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O brasileiro volta às urnas 
no dia 31 de outubro para ele-
ger o próximo presidente da 
República. José Serra ou Dilma 
Rousseff? A comparação é ine-
vitável e primordial para definir 
a preferência do eleitor. Esco-
lhas rotineiras também podem 
acontecer mais facilmente com 
a ajuda da comparação, especial-
mente as decisões de compra. 
O tema é controverso, mas a 
exposição comparativa de pro-
dutos é considerada um serviço 
importante prestado ao consu-
midor, desde que respeitadas as 

Quem compara, compra?
Comerciais da Nissan reacendem polêmica sobre a pertinência da propaganda comparativa
Janaina Langsdorff

dente do órgão, Gilberto Leifert.
De acordo com o artigo 32 do 

código do Conar, que rege o as-
sunto, a propaganda comparativa 
deve trazer mensagens objetivas, 
informativas e esclarecedoras, 
sem prejudicar o concorrente. A 
superioridade da marca deve ser 
comprovada por meio de certifica-
ções com a chancela de entidades 
reconhecidas e idôneas. Quando 
chegam ao Conar, os casos são 
analisados, inicialmente, por um 
grupo de 12 conselheiros habili-
tados para interpretar pesquisas, 
resultados e laudos técnicos. O 

aproximadamente 20% no fim 
de 2009, quando o filme criado 
pela Fischer + Fala e estrelado 
pelo ator Humberto Martins foi 
ao ar. O teste foi conduzido pelo 
instituto de pesquisa Datafolha 
e auditado pela Ernst & Young. 
Realizada em outubro do ano 
passado, a pesquisa entrevistou 
mais de 2,5 mil consumidores em 
nove capitais brasileiras. O co-
mercial mostrava justamente o 
resultado do estudo, apontando 
a qualidade superior da Kaiser 
em comparação às cervejas da 
concorrência.

(venda) e perde a guerra (va-
lor)”, alerta Ricardo Guimarães. 

Case Nissan
Pode-se recorrer à propa-

ganda comparativa também para 
aumentar a lembrança de marca 
e posicioná-la como uma nova 
opção para o consumidor. “Não 
existe compra sem comparação. 
Para comparar é preciso que o 
consumidor considere o produto, 
e é isso que buscamos nesse mo-
mento”, afirma Murilo Moreno, 
diretor de marketing da Nissan, 
referindo-se ao filme “Não acerta 

A ideia de usar a propagan-
da comparativa para chamar a 
atenção do público é outra con-
clusão unânime, compartilhada 
pelo diretor de criação da DPZ, 
Fernando Rodrigues. “O objetivo 
mais frequente é associar a ima-
gem de um player inexpressivo 
à marca líder para aparecer”, 
explica. Foi a DPZ que criou o 
filme “Nem a pau Juvenal” para 
o presunto Sadia, aquele no qual 
uma simpática senhora chega à 
padaria para comprar presunto e 
o vendedor tenta oferecer outro, 
sem sucesso.

Ataque direto ao concorrente irrita consumidores

Além do presunto, a DPZ é 
responsável pela conta de outro 
produto da Sadia, a margarina 
Qualy, concorrente de Delícia 
Supreme. Segundo Fernando 
Rodrigues, a campanha da 
Bunge é simpática e bem-
humorada. “Não vejo nada de 
ofensivo”, diz o publicitário. O 
que não se deve fazer, lembra 
ele, é atacar diretamente uma 
marca e irritar o consumidor. 
“É preciso que a campanha seja 
capaz de provocar a admiração 
do seu público. A propaganda 
comparativa é a verdadeira 

prova da elegância e inteligên-
cia da marca”, destaca Ricardo 
Guimarães, da Thymus. 

Outro bom exemplo é o da 
Philips, que recorreu à lingua-
gem comparativa para promover 
a centrífuga Juicer e demais 
eletrodomésticos da marca. 
Estrelada pela cantora Ivete 
Sangalo, a ação começou em 
2008 e estendeu-se até 2009. 
Chamava-se “Desafio Philips 
Walita” e convidava os consu-
midores a testarem os produtos 
Philips nos pontos de venda. 
Falar de Ivete Sangalo é lembrar 

de Claudia Leitte. A comparação 
é inevitável, mas sempre foi 
encarada com profissionalismo 
e respeito entre as cantoras. Da 
música para a propaganda, esse 

objetivo é preservar a imagem das 
marcas e garantir o respeito aos li-
mites desse tipo de estratégia, que 
só funciona quando o consumidor 
é quem sai ganhando. 

