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RESUMO 
O consumidor já está acostumado com a presença da propaganda e do marketing no seu dia a 
dia, sendo assim necessária uma constante evolução dos mesmos. Através de estudo de caso 
do filme publicitário The Force, da Volkswagem, uma das mais bem sucedidas campanhas 
publicitárias do ponto de vista do neuromarketing, a mais recente arma dos profissionais para 
entenderem o comportamento do consumidor, o artigo busca a relação entre cérebro e 
propaganda, citando a influência da cultura popular, semiótica e a linguagem da propaganda. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O tema deste artigo é a relação entre o cérebro humano e as campanhas publicitárias e 

a influência exercida sobre ele sob a visão da semiótica e da linguagem da propaganda. Além 

de uma breve consideração dos conceitos de propaganda e marketing, analisa-se o estudo de 

caso do filme publicitário The Force, da Volkswagen, veiculado em 2011 no intervalo do 

Super Bowl, um dos mais bem sucedidos comerciais no âmbito do neuromarketing, tornando-

se uma referência nos estudos desta área. Também é feita a análise da cultura de massa e 

cultura popular na propaganda, onde a utilização de elementos e ícones da cultura pode ser 

fundamental para o sucesso de uma campanha. 

2  PROPAGANDA E MARKETING 

2.1 PROPAGANDA 
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Propaganda é o meio de anunciar determinado produto ou serviço, atrair o consumidor 

e despertar nele o desejo de compra. Podemos entender propaganda em duas partes: 
“é possível distinguir a propaganda não-comercial da comercial. Como exemplos da 
primeira, pode-se mencionar a comunicação entre órgãos governamentais e cidadãos 
[...] A propaganda comercial abrange, em primeiro lugar, a chamada publicidade de 
prestígio ou institucional, em que as empresas não anunciam mercadorias ou 
serviços, mas antes um nome ou imagem”. (VESTERGAAD; SCHRODER, 2004, p. 
1). 

Segundo Roman e Maas (1992, p. 14), “a propaganda existe para construir o valor da 

marca - e vender produtos. As estratégias são alicerces sobre os quais a propaganda é erigida” 

e completam que “a propaganda é a arte de colocar num veículo, de forma atraente, uma 

proposição de venda, posicionando ao mesmo tempo o produto de maneira especial na mente 

do consumidor”. 

A propaganda não só vende o produto da empresa, mas também estreita a procura do 

indivíduo ao mesmo. “[...] a propaganda, desse modo, um símbolo de abundância de produtos 

e serviços que o progresso tecnológico colocava diariamente à disposição de todas as classes”. 

(SANT’ANNA, 1998, P. 5). 
 

Ela cria a disputa entre as empresas, gerando a necessidade e o compromisso das 

mesmas oferecerem produtos e serviços de qualidade, fazendo com que quem saia ganhando 

seja o consumidor. 
“Confie na propaganda quando é preciso apelar para as emoções do consumidor. [...] 
Sem o toque da emoção adicionado pela propaganda, as vantagens racionais de 
nossa empresa ou marca não impressionam nem persuadiriam o consumidor. O fato 
é que o caminho da persuasão passa pelas emoções e neste particular nada pode 
igualar-se à propaganda”. (GRACIOSO, 1995, p. 42). 

 

A propaganda é uma peça fundamental para o sucesso, embora muitas empresas a 

consideram apenas como um gasto. Ao saber investir em uma propaganda bem feita, além de 

vender o produto, ainda realça a imagem da marca, aproximando a relação com o cliente, 

gerando lucro e lealdade, além de diversos outros pontos positivos. 

 

2.2 MARKETING 

Podemos entender marketing como uma “manipulação planejada da comunicação, 

visando, pela persuasão, promover comportamentos em benefícios do anunciante que a 

utiliza”. (SAMPAIO, 2003, p. 24) e “o conjunto de atividades humanas que tem por objetivo 

facilitar e consumar relações de troca”. (KOTLER, 2006, p. 30). 

