
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Werner Reinartz e Peter Saffert 

PERGUNTE A UM PROFISSIONAL do ramo qual é a cha
ve do sucesso em publicidade, e você provavelmen
te terá uma resposta que ecoa o mantra de Stephan 
Vogel, diretor de criação da Ogilvy & Mather da Ale
manha: "Nada é mais eficiente do que a publicida
de criativa. A publicidade criativa é mais memorável, 
dura mais, funciona com menos gastos de mídia e 
constrói uma comunidade de fãs... mais rápido". 

Mas os anúncios criativos inspiram os consumi
dores a comprar mais? Vários experimentos em la
boratório descobriram que as mensagens criativas 
recebem mais atenção e levam a atitudes positivas 
sobre os produtos comercializados. Contudo, não há 
evidência sobre como essas mensagens influenciam 
o comportamento de compra. Da mesma forma, há 
pouca pesquisa empírica que ligue mensagens cria
tivas às receitas de vendas. Porque os gerentes de 

produtos e marcas — e as agências que os contratam 
— não possuem uma maneira sistemática de avaliar a 
eficácia de seus anúncios, a publicidade criativa tem 
sido um jogo de dados. 

Com base em pesquisas de psicologia da comuni
cação, desenvolvemos uma abordagem para medir a 
criatividade observada ao longo de cinco dimensões. 
Aplicamos esta abordagem em um estudo com 437 
campanhas publicitárias na TV de 90 marcas de bens 
de consumo em rápido crescimento na Alemanha, 
de janeiro de 2005 a outubro de 2010. Pedimos a 
experts em consumo para avaliar a criatividade dos 
anúncios, e examinamos a relação entre suas percep
ções e os resultados das vendas dos produtos. Todas 
as categorias de produtos que estudamos — loção 
para o corpo, goma de mascar, café, refrigerante 
cola e limonada, detergente, produtos de cuidado 
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para o rosto, xampu, barbeadores e iogurte — são al
tamente competitivas e investem pesadamente em 
publicidade. 

Nossas descobertas confirmam a sabedoria con
vencional de que a criatividade faz a diferença: no 
geral, as campanhas mais criativas foram, de fato, 
as mais eficazes. Descobrimos também que certas 
dimensões de criatividade são mais eficazes em 
influenciar o comportamento de compra do que 
outras — e que muitas empresas se concentram nas 
dimensões erradas em suas campanhas. Além disso, 
acreditamos que, adaptando o modelo de pesquisa 
para refletir as preferências culturais e o que move 
os consumidores em diferentes mercados geográfi
cos, as empresas ao redor do mundo podem melho
rar drasticamente a capacidade de prever a provável 
eficácia da criatividade de seus anúncios e, assim, 
fazer investimentos mais inteligentes. 

O que é a criatividade? 
Para medir a criatividade, contamos com a literatu
ra da psicologia social e educacional que define a 
criatividade como um pensamento divergente, ou 
seja, a capacidade de encontrar soluções diferentes, 
pouco comuns para um problema. Um dos pionei
ros no campo era Ellis Paul Torrance, um psicólogo 
americano que desenvolveu os Testes Torrance de 

Pensamento Criativo (TTCT), uma bateria de medi
das utilizadas para avaliar a capacidade dos indiví
duos para o pensamento divergente no mundo dos 
negócios e na educação. Torrance classificou as res
postas para testar perguntas ao longo de cinco di
mensões: fluência, originalidade e elaboração (em
prestado do trabalho de Joy Paul Guilford, outro psi
cólogo americano), bem como abstração e algo que 
ele chamou de resistência ao fechamento prematuro. 

A fluência se refere ao número de ideias relevan
tes propostas em resposta a uma determinada ques
tão (tal como: "liste o maior número de usos possí
veis para um clipe de papel"), e inicialmente mede o 
quanto as respostas são incomuns e originais. A ela
boração se refere à quantidade de detalhes dada em 
uma resposta e abstração mede o grau que uma pa
lavra se desloca além do significado concreto. A re
sistência a um fechamento prematuro mede a capa
cidade de considerar uma variedade de fatores ao se 
processarem informações. 

