
Tese: ver a cor rosa deixa a mulher menos inclinada a achar 
que vai ter câncer de mama e a doar para pesquisas do câncer. 

Estudo: numa série de experimentos com mulheres, Stefano 
Puntoni começou por expor as voluntárias a sinais de gênero: 
mostrou anúncios onde o cor-de-rosa imperava ou pediu que 
fizessem uma redação sobre o sexo. Em seguida, pediu que 
indicassem o quão provável achavam que viessem a ter câncer 
de mama ou doar dinheiro para a luta contra o câncer de ovário. 
Mulheres expostas a sinais de gênero eram bem menos inclinadas 
do que o grupo de controle a achar que teriam câncer e a doar 
para a causa. 

Dúvida: o cor-de-rosa usado em campanhas de combate ao 
câncer de mama é contraproducente? Instituições que 
arrecadam fundos teriam mais sucesso com cores neutras? 
Professor Puntoni, defenda seu estudo. 

Puntoni: nossa hipótese original era bem 
insossa. Eu e meus colegas de pesquisa 

— Steven Sweldens, do Insead, e Nader 
Tavassoli, da London Business Scho-
ol — achávamos que o rosa e outros sinais 
indicadores de gênero tornariam mais 
eficaz uma campanha contra doenças da 
mulher, como o câncer de mama e o de 
ovário, por exemplo. Mas vimos que era 
o contrário. Quando faziam uma redação 
sobre o sexo, apenas 42% das mulheres 
diziam que doariam para a pesquisa do 
câncer de ovário. Já quando fizeram uma 
redação neutra, 77% indicaram a inten
ção de doar. E as que viram um anúncio 
sobre o câncer de mama na cor rosa eram 

consideravelmente menos inclinadas a 
achar que teriam a doença do que as que 
viram um anúncio com cores neutras. 
Como achávamos que não podia ser ver
dade, fizemos outros estudos. Examina
mos o efeito de sinais de gênero no "recall" 
de anúncios entre mulheres. Colocamos 
banners sobre o câncer de mama num site 
que mostramos às voluntárias, mas sem 
mencionar os anúncios. Quando o site era 
direcionado ao público feminino, 33% das 
participantes lembraram dos anúncios. 
Quando era neutro, 65% lembraram. Em 
três anos, reproduzimos esse mesmo re
sultado básico dez vezes. A coisa segue se 
repetindo. 

HBR: e por que o rosa não motiva a 
mulher a aderir à causa? 
Na psicologia, é vasta a literatura sobre re
ações de defesa. Como lidamos com ideias 
que dão medo, com coisas existencial
mente difíceis de entender? O que acon
tece é que isso tudo deflagra mecanismos 
muito fortes de negação. Usar todo esse 
rosa, pedir que a mulher pense sobre seu 
gênero, provoca isso. Sugere a ideia de 
que aquilo é coisa de mulher. É cor-de-
rosa; é para ela. E pode matar. Os sinais 
em si não são o perigo — o rosa é uma cor, 
nada mais! Mas estabelecem o elo entre a 
mulher e o perigo. 

Essa tese contraria diretamente o princí
pio de marketing segundo o qual é preci
so criar uma marca forte, que estabeleça 
um vínculo emocional com o consumidor. 
Pois é. Segue sendo importante tornar 
uma causa imediatamente reconhecível 
e presente na mente das pessoas. É assim 
que se promove a mudança social. Mas 
mostramos que só porque uma marca se 
torna mais relevante não significa que se 
torne mais eficaz. Aliás, tenho certeza de 
que o contrário está acontecendo. 
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Só para esclarecer: não é a cor em si que 
deflagra essa reação, mas o fato de que 
é um sinal de gênero, certo? 
Correto. Cores, símbolos, vozes femininas. 
Imagens de coisas associadas à mulher. 
Textos nitidamente voltados à mulher. 
Um bordão popular como o "Think pink", 
em inglês. Diríamos que o uso de todas 
essas coisas é contraproducente para a 
arrecadação de fundos para a luta contra 
o câncer de mama. 

