
O segredo do sucesso
Afórmula exata da boa campanha ainda é um mistério que mistura elementos como consistência,
constância, impacto, uma dose de carisma e, naturalmente, resultado mercadológico
ELIANE PEREIRA

Bonita, divertida, bem-feita.
A publicidade nacional tem hu-
mor e sensualidade, e não só in-
fluencia o consumidor na hora da
compra como vira tema de con-
versa, segundo pesquisa realiza-
da recentemente pelo Ibope em
todo o País a pedido da Associa-
ção Brasileira de Propaganda
(ABP). Mais que isso: em alguns
casos, a propaganda cai no gos-
to do público de tal maneira que
acaba se tornando um verdadei-
ro fenômeno cultural, incorpo-
rando-se às figuras de linguagem
usadas no dia-a-dia ou até ex-
pressando um pouco da "alma"
do povo brasileiro.

Exemplos memoráveis como
o "efeito Orloff' (eu sou você
amanhã) e a "Lei de Gérson" (o
importante é levar vantagem em
tudo, certo?), ou mais modernos
como "não é assim uma Bras-
temp", "uma boa idéia" ou ainda
"desce redondo", surgem com
facilidade na mente da maioria
dos brasileiros jovens e adultos
e são corretamente decodifica-
dos e aplicados por eles nas mais
diversas situações.

No entanto, milhares de ou-
tras campanhas/comerciais/slo-
gans que cumprem bem sua fun-
ção de divulgar marcas e vender
os produtos anunciados são sim-
plesmente mandados para aque-
le lugar reservado ao que é efê-
mero e descartável: o limbo. En-
tão, o que faz uma propaganda
se transformar em referência e
outra cair no esquecimento? Afi-
nal, ela vende mais porque é
fresquinha ou é fresquinha por-
que vende mais?

Quem soubesse a resposta a
essa pergunta ficaria duplamen-
te rico: primeiro cobrando das
agências para não divulgar o se-
gredo, e depois vendendo a re-
ceita para o anunciante que pa-
gasse mais. A verdade é que não
existe fórmula certeira para che-
gar a uma campanha inesquecí-
vel: o que se pode fazer é seguir
alguns princípios básicos, evitar
as soluções fáceis e contar com
o imponderável — o verdadeiro
ingrediente secreto das campa-
nhas de sucesso.

LIÇÃO DE CASA
A definição do que é uma boa

propaganda varia tanto quanto
o gosto de cada um, mas segue
algumas regras gerais. Ela deve
manter o equilíbrio entre quesi-
tos como visibilidade (quantas

Campanhas como as criadas pela Talent para Brastemp, pela McCann para Mastercard
e pela Almap para Havaianas são exemplas de consistência e continuidade

pessoas viram o filme), persua-
são, associação com a marca e
efeito sobre sua imagem. "De
nada vale ter um enorme recall
entre o público se as pessoas não
conseguem se lembrar qual era
a marca. Aliás, essa é uma situa-
ção bastante comum na propa-
ganda e, segundo nossa expe-
riência, responde por 50% dos
casos de insucesso dos comer-
ciais", garante Andréa Gotts-
chalk, diretora do instituto de
pesquisas Ipsos-ASI.

Um filme muito persuasivo,
mas que chama a atenção de

pouca gente, também não é efi-
caz, pois não compensa o inves-
timento realizado. Da mesma
forma, um de alto impacto mas
com baixa persuasão (ou seja,
que não provoca mudança de
comportamento no espectador),
não atingirá os objetivos do
anunciante. E essa é a principal
função da propaganda, como
lembra Ricardo Fasti de Souza,
professor de pesquisa e estraté-
gia mercadológica da Escola de
Administração de Empresas da
Fundação Getúlio Vargas (Eaesp-
FGV). "A indústria da publicida-

de existe para atender à deman-
da das empresas e dar resultado
mercadológico. Quando o consu-
midor guarda o bordão, mas não
a marca, a propaganda vira uma
excelente peça cultural, mas
sem efeito mercadológico. É pre-
ciso que ela satisfaça, ao mesmo
tempo, aspectos artísticos e co-
merciais", avalia.

