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Em uma determinada quarta-feira, por 
volta de 14h, um advogado caminha 

pela rua Barão de Itapetininga, no cen-
tro de São Paulo, logo após o seu almoço. 
Abordado por um funcionário com cra-
chá da Millward Brown, ele é convidado a 
participar de uma pesquisa sobre um co-
mercial. Com algum tempo livre, ele topa 
e é encaminhado para um antigo edifício 
comercial a 50 metros dali, na rua Mar-
coni. Após subir as escadas, chega ao pri-
meiro andar, onde depara com um centro 
de pesquisas com móveis antigos, chão 
de taco e paredes com pintura desgasta-
da pela ação do tempo. Após esperar cin-
co minutos, ele entra em uma sala, que o 
lembra dos tempos de escola estadual, e 
assiste a um comercial em formato ani-
matic (série de ilustrações que mostram 
as bases do roteiro). Um analista de pes-
quisa o encara com olhar fixo. Em uma 
mão, a prancheta, na outra, uma caneta. 
O que acontece nesse cenário tem o po-
der, cada dia maior, de determinar quais 
comerciais serão exibidos na televisão 
nos meses seguintes.

Conhecido no mercado como pré-teste 
de campanhas, esse tipo de estudo ganha 
espaço no mercado na mesma medida 
em que causa choques de interesses en-

Campanhas

O cemitério  
das boas ideias
Pré-teste ganha aura de “verdade absoluta” e amplia pasteurização da publicidade

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

tre institutos que ganham dinheiro para 
fazê-lo, anunciantes em busca de dados 
que deem segurança a seus investimen-
tos em publicidade e agências ansiosas à 
espera de um parecer sobre a ideia que 
tiverem e consideram genial. Segundo 
levantamento feito pela reportagem de 
Meio & Mensagem junto às 25 agências 
que mais compram mídia no Brasil, uma 
média de 50% das campanhas passam pe-
lo pré-teste. E o número só cresce, con-
forme atestam publicitários ouvidos pe-
la reportagem. “A situação piorou. Tenho 
visto com mais frequência grandes ideias 
irem para o lixo por causa da indisposição 
de se correr o mínimo risco”, aponta Alcir 
Gomes Leite, copresidente da DM9DDB. 

Essa constatação soa como pesadelo 
para algumas agências e, especialmen-
te, para os profissionais de criação ou que 
vieram desse setor e hoje ocupam cargos 
de liderança. “O anunciante precisa ser 
muito corajoso para fazer um pré-tes-
te. Porque é justamente ali que ele po-
de perder uma ideia excepcional”, critica 
Washington Olivetto, chairman da WMc-
Cann, resumindo a visão de boa parte dos 
criativos do mercado. “Fazer um pré-teste 
de um comercial mostrando um anima-
tic com storyboard é igualzinho a anali-

sar uma meia para falar do sapato”, com-
para. Fernand Alphen, head of planning 
da JWT, corrobora com essa tese. “O ma-
terial de estímulo, seja animatic, narra-
matic, storyboard animado, ou mesmo 
um filminho referente, é bem diferente 
do resultado final. É como se mostrasse 
para as pessoas uma escultura do Rodin 
feita de durepox”, brinca.

Apesar de esbravejarem, as agências 
garantem que não estão se posicionando 
contra as pesquisas e os institutos. A bron-
ca é contra a maneira como elas têm sido 
utilizadas. “A pesquisa é um instrumento 
maravilhoso quando serve de lanterna para 
orientar o trabalho do planejamento e da 
criação. O problema é quando ela se tor-
na uma muleta e é usada pelo anuncian-
te de modo a entregar ao instituto a res-
ponsabilidade pela decisão”, resume Leite.

As pesquisas, na análise de Eduardo 
Simon, sócio e vice-presidente de aten-
dimento da Taterka, atingiram mais re-
centemente um patamar de resultados 
científicos, o que prejudica o trabalho 
criativo e a diferenciação. “Os institutos 
ganham uma áurea de intocáveis e senho-
res da verdade. Acabam tentando entrar 
em detalhes do roteiro, dizer que uma 
determinada frase não faz sentido”, pon-

tua, sinalizando ainda um efeito bastan-
te negativo nos processos criativos das 
agências: “Como a maioria das campa-
nhas têm pré-teste, as agências acabam 
filtrando e omitindo partes que não pas-
sariam pelo estudo”, lamenta.

