópoles que foi a ideia de 

hiperestímulos, o contraste entre os ambientes rurais e urbanos que alteraram a forma de viver 

e perceber o mundo dos indivíduos modernos. Sobre o branding, o estudo dos autores mais 

importantes desse campo mostrou que existem várias formas de criar distinções entre marcas 

que oferecem produtos (em termos materiais) cada vez mais parecidos. As técnicas e 

ferramentas de branding seriam formas diferenciadas de ligar marcas e pessoas, tendo como 

objetivo a atenção, a memória e a fidelidades dos clientes. Já as explorações sobre a memória 

passou por autores que valorizam o generalismo acadêmico e por autores que investigam o 

campo há 40 anos e, portanto, podem oferecer informações detalhadas sobre todos os 

processos mnemotécnicos de nossa mente e nosso cérebro hoje em dia a partir de tecnologias 

e exames mais avançados. Os tipo de memórias reconhecidas por essas pesquisas e como a 

psicologia compreendia a relevância da memória encontram-se contextualizados 

teoricamente. 

Reconhecendo a dificuldade em encontrar uma metodologia capaz de oferecer dados 

precisos sobre o assunto, optamos pela realização de três pesquisas: um pré-teste quantitativo, 

um questionário quantitativo e relatos individuais qualitativos. Esse último, coletou os relatos 

por meio de cadernos, com separadores, que deveriam ser preenchidos como um diário 
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durante os 10 dias seguintes ao recebimento do caderno. As dificuldades foram inúmeras: os 

convidados para preencher o caderno retornaram com limitações, os Correios atrasaram a 

entrega dos cadernos para os participantes e a devolução por conta das Olimpíadas; houve 

muitas dúvidas com relação ao preenchimento e alguns respondentes deixaram alguns dias 

sem preencher. O total de dias com registros foi de 123. Dessa forma, a média de memória de 

marca por participante foi de 4.5 lembranças por dia. A análise mostrou que foram feitos três 

tipos de registros: Objetivos, em que a lembrança ocorreu por uma simples citação, sem 

declaração de emoções ou sensorialidades envolvidas no registro; Afetivos, em que a 

lembrança, mais detalhada e autobiográfica, esteve sempre associada a emoções ou afetos 

(positivos e negativos) em momentos emocionantes; e Sensoriais, quando havia menção clara 

a visualidades, audibilidades, tatilidade e olfatividades. Os registros Objetivos 

corresponderam ao maior número de registros, seguido pelos Afetivos, enquanto os Sensoriais 

representaram apenas 3,5% das lembranças. O que contradiz a hipótese de que as marcas são 

mais lembradas quando propõem estratégias multissensoriais. Ou talvez, os indivíduos não 

saibam expressar ou diferenciar os estímulos que produzem registros para algumas marcas.   
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INTRODUÇÃO 
“As duas maiores invenções da mente humana são a escrita  

e o dinheiro – as línguas comuns da inteligência e do interesse próprio”  

Mirabeau  

 
As intrincadas relações entre poder e meios de comunicação estão descritas na história 

desde os mais remotos períodos, podendo ser observado seu envolvimento – 

independentemente dos códigos dominantes em cada tempo histórico – na manutenção de 

impérios antigos, na conquista de novos territórios, na subjugação religiosa, no controle das 

massas, como meio alienante sobre o poder em si e outras apropriações para a mobilização do 

domínio de um determinado grupo sobre outros. Como se pode sustentar, a partir das ideias 

de Harold Innis, os meios de comunicação desempenharam e desempenham um importante 

papel nos arranjos culturais, estruturam e concentram o conhecimento. Divergente dos valores 

predominantes nas antigas civilizações, em uma sociedade industrial tecnicamente 

especializada o poder se expressaria na economia, no dinheiro, nas posses de bens materiais e 

no consumo. Não significa que o consumo não estivesse presente no passado. Os babilônios 

eram tão consumistas que a Babilônia era conhecida como “cidade de todos os vícios, todas as 

riquezas e todas as possibilidades”. Da cultura babilônica, os romanos herdaram a importância 

do luxo e adotaram um padrão elevado de consumo que a legislação tentou refrear 

determinando a quantidade de dinheiro que um homem poderia gastar ou quantas joias uma 

mulher poderia usar. Enquanto os gregos e egípcios mediam o homem por seus princípios 

morais, os romanos os mediam por suas posses, como defende Castro e Silva, uma 

perspectiva igualada aos dias de hoje (2007, p. 59). 

Logo, a economia da civilização industrial exerceu e exerce influência, ao mesmo 

tempo em que é influenciada – em diversas configurações e intensidades – pela comunicação. 

Dessa intensa relação vale destacar que também os meios de comunicação passaram a utilizar 

um modelo de negócio industrial e, portanto, necessitam de publicidade para exercer suas 

atividades. A publicidade ligou marcas, produtos, empresas e serviços às fontes de 

informação e conhecimento com objetivo explícito de consumo usando estratégias algumas 

vezes indistinguíveis entre publicidade e informação. 

Essas estratégias, ao longo do tempo, foram compondo um conjunto elaborado e 

criativo de usos da comunicação, se dissociando por vezes, dos meios de comunicações 

tradicionais e constituindo o que se convencionou chamar comunicação mercadológica, uma 

forma diferenciada de ligar marcas e pessoas por meio de técnicas e ferramentas de 
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comunicação diversificadas. Para Douglas e Isherwood, o consumo pelo prisma da 

publicidade é o enquadramento mais popular do fenômeno, no entanto, embora consumo seja 

um universo mais complexo, vivemos num mundo de bens materiais e é muito comum supor 

que além de serem necessárias para a subsistência, esses bens materiais estejam carregados de 

significados e sejam comunicadores de um conjunto de valores culturais (2004, p.105). 

As técnicas de comunicação mercadológica evoluíram seguindo as possibilidades 

oferecidas pelas tecnologias, pela convergência entre os meios de comunicação, pelo 

surgimento de novas linguagens digitais e pelos próprios arranjos sociais a partir dos usos dos 

meios de comunicação, o que será observado detalhadamente no capítulo III desta pesquisa. 

Da abundância de manobras possíveis, exploraremos a técnica que procura comunicar marcas 

não apenas por apelos racionais, mas sobretudo, por invocação das emoções por meio dos 

sentidos.  

Essa pesquisa tem como objetivo investigar que tipo de relações sensoriais e de 

memória se dão entre marcas e pessoas a partir da utilização de estratégias sensoriais de 

comunicação, chamadas de sensorial branding, ou branding sensorial. Um tema novo para o 

âmbito dos estudos de comunicação, mas que está intrinsicamente ligado ao ambiente urbano 

contemporâneo; às forças econômicas e arranjos sociais que orientam a vida no século XXI; e 

sobretudo, ligado a novas linguagens midiáticas que surgiram na era da abundância de 

informações.  

A criação e utilização de branding sensorial seria essa tática empregada por 

organizações de diversos tipos (cujos exemplos serão apresentados detalhadamente ao longo 

do trabalho) para disseminar ideologias, valores, produtos e serviços de marcas, no entanto, 

não mais pela via da propaganda convencional: impressos em jornais, revistas e outdoors, 

nem por meio de jingles em rádios e comerciais de televisão. Não se trata de convencer a 

audiência sobre a qualidade, os diferenciais ou a reputação de uma marca e seus produtos. 

Não há esforço retórico para a elaboração de discursos refinados com palavras-chaves e 

clichés escolhidos para seduzirem as audiências nos lábios de belas modelos ou celebridades 

do universo da mídia. Não se pretende persuadir todas as pessoas, primeiramente pelo 

declínio da instância da mídia de massa e, em segundo lugar, pela questão da fragmentação da 

audiência. Mas, pretende-se, com estratégias de branding sensorial, alcançar a audiência e sua 

memória por meio dos sentidos que comunicam: a visão, a audição, o tato e o olfato. 

A multiplicação dos canais de TV e emissoras de rádio; a evolução da tecnologia na 

criação de sistemas mais eficientes, mais leves e compactos, e com mais qualidade de 
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transmissão; a chegada da internet e sua profusa oferta de informação e entretenimento, até o 

ponto em que nos encontramos atualmente em que portamos todo o conteúdo disponível na 

internet em nossos bolsos e podemos acessá-lo a qualquer momento de qualquer lugar do 

planeta com um ponto de rede: todas essas mudanças alteraram a hegemonia da mídia de 

massa, a mídia que atingia a maioria da audiência. Nesse novo contexto midiático, a 

audiência, por sua vez, adquiriu autonomia de escolha e, a partir da diversificação de meios e 

linguagens, passou a dispor de uma gama de possibilidades para acessar o conhecimento que 

converge em diversas plataformas que não se anulam, mas que coexistem e se 

complementam.  

Tomando como base pesquisas anteriores que buscaram entender a utilização do tato 

nas relações entre homens e mídias, essa proposição estende-se para compreender como se dá 

a comunicação a partir do envolvimento de mais sentidos na experiência com as mídias, 

especificamente, as marcas, tomando como premissa a emergente demanda por experiências 

sensoriais em regime sinestésico, um fenômeno de contaminação dos sentidos em que um 

único estímulo – visual, olfativo, auditivo, gustativo ou tátil – pode desencadear a percepção 

de mais eventos sensoriais diferentes e simultâneos.  

Por esse motivo, essa pesquisa envolverá explorar conceitos de branding a partir do 

envolvimento da materialidade sensorial na comunicação, que compreende a fase 

metodológica de teorização da problemática. A pesquisa empírica e suas inferências, dando 

encaminhamento à crítica sobre o branding sensorial no que toca ao seu uso devido e suas 

apropriações, configurou como parte seguinte a problematização. O processo investigatório de 

coleta de dados pressupõe o uso de recursos metodológicos que viabilizem o estudo do objeto 

proposto. Durante o desenrolar da pesquisa, houve uma mudança metodológica. Inicialmente, 

a proposta era entrevistar 60 pessoas (nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, por 

oferecerem mais diversidade cultural de seus habitantes e por configurarem como meio 

ambiente onde há ofertas excedentes de informação) a partir de um questionário aberto, 

combinando técnicas de pesquisas qualitativas e quantitativas, com o objetivo de investigar as 

percepções acerca das estratégias multissensoriais utilizadas por marcas. No entanto, a partir 

do pré-teste inicial e da apresentação do relatório parcial de pesquisa durante Seminário 

Interno, foram sugeridos outros métodos que pudessem oferecer dados mais qualitativos para 

a pesquisa. Dessa forma, a escolha técnica da coleta de dados foi o depoimento pessoal por 

meio de relato redigido em cadernetas em um intervalo de tempo de 10 dias. Foram 

convidadas 45 pessoas, das quais apenas 19 concordaram em contribuir com a pesquisa. No 

entanto, apenas 14 devolveram os cadernos preenchidos e reportaram um total de 562 
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memórias com marcas. Ao todo, deveriam ser 140 dias registrados, no entanto, 11 dias não 

tiveram registros nos cadernos. Além disso, três respondentes declararam não ter tido 

lembrança ou memória de nenhuma marca, num total de seis dias. O total de dias com 

registros foi de 123. Dessa forma, a média de memória de marca por participante foi de 4.5 

lembranças por dia. A fase de análise apresenta um quadro de percepções com a observação 

descritiva da pesquisa que orientou o quadro interpretativo e conclusivo sobre a problemática 

exposta na investigação. 
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Capítulo I . Referencial Teórico  

 

A pesquisa se insere no campo do conhecimento da Comunicação e seu referencial está 

ligado a áreas de marketing, psicologia e estudos contemporâneos propostos pela sociologia e 

filosofia sobre o ambiente abundante em mensagens.  

Foi considerada a evolução do conceito de branding e de suas práticas no mercado de 

publicidade e marketing, e de exemplos do estabelecimento de vínculos afetivos entre marcas 

e pessoas, partindo do princípio que marcas se tornam universos que cultivam ou criam 

valores semelhantes aos de seus consumidores. Essa percepção, no entanto, não estava 

inicialmente incluída no projeto. Portanto, esse foi um desvio necessário nesta fase de 

levantamento bibliográfico e requereu reconhecer e mapear os conceitos clássicos sobre 

branding. Foram consultados autores como Kevin Lane Keller, em sua obra “Strategic Brand 

Manager” que determina todo o processo de distinção que caracteriza o branding. Esses 

conceitos apresentam como as marcas, a partir do processo de industrialização que se iniciou 

em 1712 com a Revolução Industrial, criou produtos tão similares que apenas poderiam ser 

particularizados por suas marcas. Essa marcação do produto foi acentuada nos anos 1980, 

com a mecanização eletrônica das fábricas e, portanto, constitui uma das justificativas para a 

necessidade do branding como forma de diferenciar produtos que, em sua essência e 

constituição, são idênticos. Outro olhar de suma importância sobre o tema, foi o de David 

Aaker. Durante a consulta, as obras que se revelaram importantes para essa pesquisa foram 

“Managing Brand Equity”, “Building Strong Brands”, “Brand Leadership”, “Brand Building 

and Social Media”. Aaker defendeu que era sim necessário usar estratégias que envolvam “o 

coração e a mente” dos consumidores para estabelecer um laço emocional com as marcas. O 

branding seria, em sua visão o “amálgama” do produto físico e as identidades que constituem 

uma marca. Esse elo embasa a percepção dos consumidores a partir do vínculo com suas 

próprias identidades. Ou seja, acima de tudo o branding engaja por construção identitária 

(Aaker, 1991). 

Outro desvio que teve uma função mais instrutiva e menos instrumental para a pesquisa, 

foi conduzido pelo desejo de estabelecer conexões entre a economia capitalista, a sociedade 

de consumo e a generalização das mensagens despercebidas. Foram consultados livros como 

o de David Miller, “Trecos, Troços e Coisas”, e Mary Douglas “O Mundo dos Bens”, para 

buscar mais referências e entendimento sobre consumo; George Simmel, sobre o a filosofia 

do dinheiro na virada do século XIX em que o autor analisa como a economia monetária 

(capitalista) organizou uma nova relação entre meios e fins, sujeitos e objetos. Por fim, 
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também foram lidos “Connected”, de Nicholas Cristakys, que fala sobre as influências de 

consumo que se dão por meio de nossas conexões digitais e “The World beyond your head: 

How to flourish in age of distraction”, de Matthew Crawford que defende que vivemos em 

meio a uma crise de atenção que é amplamente comentada - no contexto de protesto, crítica a 

usos sobre a tecnologia. Suas ideias se aproximam bastante às de Simmel e Singer sobre os 

estímulos do ambiente urbano. Esses autores, embora não estejam no centro da problemática 

em questão, foram de significativa contribuição para a construção das ideias que sedimentam 

o argumento teórico. 

Foi acrescentado um subcapítulo ao referencial teórico no momento em que definimos a 

escolha pelos depoimentos sobre memórias de marcas como opção metodológica. Para poder 

compreender os mecanismos da memória e como poderiam se dar as relações dos relatos com 

as marcas, foram usados os autores Vinicius Andrade Pereira, “Estendendo McLuhan”, que 

defende e legitima a memória como campo de estudos da comunicação; Ivan Izquierdo, 

“Memória”, que se dedica a estudos da memória há 40 anos e apresenta com todos os 

detalhes os processos cerebrais (em sua materialidade) sobre a formação e manutenção de 

registros recentemente mapeados por novas tecnologias utilizadas pelas neurociências; Israel 

Rosenfield, “A invenção da memória” que apresenta os primeiros estudos sobre a memória até 

os estudos sobre plasticidade neuronal e darwinismo neural concebidos por Gerald Edelman; 

Leonard Mlodinow, “Subliminal”, obra que aborda as experiências de William James, Freud, 

Münsterberg, Lizt e Pierce, na virada do século XX, no caminho para o entendimento sobre os 

processos que motivavam e modulavam a atenção, a memória e a consciência, sua obra, no 

entanto, é a que mais apresenta reducionismos acadêmicos; Hugo Münsterberg, “Atenção”, 

falando sobro tema em si mesmo e  as montagens necessárias para a atenção no cinema, uma 

nova mídia em expansão no momento de sua escrita; por fim, Jeffrey Schwartz e Sharon 

Begley, na obra “The Mind and The Brain”, apresentaram questões sobre a neuroplasticidade, 

os mapeamentos cerebrais e a questão da atenção.  

Com exceção dessa alteração no direcionamento inicial, ou ainda, da percepção tardia 

da necessidade de apresentar esses conceitos, a pesquisa bibliográfica seguiu seu curso 

normal tomando como referências mais específicas sobre marcas emocionais, as ideias de 

Marc Gobé sobre Marcas Emocionais, as ideias de Martin Lindstrom sobre Marcas 

Sensoriais, e um conjunto de autores que abordam a construção das marcas em níveis 

imateriais e emocionais, como John Gerzema, Ed Lebar, Douglas B. Holt, Joseph Pine e 

Naomi Klein.  
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1.1 O ambiente contemporâneo 

O momento em que vivemos seria marcado por uma quebra de paradigmas na 

comunicação, como sugere Thomas H. Davenport: os modelos tradicionais de comunicação 

não conseguiriam mais envolver os indivíduos e conquistar sua atenção devido a 

multiplicidade de ofertas de mídias e de mensagens. A crise da atenção no século XXI pode 

ter suas origens na sociedade industrial dos séculos XVIII e XIX, por esse motivo, 

consideramos também a cultura material do período que foi chamado de modernidade 

neurológica por Ben Singer, que significa dizer que as condições psicológicas produzidas pela 

metrópole alteraram os fundamentos sensoriais do psiquismo na modernidade. O período 

sobre o qual ele fala é o período da industrialização e que estabelece um regime acelerado de 

produção, invenções e descobertas em muitos setores que reorganizam a vida social e 

sobretudo, a vida mental. 

Da modernidade para a contemporaneidade o ambiente não se alterou, o que mudou foi 

a velocidade, os suportes, as tecnologias e a cultura. Nos dias de hoje, o ser humano passa por 

mudanças continuas e profundas e, como defende Matthew Crawford, essas mudanças podem 

ter se iniciado com o Iluminismo, se aceleraram no século XX e culminam em nosso tempo 

com uma forma de organização mental mais fragmentada. “Nós estamos vivendo em meio a 

uma crise de atenção que é agora amplamente notada” (2015, p. 3, tradução nossa1) e, para o 

autor, essa crise de atenção está diretamente relacionada com a forma com que entendemos o 

mundo a partir de nossas representações mentais em uma “existência altamente mediada” 

(ibid.). Essas considerações –  extraindo a linha do tempo – não são muito diferentes das 

considerações de Georg Simmel, em 1898 sobre uma “intensificação da estimulação nervosa” 

nos ambientes metropolitanos urbanos que estariam reorganizando a vida mental e sensorial 

do indivíduo moderno e que de certa forma, promovem o mesmo questionamento sobre o 

indivíduo contemporâneo: em meio a uma torrente de estímulos e uma experiência altamente 

mediada, ao que se deve prestar atenção? O que vale a nossa atenção? 

  A aposta das marcas sensoriais seria essa: a de que envolvendo mais sentidos humanos 

no processo de comunicação, o indivíduo poderia prestar mais atenção àquela mensagem 

específica do que às demais que o circundam. As marcas sensoriais seriam, portanto, uma 

forma de comunicar de forma diferenciada, por meio dos sentidos humanos de forma 

planejada e construída, capaz de deter a atenção da audiência e de transportar outro tipo de 

informações que criariam vínculos memoráveis com pessoas. No entanto, reside nesse 
                                                
1 O texto em inglês é: “We are living through a crisis of attention that is now widely remarked upon” 
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argumento generalizado, a questão mais importante. A questão que direciona esta pesquisa, 

portanto: existiria um nível de comunicação mais profundo ou eficiente, capaz de ativar de 

modo mais eficaz a memória de um acontecimento ou, no caso, de uma marca? A 

comunicação mercadológica que faz uso de recursos sensoriais ativaria mais memória, 

receberia mais atenção ou seria mais distintamente reconhecida por seus públicos de interesse 

criando vínculos mais estreitos com eles?  

