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Um dia eu estava sentado 
na minha cadeira na sala de 
aula, na ESPM, quando co-
mecei a refl etir sobre as infi -
nidades de termos derivados 
do conceito marketing. Era 
trade marketing, e-mail mar-
keting, endomarketing, etc. 
Este último muito me impres-
sionou quando descobri que 
é invenção de um brasileiro, 
professor do Ibmec/SP, cha-
mado Saul Bekin, o qual tive 
o prazer de ver em palestras e 
cursos e que me levou a pen-
sar: por que não “criar” mais 
um “sobrenome” para o nosso 
gracioso marketing?

A verdade é que, desde 
o momento em que comecei 
a ver, estudar e analisar o 
marketing — principalmente 
a comunicação —, notei que 
a saturação e inefi ciência das 
ações eram crescentes e co-
mecei a entender e querer des-

vendar o porquê de cada ação 
de marketing ou comunicação 
ser realizada mesmo não tendo 
tanta ligação com o objetivo de 
marketing da empresa — e, 
com isso, não alcançando o 
resultado proposto.

O estudo foi progredindo, 
pois iria abrir uma empresa 
nesse segmento (hoje com 
dois anos de funcionamento 
— Biruta Mídias Mirabolan-
tes) e começava a lecionar 
(Universidade Gama Filho), 
e esse era sempre um ques-
tionamento dos alunos e 
também o nosso ao abrir a 
empresa: “Por que essa em-
presa fez esse tipo de ação?”, 
e quando buscava uma causa 
em muitos casos chegava à 
conclusão de que era uma 
decisão do dono ou do princi-
pal gestor. Pensava, pensava 
e pensava, e só uma resposta 
vinha à minha cabeça: “Eles 

fazem isso para ficarem feli-
zes e com o ego inflado”.

O que me parecia um surto 
de ausência de resposta come-
çou a ser respondido como uma 
verdade quando uma aluna um 
dia virou e disse: “Professor, eu 
conheço o dono do Supermer-
cado X (foi uma cadeia de 
supermercados tradicional 
no Rio de Janeiro, porém, 
hoje extinta) e ele sempre 
anuncia no Jornal Tal porque 
é o que eles assinam, e na TV a 
veiculação é sempre no horário 
Tal, pois é o momento em que 
a família (tradicional família 
portuguesa) está reunida na 
mesa jantando”. E eu me ques-
tionei qual seria a ligação disso 
com as estratégias de marke-
ting. Ela disse: “Nenhuma, ele 
fazia isso porque gostava, tanto 
que quando ele ia pra Lisboa de 
férias tirava do plano de mídia 
essa ação”.

Essa colocação me fez jun-
tar as duas coisas que mais me 
instigavam: a criação de um 
“sobrenome” para o marke-
ting e a utilização inefi ciente 
do marketing. Fui em busca 
de novos exemplos que me 
dessem base para esse novo 
conceito e achei padarias 
que anunciavam na placa de 
outdoor em frente ao prédio 
do sócio, donos de cursos de 
informática que veiculavam 
busdoor no ônibus com que 
o fi lho vai ao colégio e muitos 
outros exemplos, até o que 
para mim foi o ápice, quando 
eu estava numa ponte aérea 
e havia dois sócios de uma 
empresa de consultoria — re-
parem que eram apenas os 
dois —, e quando entraram 
no avião o homem mais novo 
foi até a cabine e pediu para 
anunciar a presença dos fun-
cionários da empresa XYZ no 
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vôo. O piloto o fez, deixando 
os dois muito felizes, porém 
não tendo representatividade 
nenhuma quanto à estratégia 
de marketing.

Então o egomarketing é 
uma ação de marketing que 
satisfaz os sócios, acionistas ou 
principais gestores da empresa, 
sem que isso represente nada 
na estratégia e no crescimento 
da empresa. É bom notar que 
isso difere de outros conceitos, 
como o endomarketing, pois 
este tem uma fi nalidade bem 
defi nida e aumenta a cada dia 
sua importância.

A grande questão é que 
hoje nós, sócios e professo-
res, devemos buscar ações 
de marketing que maximizem 
o investimento, e com isso 
facilitar o crescimento da em-
presa e não apenas do nosso 
tão falado, e em muitos casos 
infl ados, ego.
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O MEDO NA PROPAGANDA

Um experimento testou duas 
alternativas para uma propa-
ganda que deveria alertar as 
mulheres sobre a relevância 
do auto-exame de mama. Uma 
delas enfatizava os benefícios 
futuros associados ao exame. A 
outra, os riscos em não fazê-lo. 
Dá para adivinhar qual das alter-
nativas é mais efi caz?