Rebeldia com critério
Diante do aumento de casos em que 

o pré-teste joga contra grandes ideias, 
as agências têm desafiado seus clientes 
a abrir mão deste tipo de pesquisa quan-
do ela não é necessária, ou de, ao me-
nos, não considerar seus resultados co-
mo verdades universais. A missão é muito 
complicada, mas já existem alguns mo-
vimentos bem-sucedidos. “Já vejo gran-
des marcas não enxergarem o pré-teste 
como ferramenta indispensável”, apon-
ta Alphen. “Alguns executivos percebem 
que eles correm o risco de passar a vida 
inteirinha sem ter feito nada de relevan-
te”, completa Olivetto.

O Boticário, por exemplo, que é atendi-
do pela AlmapBBDO, tinha regra de fazer 
pré-testes em todas as campanhas, mas 
decidiu rever sua posição. “Agora, faze-
mos somente em casos que achamos re-
levantes. Quando adotamos um novo po-
sicionamento, em 2011, tínhamos muito 
que aprender, então, o pré-teste era im-
portante. Hoje, temos um domínio maior 
do conteúdo e isso não se faz tão necessá-
rio”, aponta Andrea Mota, diretora execu-
tiva do anunciante. Atualmente, O Boticá-
rio diz testar apenas 30% das campanhas 
“Acredito que pesquisa não pode ser ben-
gala e sim um indicativo”, salienta Andrea. 

Ela sustenta que, em alguns momentos, 
o anunciante pode e deve ir contra os re-
sultados. “Tem uma coisa na comunica-
ção que é a ousadia, que a gente não po-
de perder. Às vezes, o consumidor vem 
muito quadradinho, e fala a pesquisa só 
o óbvio”, ressalta. Sem apelar para pré-tes-
tes, o anunciante começou a assinar em 
anos recentes o slogan “Acredite na be-
leza”. “Nesse caso, e as pesquisas devem 
ser assim, encontramos uma oportuni-
dade e não necessariamente seguimos à 
risca o que o consumidor falava”, receita.

Outro caso de “rebeldia”: um dos 
grandes cases da propaganda brasileira 
nos últimos anos, “Pôneis Malditos”, da 
Lew’Lara\TBWA para Nissan, simples-
mente ignorou a etapa de pré-testes. “Foi 
uma decisão tomada desde o início do pro-
cesso. Tínhamos consciência, junto com 
o anunciante, de que a pesquisa mudaria 
o resultado que queríamos, desfigurando 
a campanha. O que fizemos foi investir o 
dinheiro que iria para pré-teste em outros 
estudos como tracking para medir as rea-
ções durante a execução”, relembra Márcio 
Oliveira, presidente da agência.

Em 2012, uma situação similar: a NBS 
desenvolveu comercial para Suvinil es-
trelado pelo casal Grazi Massafera, então 
grávida de oito meses, e Cauã Reymond. 
Lançado no domingo de Dia das Mães, o 
filme mostrava o ator pintando o quarto 
do bebê com a tonalidade da cor dos olhos 
de Grazi. “Tratava-se de um filme extre-
mamente emotivo, que deixou os atores 
com lágrimas nos olhos no set. Por isso, 
conseguimos chegar a um consenso de 
que o material de estímulo da pesquisa 
não seria satisfatório e apostamos em ir 
para a TV sem o pré-teste. E foi um su-
cesso. O comercial foi bem dirigido pelo 
Fernando Meirelles. Se a direção não fos-
se boa, corríamos o risco de ver um filme 
piegas. E seria justamente essa a sensa-

Pré-testes ganham espaço no mercado na mesma medida em que causam choques de interesses entre institutos, anunciantes e agências
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Do lado dos anunciantes, está cada 
vez mais difícil aprovar uma campanha 
sem pré-teste e isso explica sua maior 
incidência. “Os acionistas nos cobram 
mais, especialmente após a crise 
financeira de 2008. Como donos da 
empresa, eles querem saber para onde 
está indo o dinheiro que investimos, 
inclusive em publicidade, e o retorno 
que obtemos”, aponta Ricardo 
Monteiro, diretor de comunicação e 
mídia da Reckitt Benckiser. 