Se consideramos a quantidade de exposições publicitárias a que uma pessoa está sujeita 

em seu cotidiano acelerado nos centros urbanos contemporâneos, pode-se chegar a um 

número maior que cinco mil em apenas um dia, de acordo com a pesquisa “America's Media 

Usage & Ad Exposure: 1945-2014”, realizada pela Media Dynamics, Inc. em setembro de 

20142.  Elas estão presentes em todos os lugares: nos feeds de notícias das variadas redes 

sociais que percorremos em nossos aparelhos telefônicos que também nos despertam para o 

dia, nos intervalos comerciais dos jornais que assistimos pela TV, nos banners em blogs e 

sites que cobrem as telas parcial ou totalmente em que procuramos notícias e informações 

enquanto tomamos café; em outdoors, busdoors, envelopamento de vagões de metrô, banners 

nas ruas e praças, skyscrapers nas medianeiras dos edifícios, na capa que cobre o assento dos 

bancos dos ônibus que tomamos em nossos deslocamentos; nas partidas de casual games que 

jogamos nos micro-momentos de tédio ou entre uma fase e outra que perdemos nos jogos 

sociais que compartilhamos com amigos das redes digitais; nos intervalos da rádio ou ainda 

nos aplicativos de streaming de música que contratamos; nos elevadores; no jogo americano 

do restaurante fast food onde almoçamos; no prelúdio de uma sessão de cinema; nas barracas 

de sol na praia; nas bicicletas que alugamos para passear no fim de semana, nas etiquetas das 

roupas que usamos, nos anúncios que aparecem sobre o e-mail que estamos lendo... Quantas 

delas lembramos conscientemente? Quais delas? De acordo com a pesquisa, desse universo de 

mais de cinco mil, somos expostos em média a 362 mensagens publicitárias que foram 

previamente planejadas para nos atingir. Dessas, notamos 153 por dia e apenas 12 podem 

deixar alguma impressão. 

A aposta da estratégia de envolvimento sensorial é que a experiência pelos sentidos 

ficará registrada no indivíduo, conquistando singularidade no processo de memória. Seria esse 

o início da formação de uma nova cultura comunicativa, como propõe Christoph Türcke, em 

que a propaganda como a conhecemos abandonaria sua função econômica imediata – a 

                                                
2 Disponível em http://www.mediadynamicsinc.com/product/americas-media-usage-ad-exposure-1945-
2014/E1a68cfe34e9e1a/ Um resumo gratuido está disponível em http://sjinsights.net/2014/09/29/new-research-
sheds-light-on-daily-ad-exposures/#comments. Acessado em 20 de dezembro de 2015 
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estreita relação entre consumo e publicidade – para perseguir o objetivo de ser apenas 

percebida? O autor defende que mesmo que as marcas não tenham “nada de excitante” para 

oferecer, elas ainda devem planejar publicidade – ou como ele usa: “ações comunicativas” – 

como um “imperativo de auto-conservação”, ou seja, caso as marcas não chamem atenção 

para si, estariam se aventurando nas incertezas da memória, “correndo o risco de não serem 

lembradas” (2010, p. 37). Então, que estratégias as marcas deveriam usar para criar 

diferenciação no cenário de excesso de conteúdo? O branding sensorial seria uma boa 

estratégia?  

Estamos falando de marcas que criam representações não somente visuais, mas 

auditivas, olfativas ou táteis para se diferenciar das outras marcas. Estratégias usadas por 

exemplo, pelo banco Itaú, que possui um audio branding: uma assinatura sonora para todas as 

suas campanhas e comunicações audiovisuais e que pode ter ainda versões de acordo com o 

apelo da mensagem a ser comunicada. Ou ainda, pela montadora de automóveis americana 

Chrysler que adicionou uma sonoridade ao movimento de fechar as portas do carro: foram 

instalados dispositivos que emitem um som diferenciado artificial, que se assemelha ao fechar 

de portas de carros antigos, produzidos por materiais considerados mais resistentes como 

metais, e que se distinguem do som de batidas de portas dos carros produzidos com a 

tecnologia do plástico polipropileno, considerado menos valioso e resistente (ao menos no 

imaginário de certas gerações). Temos branding sensorial quando o aroma de um sapato 

infantil é mais representativo que sua marca, como no caso da Melissa que produzia sapatos 

infantis na década de 1980 e que retornou nos anos 2000 revigorando o caráter nostálgico e 

oferecendo sapatos femininos de plástico com cheiro de chiclete tutti-frutti. Ou ainda, quando 

somos capazes de reconhecer uma marca pela sua forma, como no caso das antigas garrafas 

de vidro da Coca-Cola ou de um frasco de Chanel nº 5, em seus desenhos peculiares e 

reconhecíveis mesmo depois de quebrados em mil pedaços (LINDSTROM, 2005, p. 48). Um 

dos exemplos mais recentes para o uso da estratégia foi a criação da logomarca das 

Olimpíadas a serem realizadas em 2016, no Brasil. Criada pela agência carioca Tátil3, a 

concepção da marca considerou possibilidades visuais, audiovisuais e táteis da marca e a ideia 

é que onde quer que a marca seja aplicada as pessoas possam interagir com ela (nesse sentido 

se assemelha mais a uma instalação artística do que a uma impressão). Esses são apenas 

alguns dos exemplos de empresas que acentuaram os elementos sensoriais de suas marcas 

como uma estratégia de branding. 
                                                
3  Processo de criação e defesa da marca podem ser vistos no case em vídeo produzido pela agência 
https://www.youtube.com/watch?v=cFnL4eo2094 em 15 de agosto de 2015 
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1.2 Branding 

O fenômeno branding não é novo, mas sua importância cresceu durante a era industrial, 

quando deixou de ser apenas um meio de comunicar méritos que diferenciavam os objetos e 

os protegiam de plágio. É sabido que desde a época antiga, Romanos e Gregos usavam marcar 

as garrafas de vinho ou as garrafas de óleo para luminárias, com símbolos que indicavam sua 

origem e qualidade; produtores de frutas marcavam suas caixas com símbolos em brasa para 

identificar a proveniência dos produtos, geralmente comercializados em vilarejos distantes; 

chineses marcavam suas porcelanas e vasos antigos, bem como produtos da Índia datados em 

1300 A.C. Depois, as marcas em vidro, madeira, porcelana e cerâmica foram substituídas por 

marcas impressas, marcas em relevo, selos com brasões estampados. Eles correspondiam a 

produtores e produtos, monopólios ou impérios. Uma antiga lei Inglesa, aprovada em 1266, 

exigia que padeiros incluíssem suas marcas em cada pão ou bisnaga que vendessem, para que 

se reconhecesse a origem de pães que não estivessem dentro do peso instituído como 

adequado na época (KELLER, 2013, p. 61). Portanto, o branding permeia a vida humana há 

muitos séculos como forma de diferenciar e destacar as qualidades de um produto em relação 

a outros. No entanto, da idade antiga e medieval até a contemporaneidade, o conceito de 

brand se desdobrou acompanhando o próprio desenvolvimento mercantil das nações, suas 

crises e guerras, estabelecendo um vínculo com a produção, o capitalismo e o consumo. A 

partir dos anos 1980, esse vínculo alterou a própria concepção sobre o significado da palavra 

brand: as marcas passaram a ter um valor financeiro que demonstram sua importância no 

mundo. Mais do que um símbolo, executivos perceberam que deveriam gerenciar as marcas 

como valores intangíveis e criar marcas fortes para terem vantagem no mercado. 

A palavra “brand” é derivada de uma palavra pertencente a cultura antiga escandinava 

“brandr”  que significa “queimar”: como antigos fazendeiros (até os dias de hoje) marcavam 

seus rebanhos de animais com as iniciais do nome do proprietário, ou brasões, para identificá-

los sem nenhuma incerteza.  De acordo com a Associação Americana de Marketing (AMA), 

brand é “um nome, termo, sinal, símbolo, desenho ou combinação entre eles, 

intencionalmente planejada para identificar as qualidades e serviços de um vendedor ou um 

grupo de vendedores e diferenciá-los da concorrência” (KELLER, 2013, p. 31). Pode ser 

considerado brand, um nome, logotipo ou signo que represente uma marca, no entanto, dos 

anos 1980 em diante – e com a especialização das mensagens publicitárias a partir da 

demanda da criação de marcas como valores intangíveis – a palavra brand passou a estar 
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relacionada com algo que na verdade criou um “certo grau de percepção, reputação, 

proeminência etc., no mercado” (KELLER, 2013, p. 31). Ou seja, não se trata apenas de uma 

marca, uma marcação, mas de percepção e valores sobre a marca.  

O branding, portanto, a construção e gestão de marca junto ao mercado usando um 

conjunto de estratégias de comunicação mercadológica (ações de marketing que posicionam e 

divulgam a marca para públicos externos e ações internas que transmitem a imagem desejada 

para os públicos internos) que estabelecem relações de identidade e criam valor para o público 

consumidor com a finalidade de consumo dos produtos e serviços de determinada marca. O 

branding sensorial seria apenas uma dessas estratégias, que planejadas, tratariam da 

construção de “campos associativos inteiros”, como defende Türcke: “a imagem, com a 

ambientação sonora, tem de ser tão marcante, que por assim dizer, estampa a ferro em brasa o 

sistema nervoso” (2010, p. 54). Mais do que diferenciar produtos indicando origem e 

qualidade, o branding do século XXI teria como missão envolver, encantar, criar estilos, 

cumplicidade, vínculos afetivos, comover, fazer sonhar, criar necessidades, transportar desejo, 

marcar um estilo de vida, abraçar causas e propor valores. “Estamos na época em que criar 

produtos já não basta: é preciso criar uma identidade ou uma cultura de marca por meio do 

marketing, do superinvestimento publicitário e da hipertrofia da comunicação”, observam 

Lipovetsky e Serroy sobre os valores que criam diferenciação e a lógica expansionista das 

marcas. 

O capitalismo do hiperconsumo caracteriza-se pela exigência de hipervisibilidade 
das marcas, e por isso, pela explosão dos orçamentos de comunicação causada pela 
intensificação da concorrência, pela semelhança dos produtos, pelos imperativos de 
rentabilidade rápida e elevada. Assim, passou-se da marca à hipermarca: esta se 
impõe quando o trabalho do marketing se sobrepõe ao da produção , quando o 
‘branding’ se põe à frente do produto, quando a dimensão do imaterial constrói mais 
a marca do que a fabricação material do produto (...). Pois o que o hiperconsumidor 
compra em primeiro lugar é a marca, e com ela um suplemento da alma, de sonho e 
de identidade: num limite extremo, para o consumidor globalizado que importância 
tem o perfume desde que tenha a embriaguez de um frasco Chanel? (LIPOVETSKY 
e SERROY, 2011, p. 95) 

 

Dessa lógica deriva o branding sensorial, na criação de estratégias para criar distinções 

usando os sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato) e carregar informações sobre as 

identidades que as marcas pretendem legitimar para seus públicos. O desafio é compreender 

se o branding sensorial se realiza no corpo físico da audiência, em sua materialidade, e 

também em seu imaginário. O que se daria em termos imateriais seria justamente a construção 

de valores e vínculos por identidade a partir do uso de branding sensorial e que essa pesquisa 

pretende investigar. Ao contrário de todas as tecnologias de verificação dos efeitos e retornos 
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sobre os investimentos publicitários, aprimoradas com as tecnologias digitais, os efeitos das 

estratégias sensoriais de comunicação são desconhecidos, portanto, não há métricas – 

quantitativas ou qualitativas – de retorno de vendas ou de percepção sobre as marcas.  

Marcas não seriam mais logotipos, ou produtos, mas um tipo de “impressão íntima, o 

sentimento visceral de uma pessoa em relação a um produto, serviço ou empresa”, como 

propõe Marty Neumeier (2008, p. 2), enfatizando que a palavra visceral se justifica porque 

apesar de ser esforçar para lapidar sua racionalidade, os seres humanos seriam mais intuitivos 

e emocionais do que lógicos. 

 

Marc Gobé, questionou as escolhas emocionais, a relação enfraquecida de marcas e 

pessoas por laços racionais e a construção de vínculos mais fortes e duradouros a partir do 

componente emocional. “Por emocional quero dizer como uma marca engaja clientes no nível 

dos sentidos e emoções, como engaja consumidores no nível das sensações e emoções ” 

(2001, xiv, tradução nossa4), o que se apresenta como uma nova forma de produção de 

significados ligando os dois lados da questão de uma forma “emocionalmente profunda”.  

Isso significa que compreender as necessidades emocionais e desejos das pessoas é, 
de fato, agora mais do que nunca, a chave para o sucesso. As empresas devem tomar 
medidas definitivas para construírem conexões mais fortes e relações que 
reconhecem seus clientes como parceiros. Hoje a indústria precisa levar às pessoas 
os produtos que elas desejam, exatamente quando elas desejam, através de locais 
que sejam ao mesmo tempo inspiradores e intimamente receptivos às necessidades 
delas. (2001, xv, grifo do autor, tradução nossa5) 

 

No entanto, ele não fala em sua obra, sobre o envolvimento dos sentidos do corpo. Ele 

apenas relaciona a ideia de estratégias emocionais ao consumidor irracional das teorias de 

consumo da economia, como apontaram Douglas e Isherwood, sem as quais não se alcança o 

que o capitalismo considera sucesso. Esses autores nos dizem que o consumo está também 

relacionado ao poder e que as teorias econômicas, para evitar a responsabilidade da crítica 

social, “supõem um consumidor marionete, presa das artimanhas do publicitário” (2006, p. 

141). A publicidade teria uma parcela de responsabilidade pelo fenômeno do consumo, que se 

daria por escolhas emocionais para marcar posições, demonstrar poder, classificar categorias 

e criar diferenciações.  

                                                
4 O texto em inglês é: “By emotional I mean how a brand engages consumers on the level of the senses and emotions; 
how a brand engages consumers on the level of the senses and emotions; how a brand comes to life for people and 
forges a deeper, lasting connection”.  
5 O texto em inglês é: “This means that understanding people’s emotional needs and desires is really, now more than 
ever, the key to success. Corporations must take definite steps toward building stronger connections and relationships 
which recognize their costumers as partners. Industry today needs to bring people the products they desire, exactly 
when they want them, through venues that are both inspiring and intimately responsive to their needs.” 
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O sucesso no capitalismo é medido em lucros, em produção, em crescimento industrial. 

Por esse motivo se atribui à década de 1980 a origem das ideias de que as corporações 

deveriam produzir marcas de valor, e não apenas produtos, para atingir o sucesso. Os anos 

1980 foram uma fase de grande crescimento industrial, em que a maioria dos produtos 

passaram a se tornar indistinguíveis entre si por suas qualidades: a matéria prima utilizada era 

praticamente a mesma para todos. O que as tornariam diferenciáveis seriam “marcas 

competitivas” (KLEIN, 2002, p. 30). A partir de 1988, à marca passou a ser atribuído um 

valor real na economia, não pelos seus recursos e produtos fabricados, mas pelo capital de 

marca, o valor atribuído ao nome, à marca e sua importância no mercado. Como se a 

economia de valores compreendesse que a reputação alcançada pela marca em suas ações 

comunicativas agregasse mais “valor a uma empresa do que seus ativos e vendas anuais 

totais” (idem, p. 31). Como exemplo, Klein conta o caso da compra da Kraft pela Philip 

Morris por um valor seis vezes maior do que a empresa realmente valia: 
Foi uma notícia espetacular para o mundo da publicidade, que agora poderia 
argumentar que os gastos com propaganda eram mais do que uma simples estratégia 
de venda, eram um investimento em capital puro. Quanto mais você gasta, mais sua 
empresa vale. Não é surpreendente que isto tenha levado a um aumento considerável 
na inflação das identidades de marca, um projeto que envolvia muito mais do que 
alguns cartazes e inserções na TV (idem, p. 32) 

 

Os altos valores pagos em aquisições e fusões são justificados pela oportunidade de 

ganhar lucros extras a partir da marca, sem a necessidade de fazer investimentos criando 

marcas similares e desconhecidas. A maior parte do valor da marca reside em seus valores e 

qualidades intangíveis, podendo atingir a porcentagem de até 70% do valor de mercado de 

uma marca. A pesquisa Best Global Brands, realizada pela Interbrand6, publica o ranking das 

marcas mais valiosas do mundo e a porcentagem de crescimento com relação ao ano anterior. 

A marca mais valiosa de 2014 foi a Apple, com valor de US$ 118 bilhões, seguida pelo 

Google (US$ 107 bilhões) e a Coca-Cola (US$ 81,5 bilhões). Um mesmo ranking é publicado 

pela Forbes7, e a Apple também aparece em primeiro lugar, mas seguida pela Microsoft, 

Google e Coca-Cola. Esses são os valores de mercado dessas marcas, calculado não apenas 

pela valoração de seus recursos materiais, físicos, intelectuais e humanos; mas também 

computado a partir da percepção da marca pelo mercado, pelos consumidores e pela mídia. 

O valor intangível da marca seria uma percepção de qualidades imateriais, estabelecida 

pelos vínculos que Solomon propõe: identidade, nostalgia, interdependência e emoção (2011, 

                                                
6 Disponível em http://bestglobalbrands.com/2014/ranking/ acessado em 15 de agosto de 2015 
7 Ranking das marcas mais poderosas do mundo http://www.forbes.com/powerful-brands/ acessado em 15 de agosto 
de 2015 
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p. 44). Os consumidores que se ligam às marcas dessa forma, podem estabelecer elos de 

lealdade, promovendo e defendendo a marca, mostrando como os valores que são importantes 

em sua vida pessoal refletem em valores da marca e no quanto vale a marca propriamente. 

O referencial mais duradouro que se pode citar para esses elos por identidade, 

interdependência, saudosismo e emoção talvez seja o cigarro Marlboro, que por meio de suas 

propagandas na TV nos anos 70 e 80, criadas pela agência Leo Burnett, teriam criado a 

identidade de juventude, de rebeldia e independência do “homem de Marlboro”: o homem que 

supera todos os desafios, que não se apoia e não se curva, que é viril e enérgico, que lidera 

outros homens e é admirado por eles, que observa seus feitos, agradecido, orgulhoso, ao 

entardecer dos dias, na companhia de um maço de cigarros. Uma construção imaginária que 

reflete a preferência pela marca Marlboro no corpo do consumidor, em seu comportamento, 

seus hábitos de consumo, seus valores, mesmo diante de mudanças no valor do produto 

(BARRY, 1997). O dia 2 de abril 1993 ficou conhecido como a “Sexta-feira Marlboro”, 

quando o então presidente e CEO da Philip Morris, William I Campbell, anunciou nos 

principais veículos de comunicação dos Estados Unidos que o preço da caixa do cigarro teria 

um corte de 40 centavos. Naquele dia, o mercado financeiro de Wall Street anunciou que as 

“marcas estavam mortas” e as ações da Philip Morris declinaram 23%. No entanto, a empresa 

usou da estratégia apenas para se colocar entre as novas marcas de cigarro, que ofereciam 

produtos mais baratos, e para reconquistar a fidelidade de seus consumidores, diluídos entre a 

miríade de ofertas. Nove meses depois do corte no preço, o market share havia crescido 27% 

e 10 anos mais tarde, a marca Marlboro ainda possuía 42% do mercado (KELLER, 2013, p. 

119) Nos dias de hoje, o escopo de atuação da indústria do cigarro como um todo foi reduzido 

por campanhas anti-tabagismo que criaram diversas portarias e leis: a proibição da 

propaganda de produtos de tabaco na mídia (exceto em pontos de vendas), a adoção das 

advertências nas embalagens, a proibição de patrocínio de eventos por marcas de cigarro, a 

restrição a exposição à fumaça do tabaco em ambientes públicos, a criação de grupos públicos 

de assistência para pessoas que queiram abandonar o vício. O aspecto controverso do estigma 

do “homem de Marlboro” é que ele morre com doenças pulmonares. Cinco dos atores que 

representaram esse personagem morreram com câncer de pulmão, enfisema pulmonar ou 

cancro no pulmão: David Millar, Jr., David McLean, Dick Hammer, Wayne McLaren e Eric 

Lawson (faleceu em 2014). Ainda assim, a marca configura entre as mais valiosas da Forbes, 

na 27ª posição, com valor de US$ 19,7 bilhões8.  