O marketing serve como a ferramenta de troca entre as necessidades da empresa e do 

consumidor. A primeira oferece seu produto ou serviço, enquanto o consumidor opta ou não 
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pela compra. Para Las Casas (1989, p. 30): 

“Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes 
às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 
consumidores, visando alcançar determinados objetivos e considerando sempre o 
meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar da 
sociedade”. 

 

Kotler também afirma que o marketing é “um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de 

produtos de valor com outros”. (KOTLER, 2006, p. 30). 

 Em suma, o marketing planeja a imagem da empresa ou a intenção de determinada 

campanha, enquanto a propaganda escolhe os melhores meios de veiculá-la, além de criar a 

ideia criativa. Ambos despertam o desejo do consumidor e servem como uma ponte para a 

troca das necessidades deste com as empresas. 

 

2.3 O NEUROMARKETING 

“Os novos conceitos de marketing são sempre uma relação às mudanças que 
ocorrem no ambiente de negócios. [...] Uma tendência importante revela que o 
mercado no qual as empresas operam está, cada vez mais se transformando em um 
ambiente com baixo nível de confiança”. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 
2010, p. 34). 

 

O consumidor já entende há tempos como marketing e propaganda trabalham para 

seduzir e induzir à compra. Mas nos últimos anos, uma nova forma de visão e análise do 

comportamento tem ganhado força, o neuromarketing: 
“No início dos anos 2000, o cientista americano Read Montague deu o passo 
definitivo para mudar a maneira como encaramos o comportamento humano, no que 
diz respeito às reações cerebrais que acontecem quando tomamos decisões, isto é, o 
tempo todo. Read Montague e vários outros institutos mundiais estão se utilizando 
dos recursos tecnológicos para estudar como nossa mente reage aos estímulos e 
quais áreas do cérebro são afetadas por eles. Esse é o Neuromarketing. Uma 
ferramenta que congrega tudo o que já foi proposto e é utilizado nos dias de hoje, 
com o que há de mais atual nos estudos das reações cerebrais que nos atraem ou nos 
afastam de determinados objetivos, produtos, pessoas ou ideias”. (BORN, 2007, p. 
18). 

 
[...] o conceito de marketing se sustenta sobre o pilar do comportamento do 
consumidor. Desde sua constituição como um campo de pesquisa e conhecimento, 
compreender o consumidor tem sido um dos grandes desafios do marketing. 
Identificar suas preferências, detectar suas atitudes, compreender as motivações que 
levam o consumidor a procurar certas marcas de determinados produtos em locais 
escolhidos tem mobilizado os pesquisadores de marketing à realização dos mais 
variados tipos de investigações voltadas ao comportamento de consumo”. (HAUG, 
1971, p. 171). 
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Podemos dizer que o neuromarketing é ainda, de certo modo, uma inovação da comunicação, 

a mais nova ferramenta das empresas para compreender os desejos e identificar os meios 

corretos de chegar aos sentimentos de determinado público-alvo. 
“Se os profissionais de marketing conseguissem descobrir o que está acontecendo em 
nossos cérebros para nos fazer escolher uma marca e não outra - que informações 
passam ou não pelo filtro do nosso cérebro -, basicamente essa seria a chave para 
construir as marcas do futuro”. (LINDSTROM, 2009, p. 13). 
 
 

  A princípio, o neuromarketing pode parecer uma ferramenta desleal. Parece que não 

seria despertado o interesse do consumidor, e sim colocado forçadamente. Enquanto os 

especialistas afirmar que é apenas uma nova forma de compreender seus desejos e assim 

produzirem produtos que o agrade mais: 
 “O neuromarketing não significa implantar ideias no cérebro das pessoas ou forçá-
las a comprar o que não querem; significa revelar o que já está dentro da nossa 
cabeça – a nossa “Lógica de consumo.” [...] Mas não acredito que o neuromarketing 
seja um instrumento insidioso de governos corruptos ou anunciantes desonestos. 
Acredito que seja simplesmente uma ferramenta, como um martelo. [...] Acredito 
que, entendendo melhor o nosso comportamento aparentemente irracional - seja o 
motivo para comprar uma camisa de grife ou o modo como avaliamos um candidato 
a um emprego -, podemos realmente obter mais controle, e não menos. Porque 
quanto mais soubermos dos motivos que nos tornam presas dos truques e táticas dos 
anunciantes, maior será a nossa chance de nos defender deles. (LINDSTROM, 2009, 
p. 14). 