Um exemplo citado pelo executivo 
mostra o quão difícil tem ficado 
a vida do marketing da empresa. 
Lançada em agosto do ano passado, 
a campanha “Sim Senhora” adotava 
um viés sexy e bem-humorado, ao 
fazer a relação de homens com 
barriga de “tanquinho” e a ideia de 
que “lugar de mulher é no tanque”. 
Veiculado na internet — geralmente 
os filmes para esta mídia não passam 
por pré-teste e vêm se configurando 
como válvulas de escape criativas 

Anunciantes: demanda dos acionistas 
Tosin, gerente de consumer insights 
e estratégia da Mondelez. “A 
estratégia da marca e os objetivos da 
comunicação são a base para a análise 
dos testes e, com isso, os resultados 
são medidos contra a estratégia 
acordada. Isso dá à empresa e ao time 
de marketing a segurança de que o 
comercial traga, além de visibilidade, 
uma contribuição para a estratégia de 
comunicação da marca”, aponta.

É nesse limite entre balizadora 
de ideias ou matadora das mesmas 
que os pré-testes de campanhas 
estão posicionados. De seu lado, 
os institutos de pesquisa procuram 
aperfeiçoar suas métricas para 
garantir os dois principais objetivos: 
que o consumidor vivencie uma 
experiência mais próxima do real e 
que suas respostas contemplem o 
aspecto emotivo que, afinal, é base 
da publicidade, ainda mais  
a brasileira.

Colaborou Jonas Furtado 

Os institutos de pesquisa sabem 
bem que o consumidor não está 
sendo testado em seu habitat e que 
o material recebido pode disseminar 
algumas conclusões incorretas. E 
eles têm procurado evoluir. Mas a 
questão, dizem, não se resume a 
isso. Para eles, o pré-teste tem sido 
isolado para facilitar os ataques, mas 
é apenas parte de uma engrenagem 
muito maior e que acaba recebendo 
a fama negativa por erros cometidos 
em outras partes do processo. “Existe 
uma questão política nisso, porque 
o instituto é uma terceira parte que 
está avaliando a agência diante 
de seu cliente. Não é algo fácil e 
tomamos muito cuidado. Por isso, o 
que propomos não é uma avaliação, 
mas sim a criação de subsídios 
para uma conversa madura sobre o 
comercial”, aponta Valkiria Garré, 
diretora executiva da Millward Brown 
no Brasil. 

“Enxergamos o pré-teste não 
como uma avaliação pontual, e sim 
como parte do processo mais amplo 
de desenvolvimento de campanha”, 
concorda Diego Pagura, diretor de 

Institutos de pesquisa  
querem sofisticar metodologias

simultâneo com todos eles”,  
aponta Valkiria.

As técnicas de neurociência 
também entram nesse novo mix de 
serviços e já têm uma utilização maior 
do que se imagina. “Introduzimos esse 
tipo de estudo há três anos e, nos 12 
meses, uma parcela grande de 50% 
das pesquisas sai com pelo menos uma 
ferramenta de neurociência no mix”, 
diz Valkiria. 

para as agências —, o comercial foi 
sucesso de visualizações. “Não foi 
fácil. Inicialmente, eu não consegui 
a aprovação da diretora global de 
produtos. Só pudemos veicular após 
a interferência da diretora global de 
marketing, que entendeu que essa 
campanha precisaria passar sem pré-
teste”, relembra Monteiro.

A política de pré-testes do 
anunciante, atualmente, envolve todas 
as iniciativas de maior investimento em 
mídia, sejam produtos já existentes, 
sejam novos. Monteiro, no entanto, 
defende que uma proporção de 20% do 
investimento seja destinado a ideias 
criativas não pré-testadas.

Da mesma forma, a Mondelez (ex-
Kraft Foods) utiliza pré-testes para 
todas as campanhas com aportes 
significativos. “Hoje, precisamos 
ter um retorno efetivo sobre os 
investimentos publicitários e, nesse 
contexto, os pré-teste de comunicação 
são fundamentais”, atesta Karina 

Técnicas de neurociência já são empregadas para melhorar os pré-testes de campanhas

novos produtos na Ipsos. “Se vamos 
direto para a fase de pré-teste, há 
50% de possibilidades de se ter um 
bom filme. Se o trabalho começa 
antes e envolve uma discussão entre 
anunciante, agência e instituto, a 
proporção sobe para 80%”, afirma. 
Segundo ele, a Ipsos faz pré-testes de 
uma média de cinco mil filmes por ano 
no mundo, com um histórico de cem mil 
filmes pré-testados em sua história.