                                                
8 Valor de marca Marlboro em maio de 2015 http://www.forbes.com/companies/marlboro/ acessado em 15 de 
agosto de 2015 
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Passados 40 anos, as lógicas de consumo dos dias de hoje parecem ter radicalizado a 

competitividade das marcas e o instrumento comunicativo deve então ser cada vez mais 

segmentado, dirigido e capaz de causar mais sensações para que a marca seja percebida e 

absorvida pela audiência. Se “as sensações estão a ponto de se tornar as marcas de orientação 

e as batidas do pulso da vida social como um todo”, como propõe Christoph Türcke (2010, p. 

14), é nos centros urbanos que se manifestam com mais evidência, desde a modernidade.  A 

publicidade, em consonância com as mudanças de arranjo social e tecnológico, vem 

transformando seu valor determinante e se tornando parte constitutiva da vida cultural. Pode 

exercer influência decisiva sobre os gostos, sensibilidade, ideias, hábitos e criar símbolos, o 

que antes era papel de doutrinas e ideologias, religiões, da imprensa séria e sistemas 

educacionais. Para ter domínio desse poder, precisa provocar estímulos que não apenas 

despertem, como visto, mas que prendam a atenção da audiência.  

“Nosso ambiente tecnológico em constante mutação gera a necessidade de cada vez 
mais estimulação. O conteúdo do estímulo quase se torna irrelevante. Nossa 
capacidade de distração parece indicar que somos agnósticos na questão sobre o que 
vale dedicar nossa atenção – ou seja, ao que atribuir valor.” (CRAWFORD, 2015, p. 
185). 

Em suas ideias em como “sobressair em uma era de distração”, Crawford diz que as 

pessoas escolhem no que prestar atenção e, no que se presta atenção é aquilo que é real para a 

maioria das pessoas, o que está presente em sua consciência. Ele faz uma longa consideração 

sobre as limitações que pessoas que falam ao telefone celular sofrem sem se dar conta, 

citando pesquisas que mostram, por exemplo, que pedestres que falam ao telefone enquanto 

caminham ziguezagueiam mais, mudam mais de direção, atravessam a rua arriscadamente, 

estão menos suscetíveis a perceber os outros transeuntes e, para desespero da propaganda, não 

conseguem perceber um palhaço se equilibrando sobre um triciclo que acabou de passar.   

A necessidade de novas sensações recebeu até um nome na psicologia: sensation 

seeking, termo dado por K. Schneider e F. Rheinberg no artigo “Erlebnissuche und 

Risikomotivation” (1996), em que explicam a disposição dos indivíduos na busca de novas 

sensações em suas preferências por aventuras ou padrões de comportamento de risco. Como 

propunha Lipovetsky, o indivíduo se “define pelo desejo de sentir ‘mais’, de planar, de vibrar 

ao vivo, de ter sensações imediatas, de ser colocado em movimento integral numa espécie de 

viagem sensorial permanente” (2005, p. 7).  

É interessante observar que nas análises contemporâneas sobre o homem e seu estatuto 

sensorial, ele sempre parece exposto e interessado a novos estímulos. A constituição dos 

sentidos desde a modernidade até o século XXI passou por mudanças graduais, sem as 
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rupturas e contrastes da era moderna – lembrando que essa contrapôs dois ambientes opostos 

em termos de estímulos – que podem ter criado no indivíduo a demanda por mais e mais 

estímulos continuadamente. Numa sociedade capitalista, essa ideia se reflete em bens e 

conteúdos. A ficção em livros e no cinema deve ser surpreendente, com histórias jamais 

imaginadas; as tecnologias de som e imagem devem ser cada vez mais realistas; as manchetes 

dos jornais devem ser cada vez mais alarmantes; os bens devem possuir desenho e formas que 

causem estranhamento inicial, e oferecer facilidades que o público nem imagina que precisa; a 

propaganda deve ser criativa, autorreferente e dispor de várias opções de ferramentas para 

atingir a mente de seus públicos de interesse: daí a importância do branding. 

 

1.3 Memória 

Seria impossível para um ser humano ter percepção de todas as decisões que fazemos e 

sensações que sentimos em um mero segundo de nossas vidas. De acordo com Mlodinow, o 

sistema sensório humano envia ao cérebro cerca de 11 milhões de bits de informação por 

segundo, mas a quantidade de informações com as quais podemos lidar estaria estimada entre 

16 e 50 bits por segundo. “Portanto, se nossa mente consciente processasse toda informação 

recebida, nosso cérebro travaria como um computador sobrecarregado 9 ” (2012, p. 33, 

tradução nossa). Mlodinow aponta a perspectiva de que seriamos capazes de usar 5% das 

nossas funções cognitivas e o restante, 95%, estaria além da nossa percepção e exerceria uma 

enorme influência em nossas vidas: “começando por tornar nossas vidas possíveis”, ele 

brinca. O que percebemos e o que sentimos, portanto, estaria diretamente ligado com a 

consciência, a atenção e a memória. 

Na obra The Principles of Psychology, de 1890, William James argumentou que a 

habilidade que uma pessoa possui em fixar sua atenção a um estímulo ou a um pensamento e 

manter essa atenção constitui a essencial conquista do controle sobre desejo e intenção. 

Considerado um dos pais da o inglês de origem estadunidense James se propôs a estudar a 

memória ao mesmo tempo em que Hugo Münsterberg, Charles S. Pierce e Freud apesar das 

óbvias limitações do campo de estudos neurocientíficos para o mapeamento da atividade 

cerebral naquela época. Ainda assim, James propôs uma memória secundária, denominada 

memória de curta duração, e uma principal, ou memória de longa duração, que são termos 

                                                
9 O texto em inglês é: “So if your conscious mind were left to process all that incoming information, your brain would 

freeze like a overtaxed computer” 
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utilizados até hoje. “[...] deveria existir um sistema secundário de memória que mantivesse a 

capacidade de recordação operativa enquanto a formação da memória primária ou principal 

não estivesse ainda completa (MCGAUGH, 2000, apud IZQUIERDO, 2014, pos.1184). Ele 

imaginou que haveria uma capacidade seletiva do cérebro em organizar as informações 

recebidas e selecionar as que deveriam permanecer registradas e as que poderiam ser 

descartadas, tal como a neurociência define hoje a plasticidade neuronal.  

Foi James também que indicou mecanismos da evocação: o ato de reviver memórias. 

“[...] a única forma de avaliar as memórias é medindo sua evocação. No momento da 

evocação, o cérebro deve recriar, em instantes, memórias que levaram horas para ser 

formadas” (IZQUIERDO, 2014, pos 1343). O autor defende que existem mecanismos 

variados que podem inibir as evocações, mas quando a inibição é superada, ‘a evocação 

ocorre rapidamente, às vezes em forma muito detalhada” (IZQUIERDO, 2014, pos 1343). 

Grande parte dos participantes da pesquisa qualitativa por meio dos relatos, como se verá à 

frente, comentou que se não fosse a necessidade diária de “evocação” das marcas para redigir 

os registros, talvez, não houvesse memória de marcas.   

Contemporâneo de James, Hugo Münsterberg investigou a psicologia aplicada e 

juntamente com Charles S. Pierce, realizou estudos na linha do pragmatismo. Foi 

Münsterberg que alertou para a incapacidade dos indivíduos de processar a quantidade de 

estímulos diários recebidos. A ideia era que só poderia ser lembrado, percebido e fixado 

aquilo que fosse foco da atenção das pessoas. Em suas explorações sobre as questões da 

atenção com relação ao cinema, uma nova mídia em seu tempo, Münsterberg dizia que a cena 

deveria receber subsídios da imaginação ao mesmo tempo em que despertasse vestígios de 

experiências anteriores para mobilizar sentimentos e emoções. Para ele, “Tudo o que atrai a 

atenção via qualquer um dos sentidos – visão ou audição, tato ou olfato – certamente fica 

mais nítido e claro na consciência” (1983, p. 32), e essas associações são feitas com relação 

ao cinema, aos letreiros luminosos: estímulos externos em geral que podem suscitar diversos 

tipos de emoção: 

 
O foco da atenção é dado pelas coisas que percebemos. Tudo o que é barulhento, brilhante e 
insólito atrai a atenção voluntária. Automaticamente, a mente se volta para o local da 
explosão, lemos os anúncios luminosos que piscam. Sem dúvida, o poder de motivação das 
percepções impostas à atenção involuntária pode advir das nossas próprias reações. Tudo o 
que mexe com os instintos naturais, tudo o que provoca esperança, medo, entusiasmo, 
indignação, ou qualquer outra emoção forte assume o controle da atenção. (1983, pg. 28-29) 
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Não apenas ligada aos sentidos, às emoções, e à fixação desses estímulos, mais 

recentemente a ciência mostrou que a atenção tem um papel relevante no poder da mente 

sobre o cérebro. Para Jeffrey Schwartz e Sharon Begley, a atenção é um estado mental que 

possui a habilidade de conduzir a neuroplasticidade e fazendo isso, tem o poder de alterar a 

própria estrutura do cérebro bem como a estrutura e funcionamento do sistema nervoso.  

(2002, p. 339). “Isso nos leva a um fato psicológico claro... momento a momento nós 

escolhemos quem seremos no momento seguinte em um sentido real, essas escolhas são 

ressaltadas em forma física e em nossos eu material10”, não apenas em sentido psicológico 

(MERZENICH and DECHARMS, apud SCHWARTZ and Begley, 2002, p. 339, tradução 

nossa).  

Quando definimos a que vamos dedicar nossa atenção, seja voluntariamente (aquilo que 

desejamos nos dedicar), ou involuntariamente (a partir de estímulos externos), como defendia 

Münsterberg, não estamos apenas documentando e registrando eventos, mas estaríamos 

criando percepções pelos atributos da mente e alterando a materialidade de nosso cérebro, 

criando, consultando e recriando mapas neurais e a própria memória. Dessa forma, 

constituiríamos nosso acervo pessoal de experiências e registros mnemônicos, dando sentido 

ao mundo que nos cerca e ligando a memória com a ideia de representação: “armazenamos 

nossas representações e as acessamos por meio da memória” (PEREIRA, 2011, p. 36) 

 
A lógica da produção de significados aqui apresentada poderia ser resumida nos 
seguintes termos: sistemas diferenciados quanto aos graus de complexidade (baixa, 
média e alta complexidade), portariam memórias proporcionais aos seus graus de 
complexidade, variando quanto aos seus processos comunicacionais, da simples 
possibilidade de reconhecer elementos com os quais interagem (evocar informações 
estocadas que permitem o reconhecimento) à possibilidade de operaram com 
significações, frente às informações com as quais interagem (ibidem, p. 61-62). 

 

Dessa forma, nosso conhecimento – ou reconhecimento – do mundo só poderia ser 

possível de acordo com nossas memórias. Para Izquierdo em suas pesquisas recentes 

associadas a diversos institutos internacionais, memória significa aquisição (aprendizagem), 

formação, conservação e evocação de informações (ibidem, pos. 109): “Não podemos fazer 

aquilo que não sabemos, nem comunicar nada que desconheçamos, isto é, nada que não esteja 

na nossa memória” (ibidem, pos. 115). Além disso, “são moduladas pelas emoções, pelo nível 
                                                
10  O texto em inglês é: “Experience coupled with attention leads to physical changes in the structure and future 

functioning of the nervous system,” Merzenich and deCharms concluded. “This leaves us with a clear physiological 

fact… moment by moment we choose who we will be the next moment in a very real sense, and these choices are left 

embossed in physical form on our material selves.” 
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de consciência e pelos estados de ânimo” (ibidem, pos. 186) e a “formação e evocação das 

memórias são justamente as emoções e os estados de ânimo” (ibidem, pos. 189). Assim, como 

defendia Freud, existiria uma ligação entre a memória e característica psicológica da 

percepção por meio das emoções, e seriam mesmo as emoções que levariam os registros 

mnemônicos a erros e imprecisões. “Freud tinha aguda consciência de que as lembranças 

eram comumente imperfeitas e fragmentadas e de que podiam alterar, e de fato alteravam, as 

percepções”, observou Rosenfield, “As ideias, afirmou Freud, separavam-se das emoções 

(afetos) a elas associadas e desapareciam da consciência. As emoções passavam a se ligar a 

ideias aparentemente não correlatas, disfarçando seu verdadeiro sentido. E, muitas vezes, 

parecíamos esquecer as próprias memórias.” (1994, p. 172). Esse é um ponto importante 

sobre os estudos da memória, uma vez que temos muito pouca consciência e gravamos na 

memória muito pouco de tudo o que acontece. Por isso, Izquierdo coloca nesses termos: 

“Nossa memória pessoal e coletiva descarta o trivial e, às vezes, incorpora fatos irreais. 

Vamos perdendo, ao longo dos dias e dos anos, aquilo que não interessa, aquilo que não nos 

marcou”, ou o que não deteve nossa atenção, não envolveu sensorialmente ou 

emocionalmente. A memória é muito fragmentada, basta tentar repassar os eventos do dia no 

momento de dormir e perceberemos a dificuldade em recordar os acontecimentos e em como 

repassaremos o dia todo em poucos minutos. “Não costumamos lembrar sequer detalhes da 

tarde de ontem. Mas também vamos incorporando, ao longo dos anos, mentiras e variações 

que geralmente as enriquecem” (ibidem, pos. 276-279). 

As emoções seriam, portanto, essenciais para “criar e categorizar as lembranças” 

(ROSENFIELD, 1994, p. 181). Para o autor, as necessidades e desejos individuais, 

determinariam o modo como classificamos as pessoas, lugares e acontecimentos que 

preenchem nossa vida cotidiana. Nos lembramos de episódios emocionalmente marcantes 

com mais detalhes do que outros eventos sem importância. Recordamos a formatura, o 

casamento, o nascimento dos filhos, velórios. Mas, como os autores defendem acima, aos 

poucos os detalhes também se perdem ao longo do tempo.  

Izquierdo usa pesquisas recentes realizadas com mapeamento de ressonância magnética 

(fRmi) para a localização dos componentes ativos em cada processo mnemônico e explica 

cada processo em detalhes que seriam excedentes para a proposta dessa pesquisa. Mas seria 

importante salientar algumas nomenclaturas sobre memórias. Ele define como “memória de 

trabalho” o tipo de registro que não deixa traços nem produz arquivos. Ela também é chamada 

de memória imediata ou operacional. Seu papel é acessar rapidamente o acervo mnemônico 
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preexistente de um indivíduo para checar se há registros anteriores sobre a nova informação 

que ele está recebendo. Se não houver registro, “o sujeito pode aprender (formar uma nova 

memória) aquilo que está recebendo do mundo externo ou interno” (2014, pos. 420) 

A memória de trabalho é um tipo de memória completamente diferente das outras. É 
basicamente online, varia de instante em instante, utiliza poucas vias nervosas 
(principalmente o córtex pré-frontal), mantém as informações só uns poucos 
segundos – raras vezes um minuto ou dois – e cumpre a função gerenciadora de 
nosso contato com a realidade. Decide, entre tudo aquilo que nos acontece, o que 
guardaremos e o que não guardaremos na memória declarativa ou na procedural ou 
que memória declarativa ou procedural valerá a pena evocar em cada caso. Ao nos 
sentarmos numa bicicleta, ela decide que a coisa certa é pedalar, e não recitar o 
poema, por exemplo; pelo menos se não quisermos cair. Ao perceber algo 
potencialmente perigoso, a memória de trabalho o compara com nossas memórias 
declarativas de outras coisas perigosas e procura as capacidades motoras mais úteis 
entre as memórias procedurais: em geral, aquela que nos manda fugir, 
principalmente quando a circunstância ou o adversário foi maior ou mais forte” 
(2014, pos. 529-539) 

 

Já as memórias que podemos declarar que existem e relatar como adquirimos, que 

registram fatos, eventos ou conhecimento se chamam declarativas. “Entre elas, as referentes a 

eventos aos quais assistimos quais participamos denominam-se episódicas ou autobiográficas; 

as de conhecimentos gerais, semânticas” (ibidem, pos. 450). As memórias episódicas são 

todas autobiográficas e de rostos, de um livro, um filme, o dia da nossa defesa da tese, ou algo 

que nos contaram.  As memórias semânticas dizem respeito aos conhecimentos adquiridos na 

escola, poemas que decoramos, o odor específico de uma flor, etc. 

Existem também as memórias procedurais (ou de procedimentos, ou implícitas), que são 

as memórias das habilidades motoras e sensoriais, como por exemplo: andar de bicicleta, 

nadar, correr. Elas sofrem pouca modulação pelas emoções ou estados de ânimo e, assim 

como as memórias semânticas, para “declarar” que possuímos tais memórias e “demonstrar 

que as temos, devemos de fato andar de bicicleta, nadar, saltar ou soletrar” (2014, pos. 462). 

A memória de curta duração é sempre confundida com a memória de trabalho, mas seus 

papéis são muito diferentes. A tarefa da memória de curta duração é de “manter o indivíduo 

em condições de responder através de uma cópia efêmera da memória principal, enquanto esta 

ainda não tenha sido formada”, ou seja, para recordar das páginas 1 e 2 de um livro se 

estivermos na página 3, para dar sequência a um episódio, ou simplesmente, manter uma 

conversa. “Para isso, a memória de curta duração não sofre extinção ao longo das 4 ou 6 horas 

em que pode se estimar sua duração máxima; a partir desse intervalo, passa a ser 

gradativamente substituída pela memória de longa duração” (ibidem, pos. 1327). A memória 
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de curta duração estende-se desde os primeiros segundos ou minutos seguintes ao aprendizado 

até três a seis horas, ou seja, o tempo que leva a memória de longa duração para ser 

efetivamente construída (ibidem, pos. 1226). Ou seja, “a memória de curta duração e a de 

longa duração não são partes de um mesmo processo, e sim duas séries de processos paralelos 

e independentes” (ibidem, pos. 1277). A consolidação da memória de longa duração 

consistiria de um processo em que as memórias são armazenadas – permanentes ou ao menos 

muito duradouras – através de modificações da forma e da função das sinapses das redes 

neurais de cada memória (ibidem, pos. 1400). 

Izquierdo defende que o fator da persistência das memórias depende do nível de “alerta 

emocional” que acompanha sua consolidação inicial,  

Todos recordamos por mais tempo e em maior detalhe acontecimentos que 
ocorreram com um forte grau de alerta emocional: nosso casamento, o nascimento 
de nosso primeiro filho, a morte de alguém querido. Poucos recordamos em detalhe 
a tarde anterior ou posterior a esses acontecimentos, ou, sem ir muito longe, a tarde 
de ontem” (2014, pos. 1343) 

 

Desse modo, seria a partir de nossas experiências diárias que a maior parte de nossas 

memórias se constitui e portanto, os hábitos, costumes e tradições que conhecemos nos 

conduzem a preferências afetivas ou sociais. A maioria das experiências, defende Izquierdo, 

advém dos sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato e criam ligações com as emoções 

sentidas naquele momento, portanto ele fala de memórias visuais (como a casa da infância), 

memórias olfativas (o perfume da flor), memórias sonoras (voz da mãe ninando) e memórias 

motoras (nadar, andar de bicicleta) (ibidem, pos. 291). 