Consistência e constância
são dois pontos fundamentais.
É preciso ser consistente em re-
lação ao posicionamento da
marca e ter visão de longo pra-
zo, com investimento contínuo
em mídia. Afinal, se ninguém vê
o comercial, por melhor que
seja, não há como cair na boca
do povo. "Grandes campanhas
não se fazem com anúncios es-
porádicos. Trabalhos brilhantes
como os de Johnnie Walker
(BBH) e Mastercard (McCann-
Erickson) são consistentes e
não pararam no primeiro comer-
cial", aponta Licínio Motta Neto,
consultor de marketing e pro-
fessor do curso de MBA em
marketing da Fundação Dom
Cabral. O mesmo se pode dizer
das campanhas de Brastemp,
Havaianas e Skol, as mais cita-
das entre as pessoas ouvidas
nesta reportagem.

Além de atingir o público e
causar impacto, a publicidade
deve ter aderência à marca, na
visão de Rui Porto, diretor de
comunicação e mídia da São
Paulo Alpargatas. "Todo mun-
do sabe que a campanha de Ha-

vaianas é da marca, porque
possui aderência. Tem gente
procurando nos imitar, mas as
pesquisas mostram que o pú-
blico associa aquela linha de
comunicação com as Havaia-
nas", afirma Porto.

Outro ponto-chave para um
trabalho vitorioso é que o anun-
ciante tenha muito claro quem
é seu público-alvo. Estabelecer
o target apenas com base em cri-
térios como classe social, sexo e
idade abre um leque muito am-
plo. O melhor é se aprofundar na
análise do consumidor, saber do
que ele gosta, como se compor-
ta, conhecer o que pensa. "A pes-
quisa é um fator crítico para o su-
cesso. Existem diversas linhas de
comunicação e nenhuma delas
prescinde de consulta ao consu-
midor", acrescenta Souza.

O gerente das marcas Bras-
temp e Cônsul, Fábio Cury,
aponta para a responsabilidade
do anunciante nessa hora. "O
marketing deve definir muito
bem o que quer da campanha,
qual é a marca e com quem quer
falar. É preciso fazer escolhas e
tê-las bastante claras", afirma o
executivo, ao dar razão a uma re-
corrente reclamação das agên-
cias sobre a qualidade dos brie-
fings passados pelos clientes.
Um briefing bem-feito e o conhe-
cimento do mercado, do produ-
to, da marca e do público são a
base para qualquer bom traba-
lho, seja ele outstanding ou ape-
nas correto.

jaime
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Propaganda com carisma
Estabelecidas as bases sobre

as quais os criativos farão seu
trabalho — bom briefing, muita
informação de pesquisa, estraté-
gia consistente e constante —,
resta descobrir como transfor-
mar isso numa propaganda de
sucesso. Nessa hora, talento e
experiência se misturam em pro-
porções altamente variáveis, de
caso para caso e de campanha
para campanha. Mas duas coisas
são fundamentais: estar antena-
do com o que acontece nas ruas
e não ter medo de ousar.

Quanto a isso, o criativo pre-
cisa estar sempre ligado, lembra
Washington Olivetto. "Tem de ler
de Nietzsche a Contigo, ouvir de
Debussy a Festa no Apê", defen-
de o sócio da W/Brasil, ele mes-
mo criador de ações memorá-
veis, como a do primeiro sutiã,
assinadas também pela dupla
Camila Franco e Rose Ferraz.

A frase "O primeiro sutiã a
gente nunca esquece" teria sido
dita por uma adolescente duran-
te uma discussão de grupo e aca-
bou captada pelo radar da publi-
cidade. Mais ou menos como um
antigo bordão de cerveja, "Nós vi-
emos aqui para beber ou para
conversar" (de Alex Periscinoto,
quando estava na então Alcânta-
ra Machado), que por um tempo
foi a marca da Antarctica, ou com
o atual "Desce redondo", da Skol,
tirado da expressão corrente em
bares, botecos e praias.

"É isso que a publicidade faz:
pega o que está no imaginário
coletivo e leva para a mídia. É
preciso saber ouvir o povo, que
cria sem parar", aconselha Ercí-
lio Tranjan, sócio e diretor de
criação da Quê/Next. Para ele, a
boa propaganda deve persuadir,
ou seja, o bom comercial é aque-
le de que a pessoa gosta e que a
leva a tomar uma atitude em re-
lação à marca.