Para Vera Aldrighi, dona da Vera 
Aldrighi Clínica de Comunicação e 
Marketing, mais focada em pesquisas 
qualitativas, a falta de visão das 
agências sobre o que é o pré-teste é 
ocasionada pela inexperiência dos 
profissionais envolvidos. “Há algum 
tempo, anunciantes e agências não 
têm mais profissionais especializados 
em pesquisa. Há poucos planejadores 
em agências que conhecem do 
assunto, porque o perfil da atividade 
mudou. Hoje, eles são mais ligados a 
tendências e mercado. Não que perfil 
não seja essencial, mas há uma falta de 
conhecedores de pesquisa para darem 
briefings melhores para o pré-teste”, 
aponta a profissional, que trabalhou 

em agências por 21 anos. 
Os profissionais, no entanto, 

reconhecem que os institutos devem 
evoluir em alguns sentidos para 
atender às demandas de um novo 
consumidor. Um dos caminhos é o das 
avaliações em ambientes multimídia. 
“É uma tendência avaliarmos não só 
TV e sim todos os meios e entender 
a contribuição de cada um para 
o consumidor, que tem contato 

ção de um consumidor durante um pré-
-teste com animatic”, afirma André Eyer, 
diretor-geral de criação do escritório da 
NBS em São Paulo.

Um caso raro é o vivido pelo McDo-
nald’s e a Taterka. Em 20 anos de relacio-
namento, as campanhas da agência para 
o anunciante jamais foram pré-testadas. 
“Usamos outras pesquisas, sem contar os 
estudos do próprio anunciante que, por 
ser varejista, está diretamente conectado 
ao consumidor”, diz Simon.

O principal problema das campanhas 
que, ao contrário dessas relatadas, pre-
cisam passar pelos pré-testes, na visão 
das agências, é que os animatics anali-
sados estão longe de representar os va-
lores emotivos do que será o comercial 
na TV e o consumidor que está no ins-
tituto em seu horário de almoço não é o 
mesmo que consome mídia no conforto 
de seu lar. Dessa forma, os pré-testes aca-
bam criando um padrão de comunicação 
pausterizado. Para Olivetto, por exemplo, 
propagandas com clichês são típicas fi-
lhas de um pré-teste.

“A metodologia, muitas vezes, privilegia 
a pasteurização, e efeitos de linguagem tra-
dicionais”, concorda Simon, da Taterka. “Al-
gumas situações, como o uso de celebrida-
des e o formato de humor, sempre trazem 
resultados muito bons no pré-teste. O pro-
blema é quando o comercial quer inovar e 
causar efeitos surpresas. Por não estarem 
acostumados a isso, os consumidores po-
dem ter uma reação negativa”, completa. 

Algumas das situações mais relatadas 
são os casos em que a campanha tem óti-
mos resultados no pré-teste e, depois, ob-
tém resultados práticos muito ruins. Mas 
também há os casos de campanhas com 
ótimas ideias que acabam morrendo por 
não agradarem aos consumidores no pré-
-teste. E que descansam para sempre no 

imenso cemitério das boas ideias da pu-
blicidade brasileira.

Confiança mútua
O segredo comum em todas essas 

situações  foi o relacionamento entre as 
partes. Por isso, um dos caminhos para 
melhorar um pré-teste — uma realidade 
do mercado, goste-se ou não — é o diálogo 
amparado na confiança. “No nosso caso, 
não foi tão difícil convencer o anuncian-
te, mesmo sendo a primeira vez que eles 

abriram mão deste tipo de teste. Mas deu 
tão certo que, inclusive, estamos em um 
projeto com eles em 2013 que não prevê 
o pré-teste no cronograma. Só não sei se 
eles vão mudar de ideia”, diverte-se Eyer.

O mesmo vale para a Nissan. “O fator prin-
cipal foi o anunciante saber o que queria. 
Aliado ao planejamento estratégico da agên-
cia, que tinha muitos estudos, o anuncian-
te comprou a estratégia. Se o plano é bom, 
além de ser bem vendido e bem compra-
do, não precisamos de teste”, opina Oliveira. 

As agências abrem espaço para discutir 
o assunto com os institutos. Apesar das inú-
meras críticas, elas reconhecem e enten-
dem que a pesquisa tem seu papel, desde 
que sendo bem utilizada. “Para quem sa-
be usar, pode ser útil. Mas se deixar o con-
sumidor decidir por você, ou se usar para 
proteger porque não quer tomar a decisão 
gerencial, isso pode trazer problemas sé-
rios”, sugere Oliveira. “Quando é assim, o 
pré-teste causa arrepios”, completa. 

Colaborou Roseani Rocha
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1553, p. 16-17, 1 abr. 2013.