No início dos anos 2000, as medições de Torrance 
foram adaptadas para a publicidade por Robert Smi
th, pesquisador de comunicações, e seus colegas da 
Universidade de Indiana. Eles ajustaram a definição 
de criatividade para se referir à "medida pela qual 
um anúncio contém elementos executores que se
jam diferentes, inéditos, não usuais, originais, úni
cos, etc". O objetivo era medir a criatividade utili
zando apenas os fatores mais relevantes ao contexto 
da publicidade. Eles sugeriram cinco dimensões de 
criatividade publicitária, as quais formam a base de 
nossa pesquisa. 

Originalidade. Um anúncio original compreen
de elementos que são raros ou surpreendentes, ou 
que se distanciam do óbvio e do comum. O foco está 
na singularidade das ideias ou dos recursos contidos 
no anúncio. Um anúncio pode divergir das normas 
ou experiências através da aplicação de soluções vi
suais ou verbais únicas. Muitas campanhas publici
tárias não são nada originais. O protótipo do deter
gente mostra uma dona de casa satisfeita com uma 
lavagem ainda mais branca; os perfumes mostram 
modelos perfeitas; e os canos passam por lindas pai
sagens, livres de trânsito. Uma campanha que se des
tacou na dimensão de originalidade foi a visualiza
ção surpreendente do interior de uma máquina de 
vendas automática no comercial "Fábrica Feliz" da 
Coca-Cola. 

Flexibilidade. Um anúncio de pontuação alta 
em flexibilidade conecta naturalmente o produto a 
uma série de diferentes usos ou ideias. Por exemplo, 
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um comercial para a Kraft Foods do café da marca 
Jacobs Krönung, veiculado na Alemanha em 2011 e 
2012, mostrava um homem enfrentando vários de
safios domésticos (lavar pratos, costurar um botão 
em uma camisa, cortar uma cebola e arrumar a ca
ma), enquanto um grupo de mulheres tomava uma 
xícara de café juntas. 

Elaboração. Muitos anúncios contêm detalhes 
inesperados ou ampliam ideias simples e se tornam 
mais confusos e complicados. Um bom exemplo é 
um anúncio para o iogurte de frutas da Ehrmann — 
uma das principais marcas na Alemanha — em que 
uma mulher come iogurte e lambe os lábios para 
mostrar que a língua se parece com um morango 
(a Ehrmann fez diferentes versões para diferentes 
sabores), aprofundando a ideia da fruta no iogurte. 
Em outro exemplo, num anúncio dos cinco chicletes 
da Wrigley, um homem está submerso em minúscu
las bolas de metal que pulam de sua pele para repre
sentar o formigamento que a pessoa sente ao mas
car a goma. 

Síntese. Esta dimensão de criatividade mistura 
ou liga objetos ou ideias normalmente não relaciona
dos. Por exemplo, a Wrigley veiculou um comercial 
no qual os coelhos apareciam cercados como gados, 
alimentados com bananas, frutas do campo e melão, 
fazendo seus dentes de coelho crescer como uma go
ma de mascar Juicy Fruit Squish. O comercial com
bina objetos não relacionados (coelhos e gomas de 
mascar) para criar uma história diferente. 

Valor artístico. Os anúncios com um alto nível 
de criatividade artística contêm elementos verbais, 
visuais e sonoros esteticamente atraentes. A quali
dade da produção é alta, o diálogo é inteligente, a 
paleta de cores é original, ou a música é inesque
cível. Como resultado, os consumidores veem os 
anúncios quase como obras de arte, e não um apelo 

de vendas. Um anúncio que estudamos, que pon
tuou entre os mais altos de valor artístico, foi um co
mercial animado para o iogurte Fantasy da Danone 
veiculado no final de 2009. Mostrava uma mulher 
numa pétala boiando em um mar de iogurte Fantasy, 
cercado por flores carregadas de frutos. Em nosso 
estudo, pedimos a um painel de experts em avaliar 
padrões de consumo para dar nota às campanhas 
publicitárias na TV alemã em cada uma dessas di
mensões, em uma escala de 1 a 7. A avaliação geral 
da campanha foi a média de suas notas. Em seguida, 
observamos as relações entre a pontuação de cada 
campanha, seu orçamento de publicidade e a eficá
cia das vendas relativas à campanha. (Para uma bre
ve discussão sobre os métodos estatísticos utiliza
dos em nosso estudo, veja o quadro "Escolhendo o 
modelo certo".) 

