
Para que possamos falar de 
maneira eficiente, são 
necessárias algumas 

informações que podem ser 
obtidas através de 2 

ferramentas: 



BRIEFING 
e 

PESQUISA 



O briefing é um relatório sobre todos os dados do produto/
serviço que será divulgado através da comunicação. 

A complexidade deste briefing varia de acordo com a 
complexidade do mercado onde ele será comercializado. 

1)  PRODUTO 
2)  MERCADO 

3)  CONCORRENTES 
4)  CONSUMIDORES 

5)  DISTRIBUIÇÃO 
6)  ETC… 

O Briefing é a visão de quem faz o produto ou presta o 
serviço. 

BRIEFING 



A pesquisa é a opinião dos consumidores que serão 
impactados pela comunicação e que são interpretados 
como público alvo de uma futura campanha publicitária. 

PESQUISA 



MAS QUAL É A 
FERRAMENTA MAIS 

IMPORTANTE? 



Não existe a mais 
importante, mas existe a 

mais real, aquela baseada 
em dados: 

A pesquisa 



Mas qual a 
importância da 

Pesquisa? 



Conhecimento 



A grande dificuldade das empresas é a  de 
transformar as informações  

contidas nas pesquisas em instrumento de ação 
concreta no mercado. 



A pesquisa não deve ser considerada um bem em 
si, mas seu valor é determinado pela concentração 

de informações que podem oferecer subsídio para a 
construção de campanhas bem alicerçadas e 

consequentemente, funcionais. 



A pesquisa não deve servir simplesmente para 
informar a empresa a respeito da realidade do 

mercado e do público para quem ela vende, mas 
deve ser um instrumento de ação. 





O problema é que nem sempre está claro o que se 
procura:  

Para quem não sabe onde ir, todos os caminhos 
estão errados. 

O fator decisivo de uma boa pesquisa é saber o que 
se procura. Tendo este alvo, podemos criar as 

perguntas certas para obter as melhores respostas 



O DIAGNÓSTICO 
CORRETO 

O médico pode não 
saber qual o problema 
do paciente  
num primeiro momento, 
mas sabe quais 
perguntas devem  
ser  feitas para ter um 
diagnóstico certeiro. 



ALGUNS CASOS INTERESSANTES 



A marca Rexona era líder de mercado nos anos 70 
até que, através de uma pesquisa aplicada de 
maneira errada, detectou-se a oportunidade de 

mercado de um “sabonete desodorante”. 

REXONA 

COM REXONA SEMPRE CABE MAIS UM 

Com esta campanha as vendas do produto despencaram e em 
questão de meses passou para a terceira marca do mercado. 

O consumidor não se sentia confortável ao ser identificado como 
quem precisava de um sabonete com reforço desodorante. 









Em 1980 a Coca-Cola preocupada com o avanço da 
Pepsi, realizou uma pesquisa para saber se os 

consumidores preferiam o sabor mais adocicado. 
Baseado nos 70% dos jovens que aprovaram o o sabor, 
a coca substituiu o refrigerante Coca-cola e introduziu o 

New Coke. 

NEW COKE 



O problema é que a pergunta da pesquisa não 
dizia que seria feita uma substituição, mas 

simplesmente o consumidor era questionado 
se gostava do novo sabor. 

Derrubou-se mais de 100 anos de história e um 
símbolo  Norte americano. 



A organização dos consumidores foi tão bem articulada 
que defensores do sabor original do produto criaram um 

grupo denominado “old cola drinkers”. 

Depois de 3 meses a Coca-Cola retornou com o sabor 
original mas manteve os dois produtos. 

Em 1985 o sabor tradicional da Coca batia de 2x1 na 
New Coke e em 1989 10x1. 



Imagine você respondendo um 
questionário sobre empresa de 

aviação. 

Qual o principal fator que te 
influencia na hora da escolha de 

uma empresa de aviação? 





SEGURANÇA 



Mas e se todos responderem que 
 é segurança, será que esta resposta 

vai me ajudar na definição de um 
conceito para a comunicação da 

empresa? 





Voe Gol. Seu voo com mais segurança. 



O ELEMENTO DETONADOR DA 
ESCOLHA 

Estudos revelam que o consumidor avalia uma séria 
de atributos no produto ou na prestação do serviço, 

no entanto, o que o faz decidir é um atributo 
específico. Esse atributo específico é o que rompe o 

equilíbrio e faz com que o consumidor se decida. 
Esse é o elemento detonador de escolha. 



Numa pesquisa feita junto aos usuários da Swissair, o 
fator que os fazia escolher a empresa era a 

segurança. 



Numa nova pesquisa, questionaram quais os fatores, 
além da segurança, eram fundamentais na tomada 
de decisão para realização do vôo com a empresa 

Suiça. 



Resposta: 
Programas de 
Milhagens e 

Comissárias de 
bordo simpáticas e 

educadas. 





QUEM DISSE QUE 
NÃO DÁ? 

NA FININVEST DÁ. 



Uma pesquisa bem feita identificou que o público alvo 
destas empresas de empréstimo pessoal entendia 

que existiam duas realidades distintas. 

Não dá pra comprar 



A PESQUISA BEM FEITA IDENTIFICOU 
ONDE ESTAVA O PONTO CHAVE PARA 
CRIAR UMA LIGAÇÃO DO POSSÍVEL 

CLIENTE COM A EMPRESA. 