"O caminho das pedras é ter
um conceito consistente e tradu-
zi-lo para uma forma coloquial,
popular", aponta Jaques Lewko-
wicz, sócio da Lew,Lara e criador,

entre outros, do slogan da vodca
Orloff. A idéia a ser comunicada
era "Pense em você amanhã, exi-
ja Orloff hoje". Traduzida, virou
"Eu sou você amanhã". E extra-
polou as fronteiras da propagan-
da, caindo na boca do povo.

"Precisamos utilizar elemen-
tos populares. Pipoca com guara-
ná, mamíferos, paixão nacional
são conceitos que caem no gosto

coincidentemente, são sempre
bem lembradas", opina.

FÁCIL, EXTREMAMENTE FÁCIL
Outro autor de campanhas

memoráveis, Fábio Fernandes,
presidente da F/Nazca, debru-
çou-se sobre o assunto e analisou
alguns filmes, anúncios de mídia
impressa e spots de rádio de
ações bem-sucedidas veiculadas

em várias partes do mundo para
tentar achar o que havia de co-
mum entre elas. Chegou a um
conjunto de valores que, presen-
tes num trabalho publicitário, le-
vam a um resultado positivo — a
menos que uma execução sofrí-
vel prejudique o esforço. Ou que
o tal imponderável apareça para
"melar" a iniciativa.

As sete qualidades podem
ser resumidas na sigla
S.I.M.P.L.E.S. — simpático, in-
confundível, memorável, perti-
nente, leve, econômico, sur-
preendente. Eventualmente se
pode abrir mão de algum dês-

Tranjan: publicidade pega o que está no
imaginário coletivo e leva para a mídia

do povo. O público grava o jingle,
a piada, entende o diferencial,
acha que o produto é bacana. Tem
de conquistar pelo coração, pela
inteligência, pelo ritmo. O comer-
cial deve ter carisma", resume Ni-
zan Guanaes, da África, outro cri-
ador de grandes sucessos.

Tudo isso envolve uma dose
de ousadia, é claro, e o anuncian-
te precisa estar disposto a assu-
mi-la. Alexandre Gama, presi-
dente da Neogama/BBH, diz que
o bom é confortável e o ótimo,
desconfortável. "Por isso o bom
é o maior inimigo do ótimo. E por
isso só uma pequena parte dos
profissionais de marketing e das
agências busca o ótimo. Afinal,
quem quer arriscar hoje em dia
se o bom já está bom? Só mes-
mo Apple, Nike, Johhnie Walker
e todas aquelas marcas que, não

Lewkowicz: ter conceito consistente e
traduzi-lo para uma forma coloquial, popular

sés itens, em função de especi-
ficidades do cliente, mas não de
muitos deles, sob pena de des-
viar-se do caminho do sucesso.
"Não gosto de regras porque
sou o primeiro a não respeitá-
las. Essa fórmula é uma indica-
ção, um norte, o resto é muito
subjetivo. Muitas vezes a gente
sabe o que vai dar certo ou não
baseado na experiência, que já
fez e que funcionou ou não", diz
Fernandes, cujo comercial "Cor-
ridinha matinal" para o tênis Ra-
inha, que foi ao ar pela primeira
vez no dia 13 de abril, já é apon-
tado como forte candidato a cair
nas graças do público.

Além de tudo isso, a boa
propaganda deve ter relevân-
cia e falar ao coração das pes-
soas, lembra Adilson Xavier,
sócio e direto nacional de cria-
ção da Giovanni,FCB. "Quando
a propaganda consegue pro-
porcionar um momento de pra-
zer, ela faz com que o produto
seja notado de forma agradável
e lembrado", acredita. Resu-
mindo, o comercial de sucesso
passa uma mensagem clara,
crível, única e relevante. As
idéias criativas que são capazes
de englobar esses elementos de
um modo simples e focado têm
mais chances de se tornar um
parâmetro em seus mercados e
muitas vezes acabam como
uma referência cultural. (EP)

Acreditamos que pessoas ligadas e plugadas com
a natureza, além de tornarem suas vidas mais

longas e felizes, emanam a energia necessária para
ajudar na longevidade de nosso planeta.

Comercial "Corridinha matinal" da F/Nazca para o tênis Rainha, que estreou há poucas
semanas, já é apontado como forte candidato a cair nas graças do público