 

 De certa forma, o neuromarketing ajuda tanto as empresas, que melhoram produtos e 

serviços, além de anunciá-los de forma que agrade mais o cliente, quanto o consumidor, que 

compram produtos que realmente o agrade. 

Para Lindstrom (2009, p. 129) o neuromarketing ainda irá mais além, acreditando que 

“os logotipos desaparecerão. No futuro, os sinais usados pela propaganda serão: cheiro, toque, 

forma. São sinais que nos tocam sem termos consciência”. 

 

3  A CULTURA DE MASSA E CULTURA POPULAR 

 Antes do surgimento do capitalismo, entendia-se cultura pelos hábitos, crenças, 

folclore e experiência de vida das pessoas. Após a Revolução Industrial surgiu uma nova 

cultura, conhecida como cultura de massa. Para Morin, cultura de massa é: 

“um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o 
indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoções. Essa 
penetração se efetua segundo trocas mentais de projeção e de identificação 
polarizadas nos símbolos, mitos e imagens da cultura [...] que encarnam os valores”. 
(MORIN, 1997, p. 15). 
 
 

Cultura de massa é tudo o que é criado para grandes massas, pelo próprio povo ou pela 
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mídia, sem distinção de classe social, raça ou etnia. 

Posteriormente, no século XX, com o surgimento de novos meios de comunicação e 

tecnologias como cinema, rádio, impressos e por fim, a internet, os elementos da cultura de 

massa geraram uma grande explosão. As pessoas foram influenciadas pelo novo: produtos, 

marcas, moda, filmes, livros, personagens e até modos de agir, aumentando 

consequentemente o desejo de individualidade. 

A diversidade cultural gerada por este desenvolvimento permitiu às pessoas definirem 

preferências de consumo de acordo com seus gostos pessoais. Surge assim o que podemos 

chamar de uma evolução da cultura de massa, a cultura popular. Penha (2009) diferencia a 

cultura popular da de massa: 

“É um estágio posterior. A pop já faz parte do universo das mídias individuais ou em 
rede. Essa individualidade, que tem um cunho massivo - e não de massa -, se refaz 
por meio de diferentes combinações que cada indivíduo ou consumidor é capaz de 
criar como novidade”. 

 

Arantes (1990, p. 7) afirma que cultura popular “remete, na verdade, a um amplo 

espectro de concepções e pontos de vista” e conclui sobre a diversidade cultural: 

“Essa diversidade, que se desenvolve em processos históricos múltiplos, é o lugar 
privilegiado da ‘’cultura’’ uma vez que, sendo em grande medida arbitrária e 
convencional, ela constitui os diversos núcleos de identidade dos vários 
agrupamentos humanos, ao mesmo tempo que os diferencia uns dos outros’’. 
(ARANTES, 1990, p. 26). 
 
 

 Hoje, cultura popular ou cultura pop, pode ser entendida como qualquer manifestação 

artística. “Trata-se de um tipo de arte que tenta reproduzir ícones dos meios de comunicação, 

em uma época que coincide com o auge do cinema e da televisão e com a explosão de certas 

bandas e artistas, como os Beatles”. (FEIJÓ, 2009). 

 

4  A LINGUAGEM NA PROPAGANDA: A SEMIÓTICA E O FILME 

PUBLICITÁRIO 

4.1 SEMIÓTICA 

Sempre que falamos em propaganda, falamos de semiótica. Todo anúncio, jingle ou 

filme publicitário tem ligação com a sua essência. A semiótica é a teoria geral dos signos, que 

analisa os fenômenos culturais e tenta compreender o seu significado e tudo que nos cerca. 