Uma experiência visual penetra pela retina, é transformada em sinais elétricos, 
chega através de várias conexões neuronais ao córtex occipital e lá causa uma série 
de processos bioquímicos hoje bastante conhecidos. Uma informação verbal, 
embora possa penetrar também pela retina (por exemplo, quando lemos), acaba em 
outras regiões do córtex cerebral. A leitura de uma partitura musical, embora 
também tenha como ponto de origem a retina, ocupa depois múltiplas redes de 
células de muitas regiões do córtex cerebral. A informação olfativa penetra pelo 
nariz, não pelos olhos; a gustativa pela língua, etc. Há regiões do cérebro em que 
todas essas vias convergem. Essas regiões, como veremos, são usadas na formação e 
na evocação de memórias” (324) 

 

Poderíamos entender, portanto, que existem vários tipos de memórias que atuam em 

processos de forma anatomicamente diferente, no entanto, interligados em dados momentos 

para que o indivíduo possa atuar apenas com as informações que precisa em determinados 

momentos. Também vimos se pode traduzir moléculas em sentimentos, ou seja, existem 

muitos mapeamentos cerebrais para cada uma das possibilidades do corpo, da mente e da 
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memória, que ainda vem sendo explorados pela neurociência. Todas essas informações são 

importantes para que possam ser feitas as análise sobre os depoimentos da pesquisa 

qualitativa.  
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Capítulo II.  Metodologia 

 

Se “as sensações estão a ponto de se tornar as marcas de orientação e as batidas do pulso 

da vida social como um todo”, como propõe Christoph Türcke (2010, p. 14), é nos centros 

urbanos que se manifestam com mais evidência, desde a modernidade. Por esse motivo 

escolhemos o ambiente urbano contemporâneo, inflacionado por mensagens audiovisuais - 

aquelas milhares a que nos referimos anteriormente e sobre as quais não se têm certeza da 

lembrança – onde vamos procurar as respostas, por meio de coleta de dados qualitativa e 

quantitativa, para as percepções sobre as estratégias sensoriais e a necessidade de causar 

sensações. 

Como apresentado na discussão sobre a memória, se reconhecem lugares, pessoas e coisas 

porque aquilo que é visto, ouvido e sentido confronta-se com acervo de memórias armazenada 

no cérebro de cada indivíduo. Para serem evocados, esse conjunto de informações foi 

anteriormente aprendido, ou seja, reconhece-se o mundo a partir de seu aprendizado: “Só 

lembramos aquilo que gravamos, aquilo que foi aprendido” (IZQUIERDO, 2014, posição 

125). Se tivermos uma nova informação diante de nós, a memória operacional irá verificar se 

ela é útil ou prejudicial e vai atuar junto aos demais sistemas mnemônicos para estabelecer 

relações com informações semelhantes das quais há registro. Com o tempo, a partir de laços 

culturais e de afinidades, formam-se memórias comuns que acabam por criar identidades 

coletivas.  

Quando se fala em São Paulo, lembramos de garoa, lembramos das esquinas da Ipiranga e 

da Avenida São João, da Avenida Paulista, do sanduíche de mortadela que se come no 

Mercadão, no centro da cidade. Ou se pensarmos no Rio de Janeiro, vamos pensar na 

ensolarada praia de Copacabana, no carnaval, no samba e no Cristo Redentor. Uma pessoa 

pode nunca ter ido ao Rio de Janeiro, mas ela fará menção a esses símbolos. Porque estão na 

mídia e porque compõem memórias comuns dos brasileiros. Obviamente, são generalizações. 

Conforme se aprende o mundo, formam-se conceitos generalizados a partir de informações 

semelhantes. Aprende-se que não se deve colocar os dedos na tomada e transmite-se às 

gerações seguintes. Mas o choque só acontecerá os dois dedos forem colocados juntos, ao 

mesmo tempo, e se houver corrente passando pela tomada. Fala-se de marcas como a Coca-

Cola, como a marca mais lembrada de todos os tempos, mas não se sabe quais foram os 

registros feitos, o que “se aprendeu” sobre o refrigerante que cria essa memória tão 

generalizada em tantas culturas. 
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Por esse motivo, o percurso metodológico dessa pesquisa recorreu a tantos caminhos. 

Achamos conveniente não entrar no terreno fácil das generalizações, utilizando pesquisas 

realizadas por outras por outras instituições cujos interesses e envolvimentos no mercado são 

desconhecidos ou não totalmente claros. Propusemos confrontar, no entanto, essas instituições 

em seus resultados, o que justifica a execução de duas pesquisas quantitativas e uma pesquisa 

qualitativa para entender as percepções das pessoas e suas reações diante de marcas e as 

memórias ativadas por elas.  

 

2.1 Escolhas metodológicas 

Com o objetivo de pensar se os elementos potencialmente multissensoriais nas 

mensagens mercadológicas contribuem para maior memória das marcas, foi traçado um 

percurso metodológico que obtivesse resultados qualitativos, passando inicialmente, por testes 

quantitativos. As opções metodológicas escolhidas podem atribuir contornos mais definidos à 

questão central desse trabalho: realizou-se primeiramente pré-teste comparativo quantitativo; 

posteriormente um teste sobre preferências de segmentos específicos (enviado somente para a 

amostra do pré-teste), também quantitativo; e a coleta de relatos qualitativos por meio de 

diários redigidos por nove respondentes do Rio de Janeiro e cinco de São Paulo, buscando 

compreender o interesse individual e níveis de personalização. Para o preenchimento do 

diário, foram selecionadas 25 palavras e seus antônimos que remetem à emoção, sensações, 

percepção, envolvimento. Essas palavras foram selecionadas por cinco especialistas que 

utilizaram o método Lawshe de validação de questionários. Todas essas etapas serão 

detalhadamente descritas a seguir. 

 

2.2 Pré-Teste Quantitativo 

A primeira parte da pesquisa empírica constituiu de um pré-teste quantitativo, realizada 

em formato de questionário digital, para uma amostragem estatística aleatória. Para seleção 

base da investigação foram escolhidos os habitantes das duas mais importantes metrópoles 

brasileiras (São Paulo e Rio de Janeiro). O centro urbano das metrópoles se justifica por 

oferecerem mais diversidade cultural de seus habitantes e por configurar como meio ambiente 

onde há ofertas abundantes de informação. A pesquisa quantitativa foi estruturada no modelo 

questionário com 10 perguntas em abordagem linear e respostas previstas. O objetivo do pré-

teste foi confrontar as marcas mais lembradas pelas pessoas com as marcas apontadas pela 
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pesquisa Top of Mind do Instituto DataFolha11.  

O pré-teste foi realizado entre os dias 8 e 29 de setembro de 2015, e não havia limite de 

respondentes dentro do universo que pode ser considerado infinito estatisticamente (25 

milhões de pessoas). O processo de amostragem foi não-probabilística por “bola de neve”: 

quando a escolha dos sujeitos se deve a pessoas indicando outras. O questionário foi 

elaborado por meio do site SurveyMonkey - http://pt.surveymonkey.com/ - e distribuído 

online pelo compartilhamento do link. A primeira divulgação foi feita via rede social 

(Facebook e Twitter) com postagem direta no perfil da pesquisadora. Seguidores replicaram o 

link da pesquisa em seus perfis, contribuindo para o compartilhamento da pesquisa para além 

dos círculos de seguidores da primeira chamada.  

Nos últimos 10 dias da realização da pesquisa, por haver um grande desiquilíbrio entre 

respondentes, com percentagem menor para São Paulo, a pesquisadora acessou perfis de seus 

seguidores paulistas (com mais de 500 seguidores cada) solicitando a divulgação para que o 

número de respondentes se elevasse. Ainda assim, permaneceu a diferença. Para esta pesquisa 

adotou-se Nível de Confiabilidade (NC) de 95%, proporção esperada (p) de 50%, e margem 

de erro máxima (e) de 6%, o que gerou um número mínimo de 267 respondentes. Neste 

estudo foi possível levantar 343 respondentes (76 a mais do que o número mínimo), dos quais 

246 (71,72%) eram da capital fluminense e 97 (28,28%) da capital paulista.  

 Responderam homens e mulheres entre 15 a 25 anos, 158 (46,06%); de 26 a 35, 103 

(30,03%); de 36 a 45, 51 (14,87%); de 46 a 55, 23 (6,71%); e 8 (2,33%) com mais de 55 anos. 

 
 

                                                
11 A pesquisa DataFolha é realizada todos os anos e pesquisou em 2015, 40 categorias de produtos. Foram 

entrevistadas 8.142 pessoas com mais de 16 anos em 244 municípios diferentes, entre 3 e 8 de agosto de 2015. A 

entrevista é direta e pessoal, por amostragem estratificada. O levantamento estatístico da pesquisa representa um 

nível de confiança de 95%. 
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O objetivo do pré-teste era comparar as respostas obtidas com os resultados 

apresentados pela pesquisa Folha Top of Mind 2015, que aponta as marcas mais memoráveis 

de acordo com o consumidor brasileiro: 8142 brasileiros entrevistados, de todas as classes e 

gêneros, a partir de 16 anos, em 244 municípios. A primeira pergunta da pesquisa DataFolha é 

“Qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça?”, seguida por 40 outras categorias de 

produtos e serviços específicos.  Dividindo a liderança da pesquisa Top of Mind aparecem 

Coca-Cola (6%), Omo (6%), Nike (4%), Nestlé e Samgung (3% cada). De acordo com a 

pesquisa DataFolha “As cinco marcas mantem-se estáveis desde 2013, com índices que 

variam entre 3% e 6%, o que representa empate técnico devido à margem de erro da pesquisa, 

de dois pontos para mais ou para menos12”. Outras marcas mencionadas que atingiram 2% 

foram: “Adidas, Avon, Bombril, Natura e Ypê”. Curioso, tanto quanto problemático, é 

observar que 10% dos respondentes “não se lembram de nenhuma marca quando se fala de 

produtos e serviços”.  

No pré-teste, a primeira questão era similar, mas não usou categorias específicas: “Cite 

três marcas que lhe vem à cabeça de imediato - as que você mais se lembra”. O resultado foi 

um total de 267 marcas citadas, Coca-Cola foi lembrada 146 vezes (14%); Apple, 104 (10%); 

Nike, 61 (6%), Mc Donald’s, 34 (3%); Adidas, 31 (3%); Samsung, 28 (3%); Nestlé, 27 (3%); 

Omo, 24 (2%); Google, 20 (2%); e Bombril, 15 (1%). Dessa forma, pode-se observar, que de 

maneira geral, as marcas apontadas como mais lembradas configuram nas duas pesquisas, o 

que confirma o nível de confiança de 95% do levantamento estatístico DataFolha. 

 
 

                                                
12 Disponível em http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2015/10/27/top-of-mind-2015.pdf Acesso: 1 de janeiro de 

2016 
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Os respondentes cariocas apontaram o dobro de marcas lembradas em relação aos 

paulistas e a única marca diferente entre as 10 mais lembradas foi a marca de roupas feminina 

Farm, no Rio de Janeiro e o Bombril, em São Paulo.  

Analisando apenas as respostas daqueles que moram, trabalham ou estudam na cidade 

do Rio de Janeiro, das 221 marcas citadas, Coca-Cola foi lembrada 104 vezes (14%); Apple, 

76 (10%); Nike, 45 (6%); Mc Donald’s, 26 (4%); Adidas, 25 (3%); Samsung, 19 (3%); 

Nestlé, 18 (2%); Omo, 16 (2%); Google, 13 (2%); e Farm, 10 (1%). 

 
 

Em São Paulo, foram 111 marcas pontuadas pelo público. Novamente, a Coca-Cola foi 

a mais citada, com 42 lembranças (15%), seguida de Apple, com 28 (10%); Nike, 16 (6%); 

Nestlé, 9 (3%); Samsung, 9 (3%); Omo, 8 (3%); Google, 7 (2%); Mc Donald’s, 7 (2%); 

Adidas, 6 (2%); e Bombril, 6 (2%). 
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Para tentar compreender de onde partem a lembrança das marcas apontadas pelos 

respondentes e explorar o vínculo entre marcas e mídias, sem mencionar ainda as estratégias e 

ferramentas mais específicas da propaganda, com a questão 2 seria possível assinalar até três 

opções que respondessem a pergunta: “As marcas que você mencionou são lembranças de 

publicidade de quais mídias?”  

De acordo com as respostas, 31% (250) lembram-se das marcas na TV; 24% (198), nas 

redes sociais; 15% (126), em sites e blogs; 12% (96), em mobiliário urbano; 9% (76), em 

revistas; 4% (29), em aplicativos; 3% (27), em jornal; e 2% (13), em rádio. Ou seja, a 

percentagem de memória advinda das mídias tradicionais é apenas um pouco mais 

representativa (58%) do que as das mídias digitais (43%). 

 

 
 

30% (177) dos respondentes do Rio de Janeiro, têm na TV a principal fonte de 

lembrança das marcas que citaram no questionário; 25% (148), nas redes sociais; 16% (95), 

em sites e blogs; 12% (70), em mobiliário urbano; 8% (46), em revistas; 4% (24), em 

aplicativos; 3% (19), em jornal; e 2% (9), em rádio.  
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Já em São Paulo, 32% (73) dos respondentes lembram-se de terem visto as marcas 

citadas no questionário na TV; 22% (50), nas redes sociais; 14% (31), em sites e blogs; 13% 

(30), em revistas; 11% (26), em mobiliário urbano; 4% (8), em jornal; 2% (5), em aplicativos; 

e 2% (4), em rádio. As porcentagens são bem aproximadas entre as duas capitais.  

 

 
 

Comparando o consumo de informação em cada mídia, de acordo com as respostas 

referentes à questão 3 “Como você consome informações?” (sendo 1 para consome muito 

pouco e 10 para consome muito), entende-se que o menor consumo de informações acontece 

pelo rádio ou pela webradio (116 pessoas classificaram seu aproveitamento nessa mídia como 

1) e o maior consumo acontece pelas redes sociais (113 pessoas classificaram seu 

aproveitamento nessa mídia como 10).  
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Estabelecendo uma média para as respostas, nota-se que a mídia na qual os 

entrevistados mais consomem informações são as redes sociais (28%), seguida por blogs e 

sites (26%), TV (19%), jornais e revistas (16%) e rádio e webradio (13%).  A televisão, 

apontada como fonte para a  maior parte das memórias das marcas, no entanto, aparece como 

consumo médio, não atingindo a escala de 5. 

 

 
 

No Rio de Janeiro, o consumo de informação também é maior nas redes sociais (28%), 

seguido de blogs e sites (24%), TV (19%), jornais e revistas (17%) e rádio e webradio (12%). 
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Na capital paulista, 27% do consumo de informação acontecem nas redes sociais; 25%, 

nos blogs e sites; 18%, na TV; 16%, nos jornais e revistas; e 14%, na rádio e webradio. 

Números, novamente, muito aproximados de consumo de informação entre as duas capitais. 

 

 
 

De acordo com as respostas à questão 5 “Quanto tempo você passa usando essas mídias 

por dia?”, observa-se que 268 pessoas não usam console de jogos e 228 não utilizam tablet. 

216 pessoas assistem à TV de 1h a 3h por dia e 203 leem jornal ou revista durante o mesmo 

período de horas. 93 pessoas usufruem do telefone celular de 15h a 18h horas diárias e 104 

estão envolvidas com o notebook ou o PC de 7h a 10h, enquanto 143 não ouvem rádio 

nenhuma hora do dia. 
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 Em média, a mídia mais consumida em número de horas diárias é o telefone celular, 

com 24%. Em sequência, têm-se PC ou notebook (19%), TV (14%), jornal ou revista (12%), 

rádio (12%) e tablet (10%). A menos consumida é o console de jogos, com 9%.  

Apresentados esses dados, pode-se concluir que as marcas mais lembradas constituem um 

universo similar de memórias, seja no Rio de Janeiro ou São Paulo, as metrópoles escolhidas 

como representantes do universo abundante de mensagens e estímulos a que está exposto o 

sujeito contemporâneo.   
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Print de Tela do Questionário Online 
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2.3 Pesquisa Quantitativa de Memórias por Categorias   

Dando continuidade ao que a pesquisa procurou entender – se as marcas mais lembradas 

levantam mais potenciais para o branding sensorial –, optou-se por continuar a investigação 

quantitativa, dessa vez, detalhando as memórias por segmentos específicos de mercado. Ou 

seja, marcas que trabalharam com eficiência em sua identidade visual (cores, formas, 

texturas); que investiram em jingles ou sonoridades personalizadas; que planejaram ambientes 

ou produtos odorizados; ou ainda, que pensaram numa expressão tátil, uma marca em três 

dimensões, que pode ser tocada e manipulada; configurariam como marcas mnemônicas, 

aquelas que são as primeiras marcas a serem lembradas pelos seus públicos? Resgatando, 

como memória, entende-se “a aquisição, formação, conservação e evocação de informações 

(IZQUIERDO, 2014, pos. 106). Só se pode lembrar aquilo que está gravado, só se pode 

comunicar o que se conhece, a partir do acervo de memórias que cada indivíduo constrói ao 

longo de sua vida. Da mesma forma que um conjunto de memórias de cada indivíduo 

“determina aquilo que se denomina personalidade ou forma de ser” (ibid., posição 125), 

também a identidade de uma marca pode estar associada a uma coleção de registros que “são 

modulados pelas emoções, pelo nível de consciência e pelos estados de ânimo” (ibid., posição 

181). Ou seja, assim como se evocam lembranças sobre eventos particulares a partir da 

associação de objetos, ambientes, sonoridades, odores, texturas, formas; marcas também 

podem ser lembradas a partir de tais associações.  

Para medir essas evocações de marcas, realizamos uma pesquisa quantitativa, 

convidando a mesma base que participou da primeira pesquisa e que se declarou como 

interessada em continuar a contribuir. A amostra opt in correspondeu a 260 respondentes. A 

plataforma escolhida para essa pesquisa foi a QuestionPro e a pesquisa foi realizada entre os 

dias 9 de maio e 23 de junho de 2016. A forma de abordagem foi e-mail direto da 

pesquisadora para os opt in em 9 de maio. No dia 2 de junho, 24 dias depois do primeiro e-

mail, como a adesão à pesquisa fora muito baixa, a pesquisadora mandou novo e-mail 

solicitando o auxílio dos respondentes. A pesquisa foi vista por 156 pessoas, 104 começaram 

a responder, mas apenas 85 foram 100% preenchidas (representando 32,6% do universo da 

amostra). Dessa forma, houve a necessidade de avaliar as variações de quantidade de 

respostas de cada questão. 

O que se pretendeu foi investigar quais marcas eram instantaneamente ativadas em 12 

segmentos, a partir da questão: “Pensando em [segmento], qual a primeira marca de que você 

se lembra?”. Para cada questão havia um campo de texto para a resposta, sem limite de 

caracteres. 
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Considerando as principais categorias apresentadas no pré-teste inicial, foram 

escolhidas as categorias: refrigerantes, telefones celulares, artigos esportivos, fast food, 

produtos de limpeza, produtos alimentícios, bancos, tecnologia, marca feminina, automóveis, 

bancos, empresas de aviação e operadoras de telefonia. 

Na primeira questão, “Pensando em refrigerantes, qual a primeira marca de que você se 

lembra?”, 91 pessoas responderam e 84 apontaram a Coca-Cola como a marca mais lembrada 

entre os refrigerantes. Guaraná Antarctica teve cinco menções e Pepsi e Guaraná Jesus 

(autêntico no Maranhão e produto Coca-Cola), uma cada. 

 

 
 

Na questão 2 houve uma falta de compreensão com relação à pergunta: “Pensando em 

telefones celulares, qual a primeira marca de que você se lembra?”. A ideia era de que os 

respondentes citassem marcas de aparelhos de telefones celulares, mas das 92 respostas, 16 se 

referiam às operadoras de telefonia celular, questão 12 da pesquisa. Portanto, foram 

considerados 76 respondentes, que lembraram da Apple (30), Samsung (23), Motorola (9), 

Nokia (7), Sony (4), Asus (2), LG (1). 
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A questão 3 se referia ao segmento de artigos esportivos de forma geral, sem determinar 

subcategorias, dessa forma, a partir da questão: “Pensando em artigos esportivos, qual a 

primeira marca de que você se lembra?”, obteve-se a lembrança de 10 marcas. Num total de 

93 respostas, o quadro das marcas lembradas apontou a Nike como a marca mais lembrada 

(59%), seguida pela Adidas (26.8%). Não apenas marcas de produtos esportivos, mas de lojas 

(físicas e digitais) especializadas na venda desses produtos como Centauro, Netshoes, e 

Decathlon também foram mencionadas. 