“Propaganda comparativa é 
um serviço útil para o consu-
midor se de fato está levando-o 
a uma melhor decisão. Depen-
dendo de como é feita, além 
de aumentar as vendas pode 
fortalecer o vínculo com a mar-
ca”, analisa Ricardo Guimarães, 
presidente da Thymus, empre-
sa especializada em branding. 
Um exemplo bem-sucedido é 
o teste cego, feito pela Kaiser, 
que ajudou a elevar o volu-
me de vendas do produto em 

O comercial chegou a ser 
suspenso, mas a Kaiser conseguiu 
recuperar o direito de exibi-lo. “O 
objetivo foi ajudar o consumidor 
a escolher realmente pela sua 
preferência, e não somente pela 
marca”, conta Marcelo Liberado, 
gerente de marketing da Kaiser, 
que deixa uma dica valiosa: a 
propaganda comparativa não 
pode ser tendenciosa, deve ter 
embasamento para comprovar 
a veracidade da comparação e 
ser pautada pela neutralidade e 
transparência. “Se fizer de um 
jeito debochado, desrespeitoso e 
grosseiro e este jeito não agradar 
ao seu público, usará mal sua 
superioridade. Ganha a batalha 

uma”, lançado recentemente 
pela montadora japonesa para o 
Nissan Livina e que encontra-se 
em análise pelo Conar em função 
do envolvimento dos concorrentes 
Honda, GM e Fiat. O parecer deve 
sair dentro de 40 dias, mas Moreno 
admite que o risco foi calculado.

“A propaganda comparativa é 
tão válida quanto qualquer outra 
estratégia, especialmente quando 
é necessário chamar a atenção do 
consumidor para a marca. Fize-
mos isso por meio de informações 
capazes de ajudar as pessoas a 
tomarem suas decisões de com-
pra”, argumenta o executivo. O 
embasamento comparativo apre-
sentado pela companhia está an-

corado nas cinco premiações que 
o Nissan Livina conquistou este 
ano no Brasil: Melhor Compra/
Monovolumes (Quatro Rodas); 
Boa Compra (Auto Esporte); 
Melhor Carro (Jornal do Carro); 
e Melhor Carro para a Família até 
R$ 50 mil (Car and Driver), além 
do título Baixo Custo de Reparo, 
pelo Cesvi Car Group. 

A Lew’Lara\TBWA, que assina 
a criação do filme da Nissan, en-
grossa a conclusão de que quem 
ganha com a propaganda compa-
rativa é o consumidor. “Compa-
rar produtos é prestar serviço”, 
reforça André Laurentino, vice-
presidente de criação da agência, 
que também é autora do teste 
cego com o Homem-Croissant, 
lançado em maio de 2010 para a 
margarina Delícia Supreme, da 
Bunge Alimentos. O comercial 
compara o sabor do produto ao 
beijo de ReinaldoGianecchini, 
Vladimir Brichta e Marcio Garcia, 
mas quem acaba ganhando a pre-
ferência da protagonista é o per-

Comercial do modelo Livina, da Nissan: em análise pelo ConarTeste da Kaiser: respaldo em pesquisa com consumidoresCampanha de Delícia Supreme: com apelo ao humor

normas éticas. A discussão sobre 
campanhas comparativas voltou 
à tona com a recente suspensão, 
pelo Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publicitária 
(Conar) da polêmica campanha 
do automóvel Livina, da Nissan, 
criada pela Lew’Lara\TBWA. 

“A autorregulamentação bra-
sileira não impede a propagan-
da comparativa realizada em 
conformidade com a ética.  As 
intervenções do Conar nesse 
campo ocorreram em razão de 
provocação de um anunciante 
que se sentiu desrespeitado, viu 
seu produto desqualificado ou 
diante de algum exagero cometido 
por concorrente”, declara o presi-

sonagem vestido de croissant, que 
traz o sabor de Delícia Supreme. 

“Não houve riscos e sim um 
caminho criativo diferenciado 
para quebrar os clichês dos 
comerciais da categoria”, diz 
Rosa Nascimbeni, gerente de 
marketing da área de óleo, mar-
garina e maionese da Bunge Ali-
mentos. Segundo ela, a empresa 
pretende seguir essa estratégia 
de comparação sempre que for 
pertinente ao momento e à si-
tuação do produto para instigar 
a curiosidade. “A propaganda 
comparativa sempre será uma 
solução eficaz quando a empresa 
tem comprovadamente um pro-
duto superior”, complementa.

é um modelo a ser seguido. Com-
parar é fundamental para fazer 
escolhas racionais, seja nas gôn-
dolas, na contratação de serviços 
e até no voto consciente. (JL)

Ação da Philips com Ivete Sangalo: comparação inevitável com Claudia Leitte
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