Podemos definir semiótica como “a ciência que tem por objeto de investigação todas 
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as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de 

todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido.” 

(SANTAELLA, 2003, p. 13). 

Explicando sua origem, Santaella (2003, p. 9), afirma que: 

“o nome semiótica vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo [...] Semiótica, 
portanto, é a ciência dos signos, é a ciência de toda e qualquer linguagem [...] A 
Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens 
possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo 
e qualquer fenômeno de produção de significação e de sentido”. 

 

De acordo com Pierce, a semiótica se divide em três modos de como os fenômenos 

surgem à mente: primeiridade, secundidade e terceiridade: 

 “Essas três categorias irão para o que poderíamos chamar de três modalidades 
possíveis de apreensão de todo e qualquer fenômeno. Certamente há infinitas 
gradações entre essas modalidades. Elas se constituem, no entanto, nas modalidades 
mais universais e mais gerais, através das quais se opera a apreensão-tradução dos 
fenômenos.” (SANTAELLA, 2003, p. 42). 

 

 Segundo Santaella (2003, p. 7), a primeiridade “aparece em tudo que estiver 

relacionado com o acaso, possibilidade, qualidade, sentimento, originalidade, liberdade, 

mônada”. A secundidade “está ligada às idéias de dependência, determinação, dualidade, ação 

e reação, aqui e agora, conflito, surpresa, dúvida”, e por fim, a terceiridade “diz respeito à 

generalidade, continuidade, crescimento, inteligência”. Para Pierce, há três tipos de signos na 

tricotomia do objeto/conceito: ícone, índice e símbolo. 

“O trinômio ícone, índice e símbolo pode ser considerado uma divisão de signos em 
grau decrescente de maturidade: o ícone é um signo cuja conexão com o objeto 
repousa num certo tipo de similaridade, a relação indicial é uma relação de 
contiguidade e, finalmente, o símbolo é um signo cuja conexão com seu objeto 
baseia-se (mais ou menos) numa convenção. A maioria dos signos linguísticos 
(palavras) não é motivada, constituindo, portanto, símbolos”. (VESTERGAAD; 
SCHRODER, 2004, p. 55). 

 

É fundamental na linguagem da propaganda uma análise semiótica do material, para 

fugir da mesmice e atrair melhor a atenção do público-alvo. 

Para Brosso e Valente, “além de a vida do homem moderno ser totalmente regida por 

signos, os meios de comunicação empenham-se numa luta contra a estereotipação da 

linguagem, quanto mais previsível for uma mensagem, tanto menor será a informação dessa 

mensagem”. (BROSSO; VALENTE, 1999, p. 12). 
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4.2 O FILME PUBLICITÁRIO 

É indiscutível a importância da televisão para a evolução dos meios de comunicação 

no século XX. Além de aproximar as pessoas de todo o planeta, ela serviu e ainda serve como 

o meio de maior impacto no consumidor. “A televisão como meio de comunicação teve um 

impacto singular na vida de milhões de pessoas em todo o mundo, exercendo uma influência 

impressionante no modo como percebemos nossa cultura”. (KELLISON, 2007, p. 25). 

A televisão é o meio de comunicação de massa mais presente nos lares, exercendo um 

papel de imensa importância na formação das opiniões públicas. 

“O modelo tradicional de comunicação de marketing em mídia de massa sustenta 
que a comunicação de massa é um processo para muitos pelo qual uma empresa 
transmite conteúdo por um meio de comunicação para um grande grupo de 
consumidores”. (HOFFMAN; NOVAK, 2002, p. 61). 

 

Num filme publicitário, a semiótica é constante. Assim como o cinema desde sua 

origem, pois os personagens e a história em si compõem um aglomerado de elementos 

semióticos. 

“Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao 
pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder 
o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, no entanto, livres 
do controle de seus dados exatos, e é assim precisamente que o filme adestra o 
espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. 
Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural 
não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os próprios produtos (...) 
paralisam essas capacidade em virtude de sua própria constituição objetiva.” 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p. 119). 