E todo sinal de gênero deflagra essa 
reação de defesa? 
Não. Para começar, é preciso estar falan
do de algo que seja ameaçador. No estudo, 
por exemplo, tínhamos um site de contro
le no qual não colocamos banners sobre o 
câncer de mama, mas sim com publicida
de de rímel — um cosmético não provoca 
reação de defesa. E, com efeito, o recall do 
banner de controle pelas voluntárias era 
praticamente idêntico, fosse o site voltado 
para o público feminino ou não. Segundo, 
o efeito negativo não parece se manifestar 
no caso do homem e do câncer de prósta
ta. Minha suspeita é que o câncer de prós
tata não seja tão ameaçador para um ho
mem jovem quanto o câncer de mama o é 
para a mulher jovem. Embora o câncer de 

próstata tenda a acometer homens mais 
velhos, o de mama é a principal causa de 
morte entre mulheres mais jovens. 

O uso do rosa associado à luta contra 
o câncer de mama é muito forte. Há 
alguma maneira de superar o efeito 
negativo se seguirmos usando a cor? 
Acho que sim. Estamos começando a 
colher indícios de que o mero reconhe
cimento do medo parece impedir que a 
reação de defesa seja deflagrada. Vimos, 
ainda, que é possível eliminar o efeito ne
gativo associado a um suposto risco se 
ajudarmos a pessoa a criar uma barreira 
contra a ameaça representada pelo câncer 
de mama. Como? Pedindo, por exemplo, 
que pense em ocasiões em que ajudou al
guém, o que melhora sua autoestima. 

E por que o rosa é um sinal de gênero? 
0 rosa só é uma cor de mulher porque 
achamos que é. O rosa como cor feminina 
é um fenômeno relativamente moderno. 
Até o século 20, era uma cor masculina. É 
algo que pode voltar a mudar. Hoje, po
rém, o rosa é feminino e tem esse efeito. 

E como o homem reage ao rosa? 
Num estudo, mostramos a mulheres dois 

anúncios sobre o câncer de mama. As vo
luntárias acharam um anúncio na cor rosa 
mais difícil de ler do que um anúncio em 
tom pêssego, mais neutro. Nossa dúvida 
era se era um problema de contraste ou al
gum outro efeito ótico. Mas, quando mos
tramos o mesmo material a homens, sua 
resposta foi que o rosa era ligeiramente 
mais fácil de ler. Não sabemos muito mais 
que isso. Talvez, com o homem usando 
mais rosa como parte da conscientização 
sobre o câncer de mama, o efeito do ro
sa como sinal de gênero possa começar a 
perder força. Ou talvez o efeito seja fazer 
o homem doar mais para a causa, não sei. 
Ainda não sabemos. 

Você vê um novo campo de investigação 
se abrindo em torno de sinais de gênero? 
É algo que engatinha, mas isso não quer 
dizer que tenhamos sido visionários. O 
que fizemos foi ouvir o que os dados nos 
diziam. Poderíamos ter publicado um arti
go antes se, lá atrás, não tivéssemos ques
tionado tanto os resultados. Nos últimos 
dez anos, a pesquisa [científica] se em
penhou mais em pensar no bem-estar do 
consumidor. O que podemos fazer, como 
pesquisadores, para ajudar o consumidor 
a tomar decisões melhores? Como promo
ver mudanças em áreas como a compul
são alimentar e a prevenção de doenças? É 
tudo parte disso. Poderíamos seguir com 
estudos mais gerais sobre sinais de gênero, 
mas o câncer de mama é uma doença tão 
importante que quero fazer mais estudos 
sobre o tema. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil Especial Marketing & Vendas, São Paulo, v. 89, n. 8, p. 20-21, 8 ago. 2011.