Experiências como essa 
vêm sendo conduzidas nas 
últimas décadas, sempre com 
o mesmo resultado: o medo 
associado a riscos e cenários 
negativos é signifi cativamen-
te mais capaz de realmente 
provocar uma mudança de 
comportamento.

Claro que comunicação é 
um misto de ciência e arte 
e não há um receituário in-
falível a ser seguido. Mas já 
há aprendizados importantes 
que talvez respondam a al-
gumas de nossas indagações 
sobre o uso do “fator medo” 
na propaganda.

A pergunta mais freqüente: 
por que o uso do medo é tão 

efi caz em despertar a atenção 
do consumidor em uma peça 
de comunicação?

O motivo, segundo estudio-
sos sobre o tema, é que todos 
nós tendemos a ver a vida com 
um viés positivo. É aquela coisa 
do “tudo vai dar certo”. Nesse 
contexto, uma propaganda que 
enfatiza riscos se torna percep-
tualmente saliente ao descon-
fi rmar essa visão de mundo, 
exigindo assim mais atenção do 
receptor da mensagem.

Esse é um ponto-chave 
sobre o medo na propaganda. 
O objetivo não é assustar o 
consumidor a ponto de ele 
comprar alguma coisa, mas 
usar o medo como um meio 
de chamar a atenção para a 
comunicação.

“Ah, mas eu não posso cons-
truir uma marca totalmente 
baseado no medo...”

Claro que não.
Por isso que a recomen-

dação é utilizar o fator medo 
apenas quando desejamos 
estabelecer claramente um 

benefício funcional do produ-
to: esse é um problema real, 
essa é a minha solução. Feito 
isso, associações emocionais 
positivas podem e devem ser 
trabalhadas também pela mar-
ca, em ações complementares 
de comunicação ou em um 
momento seguinte.

Ok, mas que “dose de medo” 
utilizar?

Nesse ponto os cientistas 
não chegaram a uma conclu-
são. Há aqueles que acreditam 
em uma curva ascendente: 
quanto mais medo, mais for-
te é o poder de infl uência da 
comunicação. Outros advo-
gam por uma curva descen-
dente, com o argumento de 
que medo demais paralisa o 
consumidor, provocando um 
desconforto tão grande que 
gera reações de onipotência 
e negação do tipo “isso nunca 
vai acontecer comigo”.

Pessoalmente, acreditamos 
que o mais importante é não 
ter medo de provocar medo. A 
quantas discussões em grupo já 

não assistimos em que roteiros 
com o fator medo são preteri-
dos porque análises ingênuas 
sugerem que o “fi lme causou 
um desconforto”...

É esse desconforto que gera 
a ação!

Por falar em ação, dois es-
tudiosos americanos, Pratkanis 
e Aronson, mostraram que a 
persuasão baseada no medo é 
mais efetiva quando ela:

1) Recomenda uma ação 
específi ca para eliminar a amea-
ça ou risco proposto;

2) Essa ação é percebida 
como crível;

3) E o consumidor se vê 
como sendo capaz de executar 
a ação recomendada.

Esse modelo explica por 
que as propagandas antitaba-
gismo não têm uma eficácia 
absoluta. Elas esbarram no 
item 3. Como todos sabemos, 
não é absolutamente fácil dei-
xar de fumar.

Mas quando, por exemplo, 
peças de mídia impressa do 
Purifi cador de Água Brastemp 

alertavam para estatísticas 
sobre riscos para a saúde ge-
rados pela ingestão de água 
de má qualidade e mostravam 
como é fácil a instalação do 
purifi cador... então os resulta-
dos em vendas são imediatos 
— como também são positivos 
os resultados de tantos outros 
exemplos: das campanhas de 
diversas marcas de xampu 
anticaspa, que trabalham o 
medo da inadequação social (o 
famoso “Caspa, eu?”, de Deno-
rex), às famosas campanhas de 
vacinação, que causam medo 
nos pais e mostram depois a 
solução simples da “gotinha 
que salva”.

Medo,  recomendação, 
credibilidade, uma ação fácil 
de executar. Quando esse 
modelo  é  respeitado,  as 
marcas prestam um serviço 
para o consumidor e ganham 
a sua confiança. E confiança, 
mais um benefício funcional 
claro e estabelecido, é um 
ponto de partida valioso para 
qualquer marca. 
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