 

 Para Santa’Anna (1998, p. 219) “a TV reúne, às vantagens do rádio, o apelo visual. Ao 

som juntou-se a imagem em movimento [...] a TV torna-se o foco exclusivo das atenções, pois 

exige olhos e ouvidos”, mas também levanta a questão de que “a maioria dos comerciais 

confundem, afogam o espectador em uma torrente de palavras” (SANTA’ANNA, 1998, p. 

166), muitas vezes, tornando-o inútil, pois a mensagem é logo esquecida pelo receptor e “o 

risco de perder o telespectador é enorme, e os segundos da televisão são caros demais 

somente para descrever seu produto como se fosse um catálogo”. (RIBEIRO; EUSTACHIO, 

2004, p. 157). 

De acordo com Silva (2008, p. 15), a linguagem é “a capacidade de expressar, de 

simbolizar e comunicar idéias, sentimentos, sensações... enfim, de dizer o mundo”.  

Um anúncio de televisão é, talvez, o meio mais fácil de transmitir uma ideia, pois une 

áudio e visual. Atualmente, vemos filmes publicitários no mesmo nível de superproduções do 
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cinema, utilizando atores e diretores consagrados, tudo para poder captar a atenção do 

público. Para Roman e Maas (1992, p. 24), criar um filme publicitário é uma “busca 

interminável de alguma forma nova de acordar a audiência”. 
“Na televisão, os anúncios podem ser classificados como atrevidos, insinuantes e 
provocantes. Porque, se não forem, eles não prenderão a atenção do telespectador e 
não cumprirão o seu papel. Serão anúncios inúteis e essa é a última coisa que um 
anúncio pode ser. É preciso “prender” o telespectador no seu comercial, pois você 
tem, em média, apenas 30 segundos para contar toda a história”. (SANTA’ANNA, 
1998, p. 165). 

 

Pode-se dizer que é cada vez mais difícil ser original, pois praticamente já se teve 

todas as ideias criativas possíveis no meio publicitário. Por isso, às vezes, é necessário apelar 

para elementos que atinjam o íntimo das pessoas, como o uso de animais, crianças, 

storytelling e elementos da cultura pop, por exemplo. “A grande propaganda dá alguma 

recompensa para aqueles que a assistem. É relevante para as necessidades das pessoas, seus 

interesses, valores e estilos de vida”. (ROMAN; MAAS, 1992, p. 24). 

Conforme Barreto (2004, p. 100) “o som, além da vibração de moléculas do ar, traz 

consigo imagens e palavras que remetem a lembranças, desejos, traumas, conquistas e valores 

guardados no íntimo mais íntimo de cada um”. 

 Esse impacto no indivíduo se intensifica se utilizarmos elementos combinados que 

cheguem ao íntimo do consumidor, como personagens e músicas conhecidas. Cardoso; 

Freitas; Gomes, (2010, p. 14), afirmam que “por si só, a música constitui uma linguagem, na 

medida em que é composta por signos organizados e acordo com um sistema muito 

complexo” e completam (2010, p. 16) que: 
“Quando uma composição musical já existente é utilizada, o efeito pretendido é 
frequentemente o de transmitir determinado estado de espírito, de uma forma mais 
ou menos intuitiva – e, de acordo com um modo intuitivo semelhante, é recebido e 
reconhecido como tal pelo espectador.”  

 
 
 
5  CASE: THE FORCE – VOLKSWAGEN 
 
5.1 STAR WARS E DARTH VADER 

 A saga Star Wars é um dos maiores fenômenos do cinema e da cultura pop 

desde 1977, ano de lançamento do primeiro filme da série. Conforme lembra Jenkis (2009, p. 

