
Propaganda criativa ou persuasiva?
Planejamento de comunicação deve ter foco claro no estágio de vida da marca

O desafio constante de agên-
cias e anunciantes é fazer pro-
pagandas eficientes. Já o das
consultorias de pesquisa de
mercado é auxiliá-los a alcançar
essa meta. O fato é que não há
fórmula mágica que garanta uma
campanha vitoriosa, mas existem
vários aprendizados que podem
ajudar na tarefa. Este artigo da
Millward Brown mostra alguns
desses aprendizados e aponta o
que deve ser medido para avaliar
se uma campanha atingirá seus
objetivos.

Um dos itens mais importan-
tes é o conceito de que a me-
mória do consumidor é seletiva.
Quando se trata de comunica-
ção, ele vai se lembrar apenas
do que realmente o interessou
e envolveu, esquecendo o resto.
Mesmo após ver a propaganda
repetidas vezes, ele se lembrará,
em geral, das mesmas partes que
o atraíram na primeira ocasião.
A este momento do processo de
comunicação chamamos "creati-
ve magnifier".

Propagandas de sucesso
são aquelas que capitalizam o

momento de interesse e comu-
nicam o que é preciso, fazendo
uma associação correta com a
marca anunciada e falando algo
sobre ela. O banco de dados da
Millward Brown revela que estes
são os elementos que geralmente
chamam a atenção do consumi-
dor (quadro I).

COMUNICAÇÃO CRIATIVA
Tudo começa com uma boa

idéia criativa, que vai fazer o con-
sumidor sair do seu relaxamento
e prestar atenção ao que está
sendo mostrado. Após analisar
mais de 35 mil link tests no mun-
do todo e 850 no Brasil, percebe-
se algumas similaridades entre
as propagandas de alto impacto:
são envolventes, agradáveis,
simples e têm boa integração da
marca com a história.

O branding/participação da
marca é fundamental. Quantas
vezes não nos pegamos falando
com um amigo sobre aquela pro-
paganda ótima e somos capazes
de contá-la inteira sem conseguir
lembrar qual era a marca e, às
vezes, até mesmo a categoria?

Por isso é muito importante
medir quanto o consumidor vai
gostar de assistir ao comercial,
ler o anúncio, ver o outdoor,
ouvir o rádio, ver a propaganda
na internet. Mas o mais crucial é
lembrar qual marca está sendo
anunciada.

MENSAGEM
Comunicação é essencial. E

comunicação eficiente é aquela
que consegue atingir o consu-
midor e o leva a considerar a
marca no momento de decisão
de compra. Para isso a propagan-
da deve ter apelo racional e/ou
emocional interessante e foco
numa mensagem única.

É primordial decidir o que
se quer comunicar. Quanto
maior for o número de men-
sagens em uma única peça,
menor será a capacidade de
transmitir cada uma delas. Na
verdade, o ideal é abordar, no
máximo, duas mensagens por
peça. Ou seja, no cenário atual,
em que o consumidor está cada
vez mais exposto a muita infor-
mação, continua a valer a máxi-

ma de que, se jogarmos várias
laranjas, ele provavelmente não
será capaz de pegar nenhuma
(quadro 2).

COMUNICAÇÃO PERSUASIVA
Quais são as propagandas

mais persuasivas? São aquelas
com informações novas, críveis
e relevantes para o consumidor.
No momento de decidir o que
comunicar, este é um elemen-
to importante. Sempre que
a informação for nova ou
percebida como tal - -, a pro-
paganda deve deixar isso bem
claro. Quando houver algo na
peça que traga credibilidade,
como razões para acreditar ou
confiança no fabricante, isso
também deve estar presente.

Assim, o desafio de fazer
uma propaganda vitoriosa pas-
sa por três barreiras: impacto,
comunicação e persuasão. E
são mesmo três. Não basta
apenas ter impacto e persua-
são itens completamente
independentes (quadro 5), um
mensurando a oportunidade de
comunicar e o outro, o poten-

cial de gerar experimentação,
compra ou recompra.

O QUE BUSCAR?
A verdade é que as propa-

gandas nem sempre têm os
mesmos objetivos. Estes estão
ligados ao ciclo de vida da marca
e ao momento da comunicação.
Anunciantes e agências devem
ter em mente a meta de cada
trabalho e produzi-lo e medi-lo
de acordo com ela.

Se a propaganda quer susten-
tar e manter o equity da marca,
os aspectos mais importantes
serão as medidas de impacto e
brand appeal. Se ela tem o propó-
sito de gerar uma resposta mais
imediata, nesse caso a comunica-
ção da mensagem e a persuasão
serão mais relevantes.

A propaganda será vitoriosa
se todo o planejamento de co-
municação tiver foco claro no
estágio de vida da marca e nos
objetivos específicos. É preciso
ainda que o trabalho criativo, o
plano de mídia e a avaliação dos
resultados sejam guiados por
esses objetivos.

Metodologia
Link Test - Família de pré-testes

desenvolvida pela Millward Brown. A
avaliação de filmes para TV é o princi-
pal deles, mas também existem versões
para mídia impressa, outdoor, rádio,
uma para Kids (Link4Kids) e o Total
Link, que avalia a campanha como um
todo. A análise de um comercial passa
por três áreas: impacto, comunicação e
resposta/persuasão. O trabalho inclui
também a avaliação do interest trace e
do emotional trace (emoções geradas

pelas peças). O Link Test é realizado
em central location preparado com
televisores, vídeos e computadores; as
entrevistas são pessoais e individuais.
O questionário contém toda uma gama
de indicadores quantitativos de perfor-
mance (contrapostos à base de dados)
e muitas perguntas abertas, o que per-
mite um diagnóstico aprofundado dos
comerciais e possibilita recomendações
de alterações, especialmente se o teste é
feito antes da finalização do filme.
www.millwardbrown.com

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1179, p. 50, 10 out. 2005.