 
Nike 55 

Adidas 25 

Centauro 4 

Speedo 2 

Asus 2 

Asics 1 

Decathlon 1 

Everlast 1 

Netshoes 1 

Under Armour 1 

 

 No segmento de fast food, a marca apontada por 76 dos 91 respondentes foi 

McDonald’s. O Burger King foi lembrado 7 vezes, o Bob’s 3 vezes, e receberam uma menção 

cada a franquia Habib’s, Hareburger (franquia de hambúrguer vegetariano), KFC, Pizza Hut e 

Subway.  
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A quinta questão referia-se a produtos de limpeza em geral, abrindo uma ampla gama de 

respostas. “Pensando em produtos de limpeza, qual a primeira marca de que você se 

lembra?”, teve como principal marca lembrada o Veja (50), limpador da Reckitt Benckiser. A 

questão recebeu 90 respostas, e foram mencionadas Omo (12), Bombril (9), Ypê (5), Vanish 

(3), Limpol, Minuano, Mr. Músculo e Unilever (2 cada), e Ariel, Comfort e Johnson & 

Johnson (1 cada). Se consideramos as marcas e os fabricantes, teríamos: Reckitt Benckiser 

(Veja, Vanish) com 53 citações; Unilever (Omo, Comfort) com 15; Bombril (Limpol) 11; 

Química Amparo (Ypê) 5; Johnson & Johnson (Mr. Músculo) 3; Flora (Minuano) 2; e P&G 

(Ariel) 1. 
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Abrindo também uma variedade de memórias, a questão 6, sobre produtos alimentícios, 

apresentou 32 marcas diferentes, lideradas por Nestlé (29,4%) e Sadia (25,8%), seguidas por 

outras marcas com pouca quantidade de menções, conforme tabela abaixo: 
Nestlé 25 
Sadia 22 
Piraquê 4 
Bauducco 3 
Nescau 3 
Yoki 2 
Aviação 1 
Barilla 1 
Bono 1 
Cacau Show 1 
Camil 1 
Do Bem 1 
Elegê 1 
Friboi 1 
Hellman's 1 
Itambé 1 
Jasmine 1 
Jbs foods 1 
Kibon 1 
Korin 1 
Kraft 1 
Mabel 1 
Pão de Açúcar 1 
Parmalat 1 
Perdigão 1 
Quacker 1 
Qualy 1 
Renata 1 
Ruffles 1 
Serasa 1 
Tio João 1 
Vale Verde 1 

 

Já a questão 7, referia-se a bancos e houve uma concentração de memórias e menos 

marcas. O Itaú foi lembrado por 44 dos 89 respondentes. Em seguida, o Bradesco, com 20 das 

lembranças. No mercado brasileiro, as duas marcas correspondem às maiores instituições 

financeiras atualmente. Foram apontados ainda o Banco do Brasil (12), Santander (9), HSBC 
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– adquirido pelo Bradesco em 2015 – (2), Caixa Econômica (1) e Banco Real – adquirido 

pelo Santander em 2008 (1). 

 

 
 

Nas perguntas em que o segmento questionado é mais amplo, ou mais suscetível de 

interpretações, a quantidade de marcas recordadas foi maior, como se pôde ver em outras 

questões. A questão 8, “Pensando em tecnologia, qual a primeira marca de que você se 

lembra?”, apresentou o mesmo padrão de respostas. Foram citadas 18 marcas do segmento de 

tecnologia, mas com atuações e mercado nem sempre semelhantes. A Apple foi a mais 

lembrada, com 49,5% das citações. As outras marcas, dividiram as lembranças conforme o 

quadro abaixo: 

Apple 43 

Intel 8 

Samsung 8 

Microsoft 4 

Sony 4 

Dell 3 

Google 3 

HP 2 

IBM 2 

Windows 2 

Acer 1 

Atos 1 

Cisco 1 

Ford 1 

Mitsubishi 1 
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Razer 1 

Siemens 1 

Tesla 1 
  

De todas as questões que apresentaram o padrão de variedade de marcas, a questão 9 foi a 

que mais apresentou citações diferentes. A questão era sobre o universo feminino: “Pensando 

em uma marca feminina, qual a primeira marca de que você se lembra?” e apresentou 43 

marcas diferentes entre 86 respondentes. A mais lembrada foi a Farm, com 16,6% das 

menções, seguida por Marisa (8); MAC e Zara (4 cada); Íntimus e Loungerie (3 cada); 

Animale, Avon, Eva, Forever 21, Fórum, Gucci, InCiclo, L´Oreal, Maria Filó, Melissa, 

Sephora, Valisère (2 cada); e Always, Barbie, Boticário, Burberry, C&A, Cantão, Cavaleira, 

De Millus, Dove, Eclectic, Elseve, Enjoy, Intel, Kate Spade, Lola, Louis Vuitton, Prada, 

Roxy, Shop 126, Tulli, Valentino, Verty, Victor Hugo, Victoria´s Secret, Yves Saint Laurent 

(1 cada). 

No segmento de marcas de automóveis, na questão 10, obteve-se 86 respostas, e as marcas 

mais lembradas foram as nacionais. Marcas importadas com fabricação no Brasil também 

foram citadas, mas em menor quantidade. A Volkswagen foi citada por 24,4% dos 

respondentes, seguida pela Fiat, 18,6%, e Ford, 12,7%. O quadro abaixo detalha a quantidade 

de menções de cada marca: 

Volkswagen 21 
Fiat  16 
Fort 11 
Honda 9 
Chevrolet 5 
Hyunday 3 
Audi 2 
BMW 2 
Jeep 2 
Mitsubishi 2 
Nissan 2 
Peugeout 2 
Renault 2 
Tesla 2 
Toyota 2 
Liffan 1 
Mercedes 1 
Volvo 1 

 



 47 

O questionamento sobre empresas de aviação também apresentou mais empresas 

nacionais, na questão 11, como TAM (44,7%), GOL (29,4%) e AZUL (12%). A questão 

obteve 85 respostas, sendo que as três mais lembradas somaram 73 citações. A Varig, que foi 

adquirida pela GOL em 2007 também foi mencionada.  

 

 
 

A última questão, a de número 12, se referia à operadoras de telefonia celular, “Pensando 

em operadoras de telefonia, qual a primeira marca de que você se lembra?”. A essa questão 

foram acrescentadas 16 entradas da questão 2, somando 102 respondentes. A Vivo foi a marca 

mais lembrada, com 44 das citações, seguida por TIM (26), Oi (16), Claro (11), Embratel (2), 

GVT (1) e Nextel (1).  
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Print de Tela do Questionário Online  
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2.4 Pesquisa Qualitativa de Memórias de Marcas   
 

Após a confirmação da memória generalizada das marcas pelas pesquisas quantitativas, a 

última fase da pesquisa consistiu em uma investigação qualitativa com o objetivo de 

investigar as pessoas sobre as suas percepções de marcas a partir de experiências e interações 

com elas e que tipo de memórias eram evocadas durante esse processo.  

Dentre as opções conhecidas, como entrevistas in loco, acompanhamento participativo, 

observação (etnografia), grupos focais, a opção que mais poderia atender aos objetivos desta 

pesquisa foi o relato pessoal individualizado, que se refere à experiência vivida no cotidiano 

das pessoas e possibilita a livre expressão dos participantes. A escolha técnica da coleta de 

dados foi, consequentemente, o depoimento pessoal por meio de relato redigido em 

cadernetas em um intervalo de tempo de 10 dias.  

Foi considerado também, realizar uma pesquisa fenomenológica, uma vez que o problema 

– a relação entre memória e marcas com potencial sensorial – constitui a essência de um 

fenômeno, mas essa possibilidade foi descartada por se considerar que as marcas são 

reconhecidas pelos indivíduos, elas são lembradas (juntamente com as sensações e emoções 

aprendidas com elas), ou seja, elas já foram, em algum momento, aprendidas ou pelas 

memórias episódicas, semânticas ou procedurais. Não seria possível chegar à redução 

eidetética, à abstração de que seria acidental para permitir a intuição das essências.  

Para a coleta de dados na pesquisa qualitativa a partir de depoimento pessoal requer-se o 

estabelecimento de um clima de receptividade, já que dispensa a utilização de um processo de 

amostragem probabilística e recomenda a utilização de 10 a 20 participantes. O propósito 

desse método não era garantir resultados representativos para determinada população, mas, 

sim, dispor de participantes capazes de descrever de forma acurada as experiências vividas. 

Nesse sentido, van Kaam (apud POLKINGHORNE, 1989) estabelece seis critérios para a 

determinação dos participantes: (1) habilidade para se expressar facilmente com palavras; (2) 

habilidade para perceber e expressar experiências orgânicas que acompanham esses 

sentimentos; (4) experiência relativamente recente com a experiência que está sendo 

estudada; (5) habilidade para escrever ou reportar-se ao que ocorre consigo ao longo do 

tempo. A partir desses critérios, procedeu-se a seleção dos participantes, a partir da 

identificação dos respondentes opt in da primeira amostra. O objetivo era obter 10 

respondentes em São Paulo e 10 no Rio de Janeiro. A partir do dia 27 de junho foram 

convidadas por e-mail ao todo 45 pessoas, das quais 19 aceitaram participar. A maioria das 26 

pessoas que se recusaram a participar, alegaram falta de tempo, e duas disseram não saber 
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como fazer um relato pessoal num diário. O convite foi feito primeiramente por e-mail, e na 

sequência, a pesquisadora entrou em contato com os respondentes por telefone ou 

pessoalmente para explicar o processo em detalhes e combinar a entrega do caderno 

personalizado com a data da realização da pesquisa e separadores para os dias do primeiro ao 

décimo. Os respondentes apresentaram muitas dúvidas sobre como preencher e o que 

escrever, mas foi salientado apenas que o objetivo era mapear as marcas de contato diário por 

meio das anotações de percepções e interações entre os respondentes e as marcas. Em tempos 

digitais, muitos foram os questionamentos sobre porque ser um diário analógico e não um 

formato digital. Além de incompreensões, dúvidas e questionamentos variados, outros 

problemas surgiram, como atrasos nas entregas dos diários no período pré-Olimpíadas e na 

devolução pelos respondentes (algumas no período das Olimpíadas). Ao final, três 

informantes declararam não terem conseguido preencher, uma de São Paulo, reenviou o 

caderno em branco. Outros dois, um de cada capital, disseram ter preenchido apenas dois dias 

e não enviaram os cadernos. Ao todo, foram preenchidos e recebidos 14 cadernos: nove do 

Rio de Janeiro e cinco de São Paulo. 

 

2.4.1. Cadernos 

Todos os cadernos foram montados manualmente com 96 páginas, capa e contracapa 

personalizadas, marcadores para cada dia de registro e continham uma mensagem em folha 

anexada que explicava os objetivos da pesquisa (novamente), e apontava um direcionamento 

para o preenchimento do diário. Além disso, foi pensado adicionar um cartão com palavras-

chaves que pudessem auxiliar a descrição das sensações e percepções na relação com as 

marcas. No entanto, essas palavras não poderiam ser aleatórias, portanto foram validadas pelo 

método Lawshe.  

 
Fig. 1: Caderno fechado e cartão com palavras-chave 

 
Fig. 2: Caderno aberto e preenchido 
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2.4.2 Validação da lista de palavras-chave 

C. W. Lawshe (1975), propôs uma metodologia com objetivo de validar o conteúdo de 

questionários, listas de verificação e até mesmo entrevistas. O índice de validade de conteúdo 

proposto por ele tornou-se um método de auxílio ao pesquisador para quantificar a validade 

de conteúdo (WILSON et al, 2012). O trabalho que foi elaborado para fins de utilização no 

campo da psicologia, mas tem aceitação em diversas áreas do conhecimento humano. A 

validação de conteúdo conforme proposta por Lawshe tem por objetivo fornecer a garantia da 

medição que estes instrumentos se propõem a medir. Através da consulta a especialistas em 

um determinado assunto, este método tem sido amplamente empregado para captar a 

importância de itens dentro destes instrumentos. A avaliação do questionário mede a clareza, 

a relevância do conteúdo e a adequação da amostragem ao domínio do conteúdo, além da 

própria qualidade técnica dos itens sob teste. Na aplicação do questionário procura-se obter a 

opinião dos informantes, oferecendo como alternativa as classificações dos critérios como: 

“1- não importante”, “2- importante, mas não essencial” e “3- essencial” (LAWSHE, 1975). 

Existe também a opção de não opinar. Os CVR (razão da validade de conteúdo) calculados 

para cada critério são então comparados com o seu valor crítico (CVRcrítico), à luz da tabela 

de validação de Lawshe (1975), posteriormente corrigida por Wilson (2012), selecionando-se 

os critérios cujo CVR calculado encontram-se acima do respectivo CVRcrítico. 

Para aplicação da metodologia será utilizada a seguinte fórmula: 

 

Em que: 

CVR: razão da validade de conteúdo 

n: número de respondentes que consideram o critério como “essencial” 

N: número total de respondentes 

Logo, quanto mais acima da metade dos respondentes percebem o critério como 

“essencial”, maior o seu grau de validade de conteúdo e o resultado calculado é positivo. Em 

contrapartida, quanto mais abaixo da metade dos respondentes percebem o critério como 

“essencial, menor o seu grau de validade de conteúdo e o resultado calculado é negativo. Caso 

exatamente a metade dos respondentes perceberem o critério como “essencial”, a validade de 

conteúdo obtém o valor zero. Se todos os respondentes considerarem o critério “essencial”, o 

2
N
2
Nn

CVR
-

=
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CVR adquire seu valor máximo =1 e se nenhum dos respondentes considerarem o critério 

como “essencial”, o CVR adquire seu valor mínimo = -1. 

 

2.4.3 Especialistas 

Para validar as palavras-base, foram escolhidos 10 especialistas entre pesquisadores e 

professores acadêmicos das áreas de comunicação (com pesquisa em sensorialidades ou 

materialidades da comunicação), marketing, publicidade e semiótica; pesquisadores do 

mercado de marcas sensoriais e um profissional responsável pela criação de marcas 

sensoriais. Apenas cinco aceitaram o convite: 

 

a) José Cláudio Castanheira: doutor em comunicação pela Universidade Federal 

Fluminense, com estágio de doutoramento na McGill University (2013). É professor e 

coordenador do curso de Cinema da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Pesquisador nas áreas de música, estudos do som e cinema. 

 

b) Alessandra Maia: doutoranda em tecnologias da comunicação e cultura do 

PPGCOM/UERJ - bolsista FAPERJ -, pesquisadora do laboratório CiberCog/LMD e 

integrante dos laboratórios Lets e LabCult. 

 

c) Diego Dumont Fenerich: Mestre em Ciências do Consumo pela ESPM SP, trabalha 

com publicidade há 14 anos no Brasil. Atualmente é Senior Planner Latin America na 

Mondelez Internacional. Na Saatchi&Saatchi recebeu o prêmio Young Lions em 2012 pelo 

caso Brasil x Brasil desenvolvido para a Nike. Esteve à frente do Planeta Terra Festival 

(Brasil e Argentina) para o portal Terra. Em 2014, ingressou na time de inovação da Co.R 

Inovação, uma consultoria para inovação estratégica, pesquisa de mercado para comunicação, 

produtos e serviços. 

 

d) Marcelo Rosa Boschi: doutorando em Administração, Mestre em Gestão (FGV), 

formado em Administração. Professor há 30 anos de marketing a 20 exerce cargos de 

gerência média e superior em empresas nacionais e multinacionais. 

 

e) Andrea Hecksher Pacheco: doutoranda em Sistemas Computacionais pela 

COPPE/UFRJ/PEC na linha de Análise de Informação Não Estruturada (análise de opiniões e 

reputação de marcas e produtos) para pesquisas de marketing e tomada de decisões. Mestrado 
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em Sistemas Computacionais pela COPPE/UFRJ/PEC. Graduação em Desenho Industrial / 

Programação Visual pela UFRJ. Professora na área de Comunicação Visual Digital e 

Marketing Digital da Universidade Federal Fluminense e da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing. Tem experiência profissional nos mercados gráfico, editorial, publicitário e 

criação para mídias digitais. Suas pesquisas e estudos situam-se, principalmente, em torno dos 

seguintes temas: tecnologias da comunicação, criação digital para novas mídias, arte 

midiática, entretenimento, linguagens publicitárias em meios digitais, novas sensorialidades e 

análise de conteúdo digital.  

 

2.4.4 Palavras-Chave 

De acordo com o método Lawshe, cinco respondentes é o número mínimo para a 

validação de questionários, listas de verificação ou entrevistas, e a eles foi enviado no dia 25 

de junho por e-mail, um link para um questionário na ferramenta QuestionPro, em que lhes 

foram apresentadas 55 palavras. Essas 55 palavras estavam acompanhadas de seu sentido 

oposto e foram selecionadas no Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houassis, 3ª edição 

ampliada e revisada com a nova ortografia, da PubliFolha.  

A cada uma dessas palavras, os especialistas deveriam atribuir um valor: não importante; 

importante, mas não essencial; essencial. 

 

 
 

De acordo com os cinco especialistas, das 55 palavras propostas para compor o cartão 

anexado aos diários, apenas 25 delas configuravam como essenciais. Portanto, o cartão 

impresso encaminhado juntamente com o diário possuía as seguintes palavras-chaves: 
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Palavras com CRV=1 (25) 
Afetivo/ Indiferente 
Agradável/ Desagradável 
Alegria / Tristeza  
Animador / Desanimador  
Apropriado / Inapropriado  
Atraente / Repugnante  
Autêntico/ Falso 
Bonito/Feio 
Compreensível/ Confuso 
Comum/Incomum 
Contente/Melancólico 
Divertido/Tedioso 
Emocionante/Insensível 
Encantar/Desencantar 
Entusiasmo/Indiferença 
Inspirador/Deprimente 
Memorável/Imemorável 
Motivado/Desmotivado 
Perceptível/Imperceptível 
Raro/Banal 
Respeito/Desrespeito 
Sensível/Insensível 
Social/Individual 
Sucesso/Fracasso 
Vibração/Apatia 

  

Conforme pôde ser visto posteriormente, na leitura e transcrição dos diários, alguns 

relatos utilizaram deliberadamente as palavras, associando diretamente marcas às palavras. 

Outros, usaram-nas de forma livre, de acordo com suas experiências, sem consultas diretas. 
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Capítulo III . Análises 

 

Recuperando as informações obtidas no pré-teste, os dados mostraram que as marcas 

mais lembradas em São Paulo e no Rio de Janeiro são equivalentes e próximas às 

apresentadas na pesquisa DataFolha, confirmando seu nível de confiança de 95%. Na segunda 

pesquisa, partimos dos 12 segmentos apontados pelos respondentes do pré-teste para avançar 

na associação das evocações das marcas mais lembradas. O resultado mostrou que, com 

poucas variações, a memória das marcas também coincide com os resultados dos institutos de 

pesquisa: Coca-Cola, McDonald’s, Adidas, Nike, Apple, Samsung, Sadia, Nestlé, Veja, Itaú, 

Bradesco, Volkswagen, Fiat, Ford, Tam, Gol, Azul, Vivo, Tim e Oi.  

Os depoimentos, a partir dos Diários de Registros, serviram então, para que fosse 

possível explorar os motivos pelos quais essas marcas comparecem à memória das pessoas. 

Conforme explicado anteriormente, o propósito desse método não era garantir resultados 

representativos para determinada população, mas, sim, dispor de participantes capazes de 

descrever de forma acurada as experiências vividas. As 19 pessoas que foram selecionadas 

para receber os cadernos haviam participado das duas etapas anteriores da pesquisa e estavam 

de acordo com os seis critérios determinados por van Kaam (apud POLKINGHORNE, 1989) 

para esse tipo de investigação (vide página 50). A partir desses critérios, procedeu-se a 

seleção dos participantes, a partir da identificação dos respondentes opt in da primeira 

amostra. Ao final, recebemos 14 cadernos preenchidos, com 123 dias preenchidos, 562 

citações à marcas e uma média 4.5 lembranças de marca por dia e de 40.14 marcas por 

pessoa.  