187) as crianças viviam se “fantasiando de Darth Vader no Halloween, dormindo nos lençóis 

da Princesa Leia, lutando com sabres de luz feitos de plástico e brincando com os 

bonequinhos de Boba Fett”. O imenso sucesso da obra de George Lucas estendeu-se para 
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livros e quadrinhos, action figures e brinquedos, desenhos e séries, além de milhares de outros 

produtos licenciados. 

Até hoje é uma mitologia que continua encantando geração após geração. Mas não 

apenas as crianças se identificam com a história, os adeptos da cultura nerd, ou geek, até hoje 

organizam convenções, por exemplo, existe até o Star Wars Day, que é comemorado no 

mundo todo no dia 4 de maio. 

A história dividida em seis episódios mostra a ascensão do Império Galático, liderados 

por Luke Skywalker, um guerreiro Jedi, contra os Sith, seus inimigos do lado negro da Força. 

Além de retratar a comovente história de Anakin Skywalker até sua transformação em Darth 

Vader. Indiscutivelmente, a figura de Darth Vader tornou-se adorada pelos fãs, mesmo sendo 

ele o grande vilão da saga. 

“As máscaras de monstros, usadas pelos atores de Guerra nas estrelas, representam a 
verdadeira força monstruosa, no mundo moderno. Quando a máscara de Darth Vader 
é retirada, você vê um rosto informe, de alguém que não se desenvolveu como 
indivíduo humano. O que se vê é uma espécie de fase indiferenciada, estranha e 
digna de pena.” (CAMPBELL, 1991, p. 137). 
 
 

Essa adoração pelo personagem se dá pelo fato dos fãs compreenderem a trajetória de 

Anakin Skywalker antes dele se virar para o lado negro da Força, muitos se identificam com 

sua história e as decisões que teve que tomar. 
“Darth Vader não desenvolveu a própria humanidade. É um robô. É um burocrata, 
vive não nos seus próprios termos, mas nos termos de um sistema imposto. [...] Não 
adianta tentar mudá-lo em função das suas concepções ou das minhas. O momento 
histórico subjacente a ele é grandioso demais para que algo realmente significativo 
resulte desse tipo de ação”. (CAMPBELL, 1991, p. 137). 
 

 

5.2 THE FORCE 

A atenção do telespectador para elementos que o atraia é enorme, e com uma saga 

cinematográfica do sucesso de Star Wars não poderia ser diferente. Mesmo sendo já utilizada 

diversas vezes na propaganda por marcas como Lego, Adidas, Nintendo, Burger King, Pepsi, 

entre outras, sempre gera bons feedbacks. Segundo Vestergaad e Schroder (2004, p. 187): 
“[...] a propaganda, na verdade, não reflete simplesmente o mundo real como nós o 
vivenciamos: o mundo da publicidade funciona ao nível do devaneio, o que implica 
uma insatisfação com o mundo real expressa por meio de representações imaginárias 
do futuro tal como ele poderia ser: uma Utopia”. 

 

Criado pela agência Deutsch Inc. e lançado em 6 de fevereiro de 2011, The Force 

apresentava o novo Volkswagen Passat 2012 e veiculou no intervalo do Super Bowl, a final 

do futebol americano nos Estados Unidos, um dos espaços comerciais mais caros da televisão 



 

Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XVI	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Sul	  –	  Joinville	  -‐	  SC	  –	  04	  a	  06/06/2015 

 
mundial. Dias antes, o comercial estreava na internet, rendendo milhões de visualizações e 

compartilhamentos, além de inúmeros comentários positivos, já dando sinais do sucesso que 

seria. 

O filme mostra uma criança fantasiada de Darth Vader, o principal personagem da 

saga Star Wars. Acreditando ter os mesmos poderes dele, o garoto tenta usá-los em objetos da 

casa, no cachorro da família, etc. Quando o seu pai chega com o novo Passat, ele tenta usar os 

poderes com o carro, mas nada acontece novamente. Prestes a desistir, o carro aciona o 

alarme, causando o espanto da própria criança, o que se revela depois, é que o alarme foi 

acionado pelo pai. Tudo isso ao som da Marcha Imperial, clássica trilha sonora dos filmes. 

