
O poder da emoção
Estudo mostra que consumidores lembram mais de marcas com forte apelo sentimental

Emoção é fundamental em
marketing. Os consumidores
compram as marcas de que gos-
tam, mesmo sem saber explicar
as razões dessa preferência. Ela
vem de associações emocionais
diretas e positivas e também de
benefícios racionais. A comuni-
cação de marketing mais eficaz
produz respostas emocionais
fortes, porque isso tem maior
probabilidade de ficar na lem-
brança e de associar o sentimen-
to positivo à marca. No entanto,
só é eficaz se o insight emocio-
nal usado na criatividade estiver
vinculado à marca.

Estas são algumas das prin-
cipais conclusões do estudo do
instituto de pesquisas Millward
Brown sobre o papel da emoção
na propaganda e na escolha da
marca. O trabalho, apresentado
na semana passada simultanea-
mente no Brasil, na Argentina,
na Colômbia, no Chile, em Hon-

duras e no México, é o primeiro
de uma série de estudos sobre
branding que a empresa passa a
produzir e que, a partir de ago-
ra, serão publicados com exclu-
sividade por Meio & Mensagem.

PENSAR E AGIR
Um dos papéis principais da

comunicação de marketing é o
de criar associações emocionais
do consumidor com as marcas.
Elas se estabelecem na mente
como se fossem conjuntos de
associações, que influenciam a
escolha da marca. No entanto,
os consumidores não pensam
muito sobre grande parte das
escolhas de marcas. Eles pegam
"atalhos", e muitas das escolhas
são baseadas num sentimento
profundo e não explicado, que
vem de dentro.

Estudos realizados por Jose-
ph LeDoux e Antônio Damasio
sugerem que sentimos primeiro

e pensamos depois. Damasio
afirma também que a tomada de
decisão na ausência de emoção
é praticamente impossível. Evi-
dências psicológicas recentes
também sugerem que sentimen-
tos de prazer são a base pela qual
o ser humano toma todas as de-
cisões, seja naquele exato mo-
mento, seja no longo prazo.

As pessoas compram as mar-
cas que esperam que vão fazer
bem a elas. Ganha a que tiver o
maior número de associações
emocionais positivas. Com base
nisso, é possível encontrar uma
relação clara entre medidas de
associações emocionais das
marcas (por meio do índice de
Brand Magnetism) e seu suces-
so no mercado.

No entanto, o que geralmen-
te se esquece de levar em con-
sideração é que os benefícios
"racionais" também podem tra-
zer recompensas emocionais

fortes. Economizar dinheiro,
comprar uma comida saborosa
ou um carro com nível de segu-
rança cinco-estrelas faz as pes-
soas se sentirem bem, pois es-
tariam protegendo a si mesmas
e a suas famílias.

Assim, associar a marca
com benefícios que levarão a
recompensas emocionais é um
dos principais caminhos para o
sucesso. De fato, a análise do ban-
co de dados BrandDynamics, da
Millward Brown, demonstra
que a maioria das marcas bem-
sucedidas tem fortes associa-
ções de ambas as naturezas,
racional e emocional.

Mas, para fazer as duas asso-
ciações, os elementos-chave de
comunicação de marketing de-
vem remeter à marca e relacio-
nar-se diretamente com ela. A
maior parte das comunicações
das marcas é pouco importante
e interessante para captar a

atenção do público, sendo pou-
co lembrada. A propaganda que
produz uma resposta emocional
forte é intrinsecamente mais
memorável.

PROCESSO COGNITIVO
O motivo disso é muito bem

definido na psicologia cognitiva.
Quanto mais atenção alguém
presta em alguma coisa, maior a
probabilidade de se lembrar
dela. Presta-se mais atenção em
situações emocionalmente for-
tes (figura 1). Ou seja, as pes-
soas se envolvem mais com si-
tuações ou histórias emocionan-
tes, e isso as torna mais memo-
ráveis. Assim, a propaganda que
faz sentir algo terá maior proba-
bilidade de ser envolvente e de
ser lembrada.

A figura 2 mostra a média de
notas da variável "envolvimento"
no pré-teste de propagandas
Link. O gráfico compara propa-
gandas que usam estratégias
emocionais com outras que se-
guem uma linha mais racional. O
database de filmes testados no
Brasil mostra que as propagan-
das emocionais geram maior ní-
vel de envolvimento que os fil-
mes racionais.

A figura 3 mostra o nível de
lembrança das marcas no mer-
cado com base em mais de dez
mil propagandas separadas por
categorias/níveis de emoções
positivas que conseguem pro-
vocar (ou seja, o "likebility" da
marca). As propagandas que
proporcionam mais sentimen-
tos positivos invariavelmente
foram as mais memoráveis ou
mais lembradas.

A conclusão é a de que a
propaganda não vai se fixar na
memória se a marca, ou qual-
quer mensagem que a comuni-
cação tentar passar, não fizer
parte de uma narrativa muito
atraente em termos emocio-
nais. As memórias são subpro-
dutos do envolvimento instin-
tivo com a narrativa emocional
- e somente as partes envol-

ventes é que ficam. Se a marca
não é o centro da história, a
história não se fixará à marca.

Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1163, p. 47, 20 jun. 2005.