Reconhecemos desde o início dessa pesquisa a dificuldade em estabelecer uma 

metodologia capaz de apresentar resultados precisos e minuciosos. Não seria possível, por 

exemplo, fazer a análise seguindo um tempo sequencial, ou análise dia após dia; pois cada dia 

traz um relato diferente por parte do respondente. Além disso, alguns respondentes iniciaram 

os registros em 5 de julho, outros em 7 e outros em 9 de julho, devido à atrasos nas entregas 

pelos Correios. Dessa forma, não seria indicada uma análise dos relatos por uma linha de 

tempo. As pessoas contam histórias da forma que lhes é mais conveniente, e como resultado 

há relatos muito extensos, desestruturados ou até inúteis para a investigação. Não seria 

possível identificar uma base comum, já que cada participante relaciona marcas de acordo 

com a sua experiência e lembranças e todas as experiências, rotinas e lembranças são 

diferentes. 
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Para fazer a análise e, portanto, compreender as histórias e as memórias a partir da 

evocação das marcas, partiremos de três proposições recorrentes nos depoimentos que 

revelam aspectos estruturais na construção das memórias das marcas: a) registros objetivos; b) 

registros afetivos; c) registros sensoriais. Poderíamos usar também a palavra memória para 

essas categorias, mas acreditamos que poderia se confundir com as nomenclaturas sobre 

memórias que já visitamos. 

Como Registros Objetivos, consideraremos apenas as memórias que foram citadas sem 

o registro de afetos ou sensorialidades, ou seja, as marcas que foram apenas lembradas, 

citadas, sem descrições pelos respondentes ou relações a algum fato, personagem ou 

determinado momento.  

Registros Afetivos são relacionados a pessoas, objetos, situações, ambientes e 

experiências vividas e reconhecidas pelos respondentes e que apresentam afetos, sejam eles 

de ordem positiva, como alegria, carinho, satisfação, inspiração, vibração; ou de ordem 

negativa, como tristeza, indiferença, melancolia, insatisfação ou apatia. 

Como Registros Sensoriais, vamos apresentar as referências que foram feitas 

diretamente as materialidades das marcas, suas formas, texturas, odores, cores, sons. Todas as 

lembranças de marcas anotadas a partir dessas percepções, configuram nessa categoria. 

Depois da análise de todos os relatos, obteve-se o quadro abaixo com o número de registros 

distinguidos por categorias que serão transcritos na sequência.  

 
Respondente Capital objetivos afetivos sensoriais Total 

R1 RJ 0 16 8 22 
R2 RJ 7 6 0 13 
R3 RJ 39 6 4 49 
R4 RJ 32 13 0 45 
R5 RJ 7 40 0 47 
R6 RJ 44 23 4 71 
R7 RJ 3 18 0 21 
R8 RJ 10 14 1 25 
R9 RJ 56 77 0 133 
R10 SP 14 5 1 20 
R11 SP 7 11 0 18 
R12 SP 8 28 1 37 
R13 SP 7 7 1 15 
R14 SP 41 4 0 45 
  275 268 20 561 
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3.1 Registros Objetivos 

 

Apresentaremos alguns trechos, respeitando os originais dos respondentes, que denotam 

como Registros Objetivos, por sua característica de menção pelo respondente sem descrição 

de sentimentos, afetos ou envolvimento sensorial de nenhum tipo. Os registros são curtos e ao 

todo foram 275 citações, representando 49% das lembranças dos participantes: 

 

“[Cerveja] Sol: vi o logotipo em um escritório. Tava na frente do escritório, uma 
casinha na Vila Madalena. Não sei porque registrei isso, acho que porque forcei-me 
a lembrar” (R14) 
 
“Na volta do MIS lembro de ter passado em frente a um McDonalds. 
E em frente à KOF, café pra quem curte bike.  
Tô com o Itaú na cabeça, mas não lembro onde vi. 
Cheguei no escritório e lá estava a cerveja SOL” (R14) 
 
“Nespresso: me veio a mente não sei por que. Eu tomo mto no trabalho.” (R14) 
 
“Então... hoje fui ao centro e o caminho pelo Humaitá me fez ver a drogaria 
Pacheco, mas a próxima de casa é a Max (antiga Cristal)” (R9) 
 
“Hoje o que mais me chamou a atenção, mais uma vez, foi a campanha em mídia 
exterior do Bradesco. Não tem como fugir, eles estão por toda parte” (R2) 
 
“Ainda dá tempo de ver um pouco de TV e um comercial da Fiat me chama atenção 
para o novo Punto” (R3) 
 
“Sábado, acordo mais ou menos cedo. Bebo uma lata de energético e vou fazer meu 
treino funcional. Na volta, pego uma bike do Itaú e lembro que tenho que ir à feira” 
(R3) 
 
“Trabalho em casa, muita exposição à sites e novas pela internet. Uso de Facebook. 
Na minha frente impressora HP. Depois do trabalho, TV (NOW) e dormir...” (R9) 
 
“Uma amiga almoçou comigo. Preparei almoço vegetariano. Comprei no Zona Sul: 
vanish, tomate orgânico (ñ lembro a marca, só a categoria), cheiro verde, nozes... 
sem marca... não lembro” (R9) 
 
“No meio de muito cinza e pouco verde aparece um Subway, um posto Shell e um 
Burger King” (R10) 
 
“Costumo visitar lojas da Livraria Cultura. Nesse dia, ao entrar em uma delas, 
comentei que todas elas tem a mesma arquitetura (escadas, móveis, prateleiras, etc). 
Assim, disse, rapidamente identificamos algumas “marcas” da loja. E, completei, 
dizendo que era assim nas lojas de São Paulo, mas tbm em outras que já havia 
visitado, como Porto Alegre e Recife.” (R13) 
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“Percebi os entregadores de jornal Metro no sinal da Praça Panamericana, aonde 
frequentemente ficam pela manhã. Apesar de ser um jornal com proposta 
interessante por ter distribuição gratuita, não “consumo” ele diretamente pois 
busco me atualizar de notícias através da internet. Geralmente acabo pegando o 
jornal para usar de outras formas em casa” (R12) 
 
“Tenho contato com a Mastercard frequentemente, mas não costumo percebê-la no 
meu dia-a-dia. Hoje fiz uma troca de cartões, e por isso fiquei com ela na cabeça 
diferente do normal” (R12) 
 
“Tive pequenas experiências de marca, apenas comerciais na TV. 
Com a chegada das Olimpíadas o Bradesco e a Claro se sobressaem com filmes de 
superação (Bradesco) e produto (Claro)” (R11) 
 
“Suco de guaraná em copo! Qual o primeiro que vem na nossa escolha? Guaravita. 
No restaurante só tinha Guaracamp. Deixei de tomar? Não. Claramente algumas 
marcas potencializam produtos e seus atributos, mas não garantem suas vendas e 
são facilmente substituídos por outros” (R8) 
 
“No final do dia, Netflix e Steam pra relaxar. A Netflix (sim, Netflix é no feminino, 
Girl Power!) tem sido cada vez mais um canal de filmes e cada vez mais uma 
produtora, 80% do que assisto é feito por eles, se não mais” (R4) 

 

 

3.2 Registros Afetivos 

 

Os Registros Afetivos correspondem a 47,7% das citações à marcas. Eles aparecem 

sempre quando o participante atribui algum sentimento, afeto ou emoção à memória. São as 

memórias declarativas: autobiográficas ou semânticas. Ao todo foram 268 menções, em sua 

maioria mais extensas, mais detalhadas, do que os Registros Objetivos, conforme se pode 

observar nas transcrições literais abaixo:  

 

“Nespresso: rico, atraente 
Durante a minha busca por celulares acabei encontrando uma máquina de 
Nespresso pela metade do preço que paguei. Fiquei aborrecida existe uma riqueza 
muito sedutora na marca. Será que é culpa do comercial do George Clooney?” 
(Tais) 
 
“Ah, sim, foi oferecido café expresso numa máquina de cápsulas da Nespresso. 
Tomei duas vezes. Sou viciado em cafés. Mais uma vez, conversamos sobre bicicletas 
e treinos de força e resistência” (R3) 
 
“Paramos no café Paradiso. Mais uma vez o vício no café fala mais alto. E o café é 
delicioso” (R3) 
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“Pilão: Atividade [palavra associada pelo cartão de palavras-chave] 
Comecei a tomar café antes de ir correr e me deu um entusiasmo maravilhoso. 
Estava desmotivada, mas hoje vi a Pilão como minha encorajadora e animadora de 
torcida para minha manhã” (R5) 
 
“Depois, fui ao Starbucks que é meu café favorito. 
Acabei levando café pra casa. Colombiano.”(R10) 
 
“King of Fork (agradável, atraente, social) 
KOF é um café localizado próximo ao lugar onde trabalho, e frequentemente passo 
pelo local no meu caminho. Já estive por lá algumas vezes, e é um ambiente 
agradável, que se diferencia um pouco dos cafés da região e incentiva as trocas em 
um espaço colaborativo. 
 
“Chegando lá tinha um lanchinho: suco Del Valle – gostoso, doce, comum, 
imemorável. E um bolo de banana D-E-L-I-C-I-O-S-O – lembrei de Fleischman 
Royal... fermento... – vovó, fofinho, gostoso, afetivo, autêntico” (R9) 

 
“Yakult: Melancólico 
Vi no mercado e comprei imediatamente. Era raro não ter na casa da minha avó e 
gosto de lembrar desses momentos afetivos.” (R5) 
 
“Hoje eu fiz um lanche junino na minha casa com algumas amigas do trabalho e 
suas famílias. Ao preparar o lanche me deparei com algumas marcas de alimentos.  
A marca Moça de leite condensado me traz muitas memórias de infância, pois minha 
mãe a usava muito na cozinha. E é uma marca que me transmite confiança e alta 
qualidade em seu uso.  
- Alegria, afetivo, delicado” (R7) 
 
“Marcas com quem trabalho (nível de afeto): 
- Bradesco <3 <3 <3 
- Google/Youtube <3 
- FB – 
- Spotify <3 <3 
- Twitter <3 <3” (R14) 

 
“Coca-Cola! Um amigo postou o link de uma ação que ele fez pra Coca e eu cliquei 
pra ver e curti. Era com Youtubers e Burguers. Achei a ação divertida. E a sensação 
que eu tive é de que a Coca é uma empresa moderna” (R14) 
 
“No meio da Enseada de Botafogo vejo, imponente, o prédio comercial da Coca-
Cola. Penso que gostaria de trabalhar lá. Beberia toda hora. Não daria muito 
certo.” (R3) 
 
“Coca-Cola eu amo porque sempre me salva quando estou na pior: ressaca, enjoo, 
sono, dor de barriga.” (R5) 
 
“Coca-Cola: afetivo 
Acordei com ressaca e enjôo e quando abri a geladeira vi uma Coca. Foi animador 
vê-la e lembrei dessa pesquisa na mesma hora! Sempre me vejo comovida atraída e 
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seduzida pela marca, que faz com que eu me sinta melhor quando me encontro nessa 
situação.” (Tais) 
 
“Sexta-feira, normalmente quando temos tempo, gostamos de almoçar em lugares 
diferentes no trabalho. Desta vez, escolhemos um “boteco” novo no Rio Comprido 
com uma comida maravilhosa, barata e Coca-Cola de garrafa. Lá, nesses lugares 
mais “trashes” não é tão difícil achar Coca-Cola de garrafa, mas no Rio de Janeiro, 
no geral, não se acha. Eles fizeram história, inventaram o personagem mais 
importante do Natal e até hoje, com essa onda saudável e fitness que domina o 
mundo, principalmente o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, a marca ainda 
consegue se manter bem. Eu amo Coca-Cola. Quando bebo refrigerante, só bebo 
coca. Eu até já tentei mudar para um refrigente [refrigerante] “mais saudável”, mas 
como isso não existe mesmo se for pra me entupir de açúcar que seja com algo 
gostoso pelo menos. Hoje só evito refrigerante no dia a dia, mas se for pra beber é 
Coca-Cola, principalmente se for de garrafa de vidro. Ainda acho impressionante a 
força de uma coisa que faz tão mal a saúde em nossas vidas por conta da 
publicidade” (R6) 
 
“Hoje eu vou falar de uma marca que foi muito presente na minha infância nos anos 
90: 
Acho que a Coca-Cola foi a marca mais presente na minha vida nos momentos em 
família. Lembro de olhar o engradado de Coca-Cola no cantinho da cozinha e, 
horas depois, no almoço, ver as garrafas abertas na cozinha, ou melhor, na mesa. 
Não consigo lembrar se eu gostava de tomar Coca-Cola, mas entendia que era o 
melhor refrigerante. Por [que] eu achava isso? Eu via propagandas da marca por 
todos os lugares, principalmente no Natal, o momento “mais família do ano”. Acho 
que o momento mais marcante entre a Coca-Cola e eu foi o momento em que eu 
pude por as mãos em um copo promocional da marca. Lembro que eram copos 
difíceis de conseguir, e eu havia conseguido dois, um da Fanta e um da Coca. 
Aliás, a Coca-Cola foi o meu primeiro contato com as promoções na vida. Depois de 
conseguir os tão sonhados copos eu lembro de ir ao supermercado com a minha mãe 
e lembro de ter ficado emburrada em silencio porque ela não comprou um kit de 
salgadinhos Fritex pra mim. Eu só queria o kit porque ele vinha com uma bola com 
a cara do Tico e Teco estampada nela.  
Eu não sentia nada pela Skinny, marca do kit. Eu só queria o kit por causa da bola, 
e, não conseguia entender como minha mãe não via vantagem em comprar aquele 
kit. Quando criança minha percepção de qualidade sobre as marcas era muito mais 
influenciada pelos os adultos que as comprava e pela frequência em que via essas 
marcas em casa, do que pelos anúncios” (R1) 
 
“Coca-Cola (animador, bonito, perceptível, social) 
- onde? Via a marca em diferentes momento do dia, tanto em publicidades off-line 
pela rua, quanto na TV e em restaurantes. 
- motivo: Coca é aquela marca que a gente nasce sabendo que existe. Tá meio que 
sempre ali, direta ou indiretamente, e por isso, muitas vezes, acaba ficando já no 
subconsciente, sem chamar muita atenção. Nos últimos meses ela tem se destacado 
por ações relacionadas às Olimpíadas.” (R12) 

 
“Bem, a noite me reuni com alguns amigos para comermos hambúrguer artesanal, 
salgadinhos, batatas, Coca-Cola (claro) e beber um [uma] cervejinha: Stella. 
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Sempre que penso nessa marca de cerveja me lembro de alguém falando que Stella é 
“cerveja de mulher”. É mais fraca, mais suave. Ao contrário da Heineken, que é 
amarga e forte, cerveja de homem” (R6) 
 
“Heineken: Autêntica 
Minha percepção é que Heineken é a única marca autêntica de cerveja. É hilária, é 
encorajadora e é sedutora. Tive contato com a marca em casa, enquanto jogava 
baralho c/ amigos” (Tais) 
 
“Heineken (autêntica, memorável, social) 
Novamente senti que a Heineken ficou marca no meu dia, depois de consumi-la em 
um evento social” (R12) 
 
“O número de bares e ambulantes com Heineken, Brahma, Antarctica etc. ainda era 
grande mas a quantidade de opções de cervejas artesanais do Rio, cachaças de 
vários sabores feitos na casa de alguém, docinhos, salgadinhos e muito mais, só 
aumentava. Além de uma gama de opções para agradar qualquer nicho, o 
atendimento diferenciado para que você se interessa pela marca estava presente. Se 
a festa for inteligente, investirá ainda mais nessas opções, que ainda ajudam a 
diminuir a fila de quem quer a sua Heineken” (R4) 
 
“Hoje vou para uma cidade próxima de Resende e Penedo chamada Serrinha. 
Alugamos uma casa isolada do mundo para a despedida de solteiro de um amigo de 
infância. 90 Heinekens, 10 litros de refrigerante, pão, queijo, presunto e manteiga, 2 
kg de Doritos e Papel Higiênico. De quebra uma garrafa de Gentleman Jack o 
uísque favorito da galera” (R4) 

 
“O que mais me chamou atenção hoje foi uma campanha de mídia exterior do 
Google Maps. Chamou atenção pelo investimento pesado que eles fizeram: para 
onde quer que você olhasse, você veria uma propaganda deles. A campanha é até 
bacaninha (flat design, bem a cara do Google, mensagens simples e direta, cada 
anúncio mostrava um tipo de coisa que você poderia buscar no app, tipo um pet 
shop, uma academia, como está o trânsito etc.). Achei até pertinente a mídia 
escolhida, já que a maior parte das vezes em que se usa o app é na rua mesmo, mas 
fiquei pensando porque investir tão pesado em uma campanha 
informativa/educativa, se a grande maioria das pessoas já conhece Google Maps e o 
utiliza com frequência” (R2) 
 
“Eu não tenho uma boa imagem do Google como corporação empregadora, mas até 
a Microsoft admite a qualidade e eficiência deles. Acho que todo mundo enche tanto 
a bola do Google como empregador, pela qualidade no espaço de trabalho, comida 
liberada, espaço para cachorro, que as poucas vezes que li sobre pessoas falando o 
lado ruim deles me deixou mais marcada. Metas abusivas, salários baixos, essas 
coisas. Apenas fiquei com uma imagem ruim. Igual a Apple: a gente gosta do 
produto, mas sabe que eles usam trabalho escravo na China e então fica com uma 
impressão ruim da marca”. (R6) 
 
“Hoje tanto na ida quanto na volta do trabalho percebi nas estações de metrô 
propagandas do Youtube, do Google Maps e Google Translator. 
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Confesso que achei bem estranho o Youtube e o Google precisarem fazer 
propagandas de massa sendo tão conhecidos e usados.  
Independente disso uso muito os serviços da Google e é uma marca que me causa 
boa impressão. Quanto ao Youtube tenho restrições por causa dos conteúdos 
violentos e pornográficos que ficam disponíveis sem qualquer restrição. Mas 
também uso.  
- Google: Compreensível, conveniente, interesse, útil, atividade 
- Youtube: Interesse, inapropriado, atividade, irresponsável.” (R7) 

 
“Fui almoçar no Google, minha marca favorita. Comida boa e ambiente agradável. 
Ao lado do prédio do Google um símbolo olímpico, mas fiquei com vontade de 
destruir aquele símbolo”(R10) 
 
“Na hora de estudar, a dor de cabeça começou: a internet lenta (obrigado, Net!), o 
computador ainda mais (Obrigado HP, líder mundial em programa que rodam no 
fundo). Trabalhar foi um sufoco. Navegar na internet ainda pior. Por trabalhar de 
vários lugares com os mesmos arquivos, uso o Google Docs. Ainda quero 
experimentar o Microsoft Office 360 para testar a funcionalidade de nuvem em um 
programa mais parrudo. Sinto que a Microsoft tem evoluído muito nos últimos anos. 
Windows 10, Programa na nuvem, Edge e ótimos Windows Phones. Me trouxe de 
volta minha curiosidade tecnológica do “what’s next” enquanto a Apple me parece 
cada vez mais viver do passado” (R4) 
 
“Apple: Emocionante 
Fiz um facetime com uma amiga que mora fora e depois fiquei realmente 
emocionada. Ainda é incrível como as possibilidades que a marca oferecem me 
encantam e são memoráveis.” Apple porque minha sobrevivência nesse mundo sem 
celular seria muito difícil. É minha principal ferramenta e eu amo quem me 
proporcionou isso. (R5) 
 
“Outro momento que me fez pensar marca hoje foi o telefone do meu namorado a 
noite. Ele tem um Iphone 4S, que já saiu de linha porém não tem nem três anos de 
uso e está pifando. Fomos procurar o telefone na internet, outro Iphone, e o mais 
barato era dois mil reais. O que me fez questionar o que nos prende tanto a Apple. 
Será que é costume, status? Sei que tecnologia e inovação não é, pois existem outras 
marcas que estão dando um banho de inovação em cima da Apple. Eu admiro muito 
uma marca que, mesmo que não tenha se mantido a melhor em qualidade consiga 
manter uma legião de fãs cegos e fiéis. Acho que é o sonho de qualquer marca se 
tornar uma vaca leiteira desse tipo. Porém, se eles não se reinventarem, logo logo 
essa fidelidade não vai mais conseguir se sustentar somente com amor. ” (R6) 
 