Muitos aspectos positivos foram fundamentais para o sucesso de The Force. Podemos 

citar o uso de um personagem ícone da cultura pop junto com a trilha sonora que o represente, 

figurino, uma criança, um cachorro e a imagem de uma família feliz. Ambos são elementos 

que prendem a atenção do telespectador e o faz se sentir confortável e íntimo com o que está 

assistindo. Essas emoções se infiltram na memória do consumidor, mantendo a lembrança do 

comercial por mais tempo. 

A empresa Sands Research liderada por Steve Sands, neurocientista americano 

especializado em neuromarketing, analisa todos os anos as campanhas veiculadas nos 

intervalos do Super Bowl. De acordo com o site Ideia de Marketing (2013): 
“[...] uma das mais bem sucedidas campanhas publicitárias do ponto de vista do 
neuromarketing foi a The Force criada para o Volkswagen Passat em 2011. [...] 
De acordo com Sands, esse comercial teve a maior pontuação de engajamento neural 
já registrada durante todos os seus testes e talvez, exatamente por isso, foi o 
comercial nomeado comercial do ano pela Adweek. Segundo o publicitário Doug 
Van Praet, responsável pela campanha, a pesquisa de Sands demonstrou que o 
comercial The Force tinha uma capacidade muito grande de engajar o cérebro, atrair 
a atenção das pessoas e tocá-las em suas emoções mais profundas. Por isso, os dados 
levantados nessa campanha de tão grande sucesso se tornaram uma espécie de 
previsor de desempenho para todas as outras campanhas de marketing.” 
 
 

Através do site da empresa é possível ver as pontuações de engajamento neural de The 

Force, além das outras campanhas analisadas. Percebem-se as áreas emocionais do cérebro 

que se destacam durante o filme e os elementos que mais observamos. Assim, os profissionais 

do neuromarketing analisam o sucesso de uma campanha veiculada e também o 

comportamento do consumidor para as próximas. 
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Figura 1: Análise da pontuação de engajamento neural dos comerciais veiculados no Super Bowl 2011. 

Fonte: www.sandsresearch.com 
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Figura 2: Análise do comportamento do cérebro durante a visualização do comercial The Force. 

Fonte: www.sandsresearch.com 

 

The Force serviu como um divisor de águas do neuromarketing. Tanto foi o sucesso 

do filme que a Volkswagen utilizou o tema mais uma vez no Super Bowl de 2012, com o 

comercial The Bark Side, onde vários cachorros representando os personagens da saga latem 

interpretando a famosa Marcha Imperial. Em 2014, para divulgar no Volkswagen UP, 

utilizou-se novamente alguns personagens dos filmes como C3PO, R2D2 e Chewbacca. 
 

 
6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os assuntos tratados neste artigo, pode-se notar o quão amplo é o processo 

de uma campanha publicitária bem sucedida, mais especificamente no filme publicitário. O 

conhecimento, as experiências, a cultura dos profissionais de marketing e propaganda são 

fundamentais para isso. Percebe-se a importância da semiótica na publicidade e sua intenção 

de dar sentido a todos os elementos utilizados e estabeleceram-se os conceitos de propaganda 

e marketing e a constante e necessária evolução dos mesmos. 
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Compreende-se também a relação da cultura de massa e da cultura popular com a 

propaganda e o uso de elementos (personagem, criança, animal, som) como referência para 

atrair a atenção do telespectador num filme publicitário. 

Podemos entender as intenções do neuromarketing dentro da propaganda, sua ambição 

de entender o funcionamento do cérebro do consumidor, despertar o seu desejo e adiantar-se 

antes do processo de elaboração de uma campanha. 

Por meio de estudo de caso do filme The Force do Volkswagen Passat, vimos como a 

utilização correta de todos esses elementos citados tende a gerar uma resposta positiva. Como 

um comercial sem falas, apenas com uma trilha sonora clássica é capaz de envolver a atenção 

do telespectador numa época onde isso é casa vez mais difícil. 
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