“Precisamos falar sobre a Apple. 
Nos anos 90 eu era uma pirralha que sossegava o facho às 18h para assistir ao 
Disney Cruj no SBT. Foi através deste programa que tome [i] consciência da 
existência da Apple. Era uma época de mudanças na CIA, foi nessa época que eles 
lançaram o iMac colorido, e, o Disney Cruj estava sorteando vários deles para a 
audiência. Nunca ganhei um. 
Já adolescente, lendo a revista Capricho, eu lembro de ter visto pela primeira vez 
um iPhone, nas mãos de Orlando Bloom. A partir daquele momento tudo que surgia 
da Appe [Apple] aparecia na mão dos famosos. 
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Voltando a minha realidade, eu só pude ter um iPhone “3GS” quando todos falaram 
o quão legal eram seus novos iPhones 4. Lembro que eu só queria mesmo pra poder 
usar o instagram. 
Pois bem, o mundo girou o Facebook comprou o Instagram e qualquer um com 
qualquer aparelho pode usá-lo. Eu continuo aqui com o meu iPhone ultrapassado, 
dessa vez um 5S (melhorei!) 
A Apple tem trabalhado ao longo dos anos pra nos tornar pequenos diante de tanta 
percepção de poder e exclusividade de seus produtos. 
Hoje tenho certeza de que continuo, ainda que obsoleta, na marca, porque ela faz 
com que o mundo da programação seja diferenciado até para ela. Existem 
aplicativos que só existem no iPhone, ou melhor, na Apple Store.  
Sinto como se não soubesse o que é isso, mas parece tão promissor que não me faz 
querer ficar de fora, claro, dentro das minhas possibilidades financeiras.  
Não acho que as coisas da Apple são melhores, acho que a tecnologia da marca não 
é mais o diferencial. O que eu compro na Apple é a história da Apple, a forma com a 
qual compramos é que parece um pouco cruel, pois, ela ainda é um objeto de 
distinção social e isso tá me fazendo refletir demais sobre valores. 
A Apple é uma marca sedutora, mas ao mesmo tempo repulsiva em termos de 
valores. É como um homem canalha! A gente finge que seus valores são abstratos, 
mas no fundo sabemos que é repulsivo. 
Acho que ficou claro que a Apple comprou o poder do anel em Mordor e colocou em 
seus produtos.  
Fui longe na viagem... 
Bom, eu acordo e durmo com o iPhone na minha cabeceira todos os dias, é estranho 
tentar identificar como me sinto diante da marca.” (R1) 
 
“Apple (afetivo, bonito, social) 
- onde? Pela cidade nas propagandas “clicado com iPhone” e nos gadgets que 
utilizo (iPhone, MacBook) 
- motivo: A Apple me lembra muito o início dos anos 2000, o lançamento do iPod, e 
toda a trajetória até o “fim” dos produtos evoluído no iPhone. Costumava assistir à 
keynotes de apresentação dos lançamentos e acompanhar os comerciais, que sempre 
utilizavam trilhas sonoras diferentes e interessantes. Sempre se mostrou uma marca 
sólida e com o MKT bem construído. ” (R12) 
 
“Apple (afetivo, bonito, social) 
Novamente Apple ficou marcada no meu dia, pois fiz grande uso dos gadgets 
durante o dia todo, e a marca me passa uma impressão de produtividade e resolução 
dos problemas, além de conectividade” (R12) 
 
“Netflix:  
O Netflix consegue me cativar. O serviço é ótimo e hoje passei um tempo vendo 
vários trailers. Gosto muito e é a marca com quem mais me relaciono atualmente.” 
(Tais) 
 
“Sério. Eu amo Netflix, é um dinheiro que pagamos sem dor. Mas acho que falta um 
pouco mais de velocidade na atualização dos conteúdos. Só conseguimos ver séries 
com temporadas antigas e filmes então, quase nunca. Tudo muito antigo, 
desatualizado. Mas se a gente já ama assim, imagine como seria se eles fizessem o 
dever de casa? Ganhariam todo meu tempo.” (R6) 
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“Outra marca que encontrei hoje foi a Netflix. Esse aplicativo revolucionou a forma 
como assistimos tevê. Faz pouco tempo que comecei a usa-lo mas me sinto livre para 
assistir séries e filmes na hora que posso e de parar e continuar a qualquer 
momento. Isso pra mim, que tenho duas crianças, é um grande diferencial pois sou o 
tempo todo interrompida pelas necessidades deles. 
- Ação, Alegria, Divertido, Social, Atividade.” (R7) 
 
“Música? Quando a guitarra dá espaço, a briga fica entre o Spotfy e os mais de 
1000 vinis. Filmes? Se não for cinema, é Netflix. Leitura? Kindle para estudos, mas 
quando é por prazer, em que ser impresso. Toda e qualquer notícia é lida no celular. 
A outra grande parte da minha vida é a minha filha de 4 anos que parece estar no 
meio dessa batalha também. Usa Youtube, só quer andar de Uber (pelas balas, é 
claro), mas prefere teatro à cinema, brinquedo à videogame.” (R4) 
 
“Lembrei da Weleda porque tô tomando um remédio deles. Hoje fui muito 
impactada pelo Bradesco nas redes sociais (Facebook) e tô pensando que a 
segmentação deles tá ó... show!” (R14) 
 
“Eu reparei como uns 80 a 90% dos anunciantes em qualquer tipo de mídia são 
patrocinadores olímpicos. Desses, sem dúvida o mais insistente é o Bradesco. Seus 
anúncios estão em absolutamente todos os lugares (lembro de ter visto alguns 
mobiliários urbanos, spots de rádio e comerciais de TV só hoje). Mas nenhum me 
marcou. Pelo contrário, passariam totalmente batidos se não fosse por esse 
exercício. Um que me marcou positivamente foi o comercial da P&G que eu vi hoje. 
Achei interessante a abordagem, de ser a “apoiadora oficial das mães”. Foge um 
pouco do clichê das propagandas de patrocinadores olímpicos se destacando a tanta 
mediocridade.” (R2) 
 
“No primeiro dia em que recebi este diário precisei ir ao banco para pagar um 
boleto para o meu namorado. Já no meu estado de observação, segui pelas ruas do 
centro do Rio em busca do banco mais vazio, no quinto dia útil do mês, quase 
cômico. Literalmente ao entrar em todas as agências possíveis, percebi que bancos 
como Bradesco e Caixa estavam mais cheios, enquanto Santander, quase sem 
ninguém. Já tinha ouvido sobre a popularização desses bancos, mas comprovei 
pessoalmente isso. Porque as pessoas não dirigiam ao Santander para pagar suas 
contas? (quando me refiro à lotação, falo das caixas). Simples, o Santander assusta. 
Mais sofisticado, luzes baixas, e mesmo não sendo Van Gogh, mais bonito e 
confortável” (R8) 
 
“Hoje me atentei, enquanto ia trabalhar (de trem) à duas marcas: Útil (transporte 
urbano) e Itaú (Banco). O primeiro me fez imaginar uma viagem mística pelo 
interior do Brasil. A segunda me lembrou de contas que eu deveria pagar” (R3) 
 
“Itaú (compreensível, perceptível, indiferente) 
- por ter conta no Itaú, acabo impactado frequentemente e percebendo mais 
facilmente as propagandas e agências espalhadas pela cidade. Acaba sendo uma 
marca neutra, pois não me entrega serviços excepcionais mas também não me gera 
experiências negativas” (R12) 
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“Hoje tive que solucionar um assunto bancário. E isso me traz sentimento muito 
positivos por minha relação com o Itaú já tem mais de 20 anos e não me recordo de 
nenhuma frustração relevante. 
Toda minha relação é virtual e resolvo por email e internet banking. O reforço 
positivo vem da comunicação brilhante. 
Meu assunto foi resolvido rapidamente e minha relação com a marca novamente 
reforçada” (R11) 

 
“...fomos lanchar no McDonald’s, a pedido das meninas. Não resisto ao novo 
sanduíche deles, de mostarda e bacon. Como sem culpa. Amanhã eu queimo todas 
essas calorias no treino” (R3) 
 
“Tive que tomar um energético (Fusion) agora, para não dormir muito cedo. 
Resultado: são quase 23:00 e estou ligado. Passa um comercial do McDonald’s e me 
dá fome. Sou um gordo mesmo” (R3) 
“A única experiência com marcas que tive hoje foi com o McDonalds.  
Almocei no restaurante hoje para ter uma decepção com o serviço e o contraste com 
sua comunicação. Atendimento não só ruim, mas desleixado. A informalidade a falta 
de comando na frente da loja demonstram uma falta de cuidado com o cliente e com 
o produto/serviço. O contraste com a comunicação, com funcionários felizes causa 
uma frustração. Detalhe: loja cheia e na Paulista. Não era uma loja afastada” (R11) 
 
“Novamente almocei McDonalds pois fui trabalhar apesar de ser domingo só que 
pedimos por delivery. Ou melhor, iríamos pedir por delivery. Tentamos o site (não 
funcionava) o APP (não funcionava) e o telefon [e] (não atendia a região). Essa é 
uma experiência horrível. Fomos no Drive Thru e trouxemos lanche para 6 pessoas. 
Logicamente a experiência foi ruim, pois o lanche chega frio e macilento”. (R11) 

 
“Hoje eu assisti televisão e percebi o quanto eu sou bombardeado por propagandas 
da Net. Não sei qual é o tipo de parceria que eles possuem com os canais, mas, não 
importa que canal você esteja assistindo, você verá pelo menos dois comerciais 
iguais da net a cada intervalo comercial (o pior é que não é exagero, é real...). 
Realmente eles conseguiram conquistar minha memória pela insistência. Grandes 
coisas... eles conseguiram me lembrar porque eu odeio a Net.” (R2) 
 
“Vamos para casa, estamos cansados, porém felizes. Usamos o Uber pra isso. 
Sempre usamos. Confio muito nesse serviço.” (R3) 
 
“Uber: confusa 
Ainda não sei se simpatizo com a marca. Acho conveniente, agradável e promissor, 
mas já tive problemas com o serviço da marca e não foi coerente com a imagem que 
eu tinha deles. Não tenho uma relação.” (Tais) 
 
“Não fiz muitas coisas diferentes de ontem hoje durante o dia. Porém na hora de ir 
embora peguei um Uber até o metrô e posso concentrar meu texto de hoje nessa 
marca que, até o momento, não tenho nada a criticar. Talvez seja pela referência já 
que, comparado ao taxi, o Uber é incrivelmente superior. Comecei a usar o Uber há 
alguns poucos meses. Em pouco tempo já me apaixonei por esse serviço e ele 
aparece constantemente na fatura do meu cartão. Já usei UberX, Uber black, Uber 
Pool, Uber em outro país. Já dei nota 5 e nota 1. E quando dei nota baixa porque 
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recebi um serviço com parecido com o de taxi, no qual não estava mais acostumada 
e já estava abominando, recebi email querendo saber o que houve de errado, dei 
feedback e recebi desconto na próxima corrida. Como não amar?” (R6) 

 
“Sanduíches La Fabrica, Lambuza e prosecco (não lembro a marca). Gostoso, 
memorável... a experiência contagia as marcas... como eu ia tb a 1 casamento, elas 
me produziram... cabelo e maquiagem. Nars, L’oreal, Make up Forever... 
memorável, divertido, bonito! No caminho de volta, mais Rio 2016 e shoppings da 
Barra (gigantescos, exagerados, consumistas), a cidade da Música (ambígua, 
extravagante). Cheguei em casa e rapidamente me vesti p/ rumar ao casório no 
Outeiro da Glória, de UBER (conveniente, prático). Depois, a festa no Marriot 
(imponente, memorável). De brinde um chinelo, que não era Havaianas, mas o 
genérico é inevitável: já estão distribuindo as Havaianas? (legítimas, conforto, 
confiança, autêntico, alegria, variado)” (R9) 
 
“UBER (sucesso, memorável, inspirador) 
Utilizei os serviços do UBER hoje, por isso fiquei com a experiência na memória. A 
imagem da empresa é de inovação e de quebra de paradigmas, por mais que tenham 
questões morais envolvidas no “backstage”, ainda segue como uma alternativa mais 
viável se comparada a serviços de taxi comuns. Uber simboliza pra mim a quebra no 
“status quo” (R12) 
 
“Nesse dia tive várias experiências com uma marca nova: UBER BLACK. Peguei 
vários ao longo do dia. 
A experiência, como sempre é positiva. Carros limpos, motoristas atenciosos. 
Pontualidade. 
Porém, com o avanço do serviço, percebo uma degradação do serviço. Motoristas 
sem o menor conhecimento da cidade, o carro com o som ligado em uma rádio 
popular e não é pré-climatizado. 
A experiência se deteriora a cada dia. Infelizmente.” (R11) 

 
“As segundas tradicionalmente começam com correria. Acordar às 6h00 e levar a 
filha no colégio. Um parceiro muitas vezes nessa correria é o Uber, principalmente 
quando vou junto da minha esposa, já que a tarifa sai mais barata que duas 
passagens de ônibus.  
A experiência com o Uber tem sido as mais variadas: algumas viagens 
surpreendentes com experiências únicas; cheguei a fazer amigos, trocar dicas, 
conhecer histórias. Muita coisa além de balinha e da água. Com as Olimpíadas 
chegando, o número de carros disponíveis aumentou drasticamente e o controle de 
qualidade sofreu com isso. A diferença pode ser sentida no trato dos motoristas, no 
cheiro do carro, seu conforto e como é guiado” (R4) 
 
 “Hoje recebemos um casal de amigos da minha esposa que moram no sul. Foi um 
dia não muito agitado, mas ficaram algumas experiências interessantes: 
Foi a primeira vez deles em um Uber, ficaram surpresos com o preço e a qualidade 
do serviço” (R4) 
 
“Tive um problema com o carro. Isso me fez pensar em trocá-lo. Como estava na 
oficina, pensei em comprar um carro que fosse durável, ou seja, que pouco 
quebrasse. Lembrei da Land Rover. E, portanto, associei à durabilidade e 
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resistência. Curioso foi que, ao fazer tal associação, lembrei-me que a marca é a 
preferida da família real britânica (li em algum jornal) o que me confirmou a 
impressão de “solidez”(R13) 
 
“Hoje o dia foi bastante corrido e atrapalhado com direito a problemas no metrô e 
tudo.  E falando em transporte, conversando sobre planos para o futuro as marcas 
de carro Toyota e Ford fizeram parte do assunto de hoje em casa. Temos hoje um 
carro da Ford que está velhinho mas é um guerreiro. A Ford me passa essa 
mensagem de durabilidade, força, mas com pouco design. 
Ford: feio, bom, comum, concreto 
E estamos planejando para no futuro trocarmos de carro, e a marca escolhida seria 
a Toyota. 
Toyota: atraente, bom, bonito, social” (R7) 
 
 “Na infância não pensei muito em marcas, eram mais brinquedos, programas de TV 
antigos e desenhos, doces, etc. Na adolescência começaram a aparecer algumas 
marcas como America online, meu cursinho de inglês do Fisk, All Star (se bem que 
essa marca é atemporal na minha vida, amo demais esse tênis). Outra marca que era 
febre na minha adolescência era a Melissa. Toda garota tinha que ter, eu até tinha, 
mas sinceramente, não gostava muito não, achava desconfortável. Há pouco tempo 
eles lançaram até um [uma] sandalinha nova boninha [bonitinha], quase comprei, 
mas não tive coragem de dar 120,00 reais em uma sandália de plástico que poderia 
não ser confortável. Lembro que a gente gostava muito dos tênis e sandálias da Reef, 
mas acho que essa foi uma marca que perdeu completamente a força.” (R6) 
 
“Kindle/Amazon: Ação, conveniente, importante, motivado 
O uso do Kindle mudou bastante o meu hábito de leitura. 
Antes o peso dos livros me incomodavam um pouco e eu acabava deixando para ler 
em lugares fixos (em casa, no sítio) 
Mas com o Kindle, eu passei a ler muito nos meu trajeto de ida e volta para casa de 
metrô. E além disso eu carrego mais de um livro comigo no mesmo dispositivo. ” 
(R7) 
 
“Começo o dia chegando no aeroporto do Galeão-RJ e sou impactado pela Dufry, 
hoje passagem obrigatória de todos os que desembarcam. Essa marca me recorda a 
infância, quando a volta de viagem dos familiares à Espanha sempre era recheada 
de presentes Duty Free Shop. É uma lembrança cheia de entusiasmo” (R11) 

 
“American Airlines (agradável, alegria, emocionante, inspirador, sucesso) 
Nos últimos 12 meses viajei para 3 continentes, tanto a trabalho quanto a lazer, e a 
maioria das vezes utilizei serviços da AA. Planejando a próxima viagem, fui 
impactado hoje pelo site da Cia., pesquisando voos. É uma marca que traz memórias 
positivas, pois nunca tive problemas de atendimento, e está sempre associada ao ato 
de viajar e explorar diferentes culturas. Por estar fidelizado, às vezes prefiro pagar 
mais para voar com a Cia do que com outra, pois sei que o serviço oferecido será 
bom.” (R12) 
 
“Hoje fiz algumas pesquisas de viagens e passagens aéreas na internet. 
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Como já pode ter observado no diário, eu não registrei avaliações ruins sobre 
marcas porque são poucas as marcas que me incomodam. Mas quando o assunto é 
Cia Aérea eu realmente me incomodo com o serviço prestado. Então vamos lá: 
TAM/LATAM: É minha Cia aérea preferida para vôos domésticos. Os vôos 
costumam ser pontuais, o portão de embarque quase não muda, eles costumam ser 
claros nas informações e o serviço de bordo é razoável. Mas a passagem é mais 
cara.  
- Adequado, bom, respeito, cativar 
Gol: pra mim é a pior cia aérea para vôos domésticos. Eles alteram o portão de 
embarque, cancelam vôo, atrasam e não dão qualquer satisfação. O serviço de 
bordo é péssimo. Falta informação e qualidade. 
- Hostil, confuso, desagradável, ruim, aborrecer, confuso.” (R7) 

 
“Minha cunhada chegou de Orlando. Mala cheia de marcas USA... vitaminas, 
livros, coisas de bebê. Chama atenção a marca Avent, q usava com meus filhos p/ 
mamadeiras e chupetas: emocional, afetivo ... saudade! ” (R9) 
 
“Visita à filha de 1 amiga em Copa. 
No caminho passei por Copacabana... nenhuma marca ou anúncio chamou 
atenção... 
De um bebê ao outro... filho de prima acabou de nascer na São José (emocionante, 
respeito, bonito, confiável) 
... coitada... 1ª vez... dando de mamá... lembrei das dores e choros, da mamadeira 
Avent (confiável, afetivo, prático), que ainda existe! 
... do Luftal e da Funxicória... (alívio, seguro, afetivo) 
... além das marcas de brinquedo (Fischer Price, Lego) (afetivas, divertidas, 
memoráveis, indispensáveis)” (R9) 

 
“Mas quando para para pensar em uma marca que me relaciono desde muito cedo, 
lembro da Converse e do seu memorável comercial com anjinhos e um bolso para 
guardar a moeda de um real. Aquele comercial me convenceu de que o All Star era o 
tênis mais incrível que eu poderia ter na vida, quero dizer, era e continua sendo uma 
marca descolada e que é versátil e existe pra te acompanhar no mundo real, na vida 
urbana e agitada, sabe?! ” (R1) 
 
“É claro que não tinha como fugir dos hits da época! Como o Bombril, por exemplo 
e o Batom da Garoto. Todos achavam as propagandas desses produtos super 
autênticas, até hoje continuam na memória afetiva das pessoas. Por conta desse 
passado, esponja de aço só é útil se for Bombril, e Batom é sabor da infância.  
Falando em Bombril, minha avó colocava algumas esponjas nas antenas da TV em 
casa, e quando o sinal piorava, lá vai eu mexer nas esponjas da antena! Era 
divertido! 
Ainda quando criança fui ao supermercado com minha avó, e, quando estávamos no 
caixa eu vi que ela havia passado um pacote de Gilletes. Eu olhei pra ela e 
perguntei: - Vó, você faz a barba? Ela olhou pra mim e disse: Cala a boca, menina! 
Sempre via o comercial da Gillete direcionado aos homens, então pra mim, não 
fazia sentido uma sra viúva comprá-los. Nunca havia imaginado que isso seria 
desconcertante pra minha avó. 
Toda vez que eu vejo um anúncio da Gillete eu lembro desse vexame que fiz minha 
avó passar! Pra ser sincera, o Gillete masculino parece mesmo melhor que o 
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feminino. Hoje em dia não sei dizer muito bem o porquê, acho que eles passam mais 
confiabilidade nos anúncios de produtos para os homens. Falo isso porque para os 
homens eles vendem eficiência, mas para as mulheres eles exploram a coisa da 
delicadeza com que o aparelho desliza pela sua pele. Só queremos cortar os pelos, 
igual aos caras, com eficiência.” (R1) 

 
“A segunda marca foi Bono de Doce de Leite. Trouxe muitas lembranças agradáveis 
do recreio do colégio e viagens de ônibus para Miguel Pereira nos anos 80. 
DELICIA!!” (R11) 
 
“Tava passeando pelo Shopping Plaza em Niterói, e visualizei uma placa que 
recomendava visitar a loja Lego. Curioso, fui. 
Lego tem um valor muito grande e curioso pra mim, tive pouquíssimos, os mais 
simples, alguns amigos e primos tinham os mais sofisticados e complexos. Não 
importa, eu amava e representou muito bem minha geração: passava dias e tardes 
longas brincando com a quantidade enorme de peças que juntávamos. 
O mais curioso de observar a loja foi pensar no histórico de coleções. Lego sempre 
acompanhou os filmes e desenhos da época para lançar novos produtos; ou lançava 
baldes aleatórios com centenas de peças neutras. Parece que a Lego no entanto 
frizou seu posicionamento nostálgico” (R8) 

 

 

3.3 Registros Sensoriais 

 

Os registros sensoriais compareceram bem menos nas declarações, contrariando a ideia 

de que as marcas seriam mais lembradas a partir de atributos ou estratégias sensoriais. Foram 

apenas 20 registros, correspondendo a 3,55% das lembranças de marca. Os relatos a seguir 

trazem palavras como experiência, aroma, jingle, cores, visual, sonoro, som, gosto, sabor, 

cheiro, tonalidades, embalagem, perfume. A maioria dos relatos fazia referência ao olfato, 

memórias olfativas, lembranças suscitadas a partir de odores, talvez, porque, como vimos 

anteriormente, processamos as informações do mundo por meio da visão e temos pouca 

percepção das paisagens sonoras. Assim como os Registros Afetivos, os Sensoriais são mais 

detalhados e ligados à memórias declarativas autobiográficas.  

 

“Hoje nenhuma ação publicitária me marcou tanto a ponto de eu lembrar dela no 
fim do dia. Por isso eu vou falar sobre uma ação que me marcou outro dia. Trata-se 
de um quiosque para divulgar o novo Samsung Galaxi S7 e o Gear VR. Achei uma 
experiência muito bacana, porque era divertida, memorável e ao mesmo tempo 
colocava o produto no primeiro plano da ação. Para participar, você passava por 
diversos estágios, cada um dedicado a ressaltar um atributo do celular. Ao final, 
uma experiência em realidade virtual simulava uma montanha-russa, com o [os] 
óculos de realidade virtual Gear VR. Achei que foi uma ação memorável porque 
explorou uma experiência que ainda é muito nova, mas que veio pra ficar, que são 
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os óculos de VR. Além disso, consegui divulgar o produto de uma forma natural e 
divertida, sem ser maçante.” (R2) 
 
“Impossível, também, não passar em fremte [frente] à padaria e sentir o aroma de 
café, que me remete automaticamente às antigas máquinas do café Capital, com o 
jingle e tudo” (R3) 
 
“Na volta não resistimos e paramos numa loja Mundo Verde para um pequeno 
lanche. E mais coca-cola. Acho que as cores da lata aguçam minha sede” (R3) 

 
“Antes fomos comprar doces para assistir [consumir] durante a sessão. Logo de 
cara, um chocolate me chama atenção: Snickers, com 2 unidades por embalagem. 
Mais uma vez, o apelo visual falou mais alto. E mais uma vez, coca-cola”. (R3) 
 
“Danete: sedutor 
Eu gosto muito. Quando vi na geladeira lembrei o quanto era comum na minha 
infância. Eu era muito magrela e me empurravam muita comida, mas eu queria 
Danete. Não chega a ser emocionante, mas todos os cheiros e gostos que me 
lembram a casa da minha vó ne deixam contente” (R5) 
 
“Sobre o metrô do Rio de Janeiro, fui perceber outro dia que toca uma musiquinha o 
tempo todo no fundo de todas as estações. E a gente nem percebe isso. Não sei 
qualificar se é positivo ou negativo mas só percebi isso outro dia quando ouvi a 
música fora do metro e passei horas me torturando querendo saber de onde vinha 
aquele som” (R6) 
 
“Quando dá tempo, entro na Globo.com para ver as notícias do Vascão ou notícias 
do G1. O G1 eu olho como uma marca que lembre tristeza ou terror, ou seja, sempre 
espero por notícias ruins. De repente é o vermelho que não ajuda” (R10) 
 
“Precisei parar “num” shopping outlet na estrada para sacar dinheiro para o 
pedágio. Ao passar por uma loja da Side Walk entrei para procurar um sapato. 
Contudo, o modelo que gostei não estava disponível em meu tamanho. Por isso, no 
mesmo dia a noite fui a uma loja da mesma marca em outro shopping, esse regular. 
Chamou-me a atenção que o “cheiro” das lojas eram iguais, o que me fez lembrar 
da marca a partir dele.” (R13) 

 
“Buscando um novo desodorante no supermercado, lembrei-me que minha mãe 
usava leite de rosas quando eu era mais jovem e, portanto, morava com ela. 
Imediatamente lembrei-me do cheiro do produto, assim como fiz piada com a 
embalagem, que continua a mesma há ao menos 30 anos” (R13) 
 
“Li em um jornal que uma empresa de cerveja passava por momentos difíceis no 
Brasil. De origem japonesa, a fábrica fechava algumas de suas unidades no país. 
Um dos motivos alegados na reportagem era a baixa capacidade das marcas da 
cervejaria disputar com outras do mesmo perfil/preço um público mais 
“sofisticado”. Coincidentemente, fui no mesmo dia jantar com meu pai e 1) no 
caminho havia uma propaganda de outra cerveja Heineken e 2) no restaurante ter 
também uma propaganda da Heineken. Eu bebi uma garrafa tipo “long neck” e 
fiquei reparando em como a embalagem e o rótulo davam uma impressão de ser um 



 72 

produto mais sofisticado. A cor da sua embalagem me chamou a atenção, o fato de 
ser verde escura deu a ela mais sobriedade do que outras, de outras tonalidades. 
Lembrei imediatamente que a outra marca que “competia” no quesito sofisticação, 
a “Stella Artois”, tbm tem a garrafa verde.” (R13) 
 
“Há mais ou menos dois semestres atrás eu decidi que queria incorporar cores ao 
meu guarda-roupas, então, fui até a Farm e comprei uma espécie de túnica que mais 
parece um sári. O que sempre achei convidativo na Farm era o cheiro, mas, não era 
preciso mais do que dois segundos para olhar pra aqueles preços, sorrir pra 
vendedora e se desculpar por existir. Por sorte, descobri as liquidações e descontos, 
o que me trouxe a possibilidade de experimentar a marca com um pouco mais de 
frequência. Gosto da marca porque ela tem uma identidade muito forte e eu gosto de 
coisas com personalidade, isto vai desde o cheiro da loja até as postagens do blog 
Adoro Farm, lugar onde sinto que a marca consegue tangibilizar a sua alma” (R1) 

 
“Embora eu não seja uma pessoa que faz muito uso de cores no dia-a-dia, cores são 
o meu primeiro contato com marcas. Hoje por exemplo, fui comprar um chocolate 
no posto de gasolina próximo da minha casa, e, quando já estava indo embora, olhei 
para o balcão e vi um doce se destacando. O doce em questão era uma paçoca e a 
embalagem dela era turquesa e não amarela, o que me fez dar uma chance pra 
marca e levá-la pra casa. Essa foi a única experiência com uma marca que me 
recordo hoje. Todas as outras marcas com as quais tive contato durante o dia são 
marcas que entraram no modo automático” (R1) 
 
“Hoje eu estava no ônibus parada no trânsito quando de repente olhei para a 
traseira de outro ônibus e vi um anúncio da Embeleze. O anúncio era de uma linha 
teen para cabelos afros. Três coisas me chamaram a atenção no anúncio: 
A primeira delas foram as cores (roxo e verde-limão siciliano) 
A segunda foi o uso da palavra “teen”. Me perguntei se isso faria com que eu me 
sentisse mais parte do mundo se eu fosse uma adolescente lendo aquilo. Concluí que 
sim, devido a globalização e aos milhares de outros produtos que utilizam essa 
terminologia. A terceira coisa foi o slogan “Cabelo bom é o que faz feliz”. Fiquei 
um tempo pensando no que isso significava pra uma garota de cabelos crespos que 
provavelmente ouviu a sua vida inteira que seus cabelos eram ruins. Esse slogan me 
gerou um certo desconforto ao me imaginar no lugar de seu público alvo. Achei esse 
slogan triste, na verdade, achei infeliz.” (R1) 
 
“O Cheiro da Melissa 
Eu tenho um par de Melissa Flex que não sai do meu pé, ela é confortável e vai com 
tudo. Dia desses eu resolvi ir ao Shopping depois do trabalho, e, olhei pro meu pé, 
depois, olhei pra loja Melissa que havia lá no shopping e resolvi entrar. Saí da loja 
com um par de Melissa que era apenas uma variação do modelo que estava no meu 
pé. Depois da compra eu pensei sobre a experiência da loja e sobre a compra, claro. 
A loja estava cheia, o modelo que comprei era o último par com meu número, a 
vendedora foi bem objetiva na venda. Enquanto eu experimentava o par de sandálias 
eu sentia o cheiro da Melissa, e chega a ser um pouco constrangedor isso, mas acho 
que o cheiro da sandália e o “ver a loja” cheia me levou a comprar um novo par de 
sandálias. A Melissa e o cheiro da Melissa é tradicional. É tão tradicional que 
haviam várias gerações de mulheres experimentando os modelos disponíveis na loja. 
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É um calçado que embora explore um design descolado, não fica na esfera de uma 
única faixa etária. Foi bacana entender que a Melissa pode ser cool para todas 
aquelas gerações e o cheiro da sandália me faz ativar essa memória, sabe?!” (R1) 
 
“Faber Castell 
Hoje eu estava arrumando meu material didático e vi que boa parte das canetas, 
lapiseiras e corretivos eram da Faber Castell. A Faber Castell entrou na minha 
infância com lápis de cor e giz de cera. Na minha cabeça infantil e nada crítica a 
Faber Castell era a melhor marca! Até hoje acho isso! Vou explicar por quê. Bom, é 
impossível não sentir saudade de ser criança ao som de “aquarela” de Toquinho. É 
claro que nem só de aquarela vive uma criança que usa Faber Castell. Lembro que a 
medida que fui sendo alfabetizada, eu lia nas caixas dos lápis de cor que eles eram 
feitos de madeira reflorestada, e, isso fazia com que eu me sentisse bem. Eu tinha 
noção de que eu estava consumindo um produto que cuidava não só do planeta, mas 
que também cuidava de mim. Daí eu junto a música do Toquinho, a informação de 
que a madeira era reflorestada, minhas memórias de infância arrumando meus lápis 
de cor na caixinha e penso: Eu sempre estive com essa marca, ela está comigo há 
tanto tempo... Ela é a melhor! A Faber Castell é uma marca do coração, me 
emociona porque quando penso nela, penso na minha infância, no quanto é bom ser 
criança.” (R1) 
 
“Essa memória de ver a capa da revista, pegar na revista, folhear e sentir o cheiro 
de novidades nela me leva a comprar revistas até hoje. Como acabei fazendo ao 
comprar a TPM hoje” (R1) 
 
“Ainda me pergunto porque essas pessoas comem Cheetos bola em público. Hoje um 
menininho abriu um pacote de Cheetos no ônibus e eu fiz uma cara de: “Não 
acredito!” Foi engraçado! Quando eu era criança eu ouvia isso da minha mãe e 
hoje eu reproduzo a mesma reação. Não sei dizer porque o Cheetos bola ficou tão 
desagradável, mas, acho que meu paladar devia ser mais forte que meu olfato 
quando criança. Achava engraçado quando era criança, o poder que o Cheetos 
tinha de aborrecer e constranger minha mãe. Hoje eu acho que entendo, mas no 
final eu me irrito com o cheiro e ao mesmo tempo eu abstraio porque já estive do 
outro lado” (R1) 
 
“Hoje curiosamente eu entrei numa loja para comprar chocolate e senti um cheiro 
bom, sabe?! Mas era um cheiro doce de perfume. Comprei meu chocolate e fui 
perguntar pra vendedora sobre o cheiro no ar. Ela me disse que era um perfume da 
Dior, daí quando saí da loja fui até a Besi. Quando cheguei no caixa a moça me 
perguntou: Que perfume é esse? Eu olhei pra ela e disse o nome do perfume. Depois 
eu fiquei pensando... Caramba! Esse perfume deve valer a pena! O cheiro era bem 
marcante mesmo. E ficou na minha pele até o fim do dia. Depois desses episódios eu 
fui ler a descrição do perfume na internet e fiquei encantada” (R1) 
 
“Heineken (autêntico, memorável, social) 
- dentre as marcas de cerveja, sinto destaque na Heineken pela identidade visual 
primeiramente – o verde e a estrela vermelha diferem do visual de outras marcas 
concorrentes. Antes, quando era uma bebida importada, a impressão era de uma 
marca de alto nível, cara, mais “refinada”. Hoje só vejo como uma bebida mais 
simples, acessível, e muito ligada a eventos esportivos” (R12) 
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“Twinings (afetivo, memorável, perceptivo) 
Consumo produtos da Twinings frequentemente, já há alguns anos. A presença da 
marca se dá muito mais sensorialmente do que em propagandas e ações de 
marketing. Minha memória afetiva recorda de cheiros e sabores associados aos 
produtos, e que puxam também outras memórias conectadas. Pensando agora, não 
me recordo de ter visto qualquer propaganda da marca aqui em São Paulo, e ainda 
assim, está sempre presente nos mercados, e é conhecida pelas pessoas” (R12) 
 
“Vi no Facebook um convite para responder um formulário sobre um determinado 
produto de beleza, para cuidados com a pele. O questionário começa com: Você já 
utilizou o produto Actine? Se sim, prossiga. Eu não prossegui e busquei no Google 
para conhecer mais. Advinhem? Não só conhecia, como ao ver a embalagem, 
lembrei que inclusive uso. Risos! Voltei então e comentei como a abordagem não 
ajudava um determinado nicho de clientes, os que não são fiéis à marca, a serem 
abordados. O professor então acrescentou ao post o que eu havia sugerido: uma foto 
do produto principal em questão. Outra pergunta do questionário que me intrigou 
foi o laboratório da marca, que eu achava ser Vichy, pela dor da embalagem me 
lembrar alguns produtos da marca. Outro fato curioso é não ter utilizado, mas 
lembrar por exemplo que a La Roche Posay tem um produto chamado Effaclair, que 
um amigo usava e deixava a pele muito bonita. Na época eu não tinha dinheiro para 
compar, o que se tornou um objeto de desejo. Anos depois, comprei o Actine porque 
vinha mais e possuía quase o mesmo preço” (R8) 
 
“Sempre gostei de perfumes e mesmo sem grana buscava uma maneira de comprar 
algum que ao meu ver fosse bom. Quando adolescente essa influência partia das 
lojas e campanhas próprias de marcas e etc.. Recebia presentes, ganhava dos avós 
no Natal... Nada muito particular. Isso mudou na fase adolescente – adulto quando, 
além dos perfumes, eu passei a comprar roupa dos meus próprios gostos e 
independente. Ao entrar em uma loja Calvin Klein, além dos looks modernos, o 
ambiente descontraído, o cheiro da loja era peculiar. Me fez buscar a continuidade 
dessa experiência e foi quando comecei a usar os perfumes da marca. Essa mesma 
experiência – aliás, de perfume ligado à uma marca – ocorreu quando comprei meu 
perfume predileto: Midnight Dream, da Britney Spears.” (R8) 
 
“Esses dias eu tava imaginando um conjunto de complexidades que me fizessem ir à 
uma loja física comprar algo e lembrei da Zara e Apple. A Zara não possuía em 
Belém. Conhecia as roupas de nome e as achava comum, nada que outras lojas não 
pudessem me oferecer. Quando cheguei ao Rio e conheci a loja e o apego aos 
detalhes. Funcionários bonitos, loja organizada, clean, perfumada, ampla, sem 
aquela abordagem agressiva. O que era comum passou a ter valor pra mim e me 
tornei cliente. A mesma coisa aconteceu com a Apple. Sem entrar no mérito que já 
conhecemos por tecnologia e inovação, comprar em uma loja própria te 
proporciona experiências completamente diferentes que te entregam valores da 
marca, resignificando positivamente benefícios e atributos do produto”. (R8) 
 
“Olhando prateleiras de um supermercado eu lembrei de outra coisa que não tinha 
em Belém: o biscoito da vaquinha, Piraquê. De leite maltado? Algo do tipo.  
O mais curioso é que em Belém tinha um biscoito bem famoso também, o do 
“gatinho”, acho que a marca era Kicks. Também possuía uma variedade de tipos, os 
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mesmos desenhos de biscoitos, como se fosse um padrão. Eu gosto de comprar o 
Piraquê pois acaba sendo nostálgico. Até pensei um certo dia que alguma marca 
poderia ter se inspirado uma na outra, ou pelo menos fizessem parte da mesma 
empresa... Não, pesquisei e nada desse gênero. Aliás, eu fui chamar de Piraquê um 
dia desses, antes era só da vaquinha. A embalagem simples me ajudava identificar. 
(R8) 
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Considerações Finais 

 

Na devolução dos cadernos, a pesquisadora aproveitou a oportunidade para questionar 

cada um dos respondentes sobre as dificuldades encontradas ou outras peculiaridades 

referentes ao processo de preenchimento diário dos relatos. Todos os participantes declararam 

que tiveram dificuldades para lembrar das marcas, que foi um “esforço”, e que “só lembraram 

por causa do exercício”. Essas considerações também estão nos relatos escritos, em que 

alguns participantes declararam possuir um bloqueio automático para a percepção das marcas. 

Apesar disso e da ausência de relatos em determinados dias (média de 8.7 dias preenchidos 

por respondente), consideramos o número dos relatos e a qualidade dentro da expectativa, 

mesmo com a ausência de relatos em determinados dias.  

Percebemos que a memória sobre as marcas é breve, elas ficam registradas a partir de 

experiências afetivas e sensoriais. Os relatos desse tipo foram mais bem descritos, com mais 

detalhes e mais recorrências às palavras impressas nos cartões com palavras-chaves. São 

memórias que se pode declarar ter e de correlacionar ao momento exato em que ela foi criada.  

Os Relatos Objetivos foram apenas menções ou citações à marcas, sem auxílio 

recursivo dos cartões com as palavras-chave, sem descrição do ambiente ou de pessoas no 

momento em que a memória foi criada.  

A partir desses dados desse grande mapeamento que consiste na evocação das memórias 

e suas relações operacionais, afetivas e sensoriais, este trabalho pode prosseguir no 

detalhamento dos fatores comuns a cada um dos relatos. Todos esses números podem ser 

tratados isoladamente, ou conjuntamente, com filtros que possam oferecer mais informações 

sobre o processo que faz com que diariamente consigamos aprender a identidade das marcas, 

seus valores constitutivos e sua posição de mercado.  

Nossa percepção de mundo advém de nossa interação com ele, sobretudo o que 

olhamos, ouvidos, tocamos cheiramos. Acreditava-se inicialmente que a relação com as 

marcas deveriam operar do mesmo modo. Mas o que essa pesquisa demonstrou foi que nossa 

memória é construída de fragmentos de memória, que são evocados por um conjunto muito 

grande de fatores, como a simples sugestão de preenchimento de um diário, como por 

exemplo. 
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