O que encontramos 
Nosso estudo revelou uma variação dramática na 
pontuação geral da criatividade das campanhas. A 
pontuação média para a criatividade global foi de 
2,98 (novamente, numa escala de 1 a 7). A pontua
ção mais baixa foi de 1,0 e a maior 6,2. Apenas 11 das 
437 campanhas receberam uma pontuação geral aci
ma de 5 (cinco delas eram campanhas de refrigeran
te cola). Na outra extremidade do espectro, dez cam
panhas tiveram uma pontuação global inferior a 1,5. 
Descobrimos que as pontuações importaram muito. 
Um euro investido em uma campanha publicitária 
altamente criativa teve, em média, quase o dobro do 
impacto nas vendas de 1 euro gasto em uma campa
nha não criativa. O impacto da criatividade foi relati
vamente pequeno no início, mas ganhou força com 
a campanha no ar. Descobrimos duas ideias interes
santes sobre como a criatividade aumenta números 
de vendas. 
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As dimensões têm diferentes níveis de influên
cia sobre as vendas. As empresas têm muito espa
ço para melhoria na criatividade das campanhas pu
blicitárias. Por exemplo, os tipos de criatividade que 
as agências enfatizam atualmente muitas vezes não 
são os mais eficazes nos resultados das vendas. Em 
nossa pesquisa, quantificamos o impacto que cada 
dimensão tem sobre as vendas. Embora todas as di
mensões tenham tido um impacto positivo, a elabo
ração foi, de longe, o mais poderoso (1,32 quando in
dexado em relação à criatividade média geral de 1,0), 
seguido pelo valor artístico (1,19). Bem atrás vieram 
originalidade (1,06) e flexibilidade (1,03), com a sín
tese em um distante quinto lugar (0,45). No entan
to, o estudo mostra que as agências de publicidade 
usam a originalidade e o valor artístico mais que a 
elaboração. Possivelmente, ao tentar ser criativas, as 
empresas pensam primeiro na originalidade. 

Também analisamos campanhas que pontuaram 
acima da média em pelo menos duas dimensões e 
descobrimos que a variação no impacto das vendas 
entre as combinações foi ainda maior do que a varia
ção entre as dimensões individuais. Dos dez pares de 
combinações possíveis, descobrimos que o conjun
to mais usado — flexibilidade e elaboração represen
tam quase 12% de todas as combinações — é um dos 
mais baixos desempenhos: índice de 0,41 em relação 
à média de todos os pares de 1,0. Em forte contraste, 
a combinação de elaboração e originalidade (que re
presenta cerca de 10% de todas as combinações iden
tificadas) teve quase o dobro do impacto médio nas 
vendas (1,96), seguido de perto pela combinação do 
valor artístico e da originalidade (1,89, o que repre
senta quase 11% do todas as combinações). 

Curiosamente, a originalidade faz muitas vezes 
parte das combinações mais eficazes, sugerindo 
que este tipo de criatividade desempenha um pa
pel facilitador importante. Na essência, ser original 
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não é o suficiente — a originalidade impulsiona as 
vendas apenas na presença de dimensões criativas 
adicionais. 

O uso da criatividade se difere por catego
ria. Os níveis de criatividade variam significativa
mente entre as categorias de produtos, com notas 
totais que variam de 2,62 para xampu a 3,60 para re
frigerante cola. Em categorias como as de refrigeran
te cola e café, os anunciantes e os clientes tendem a 
favorecer altos níveis de criatividade, enquanto em 
categorias como as de xampu, cuidados com o corpo 
e faciais, as campanhas focam em mostrar o uso re
al do produto, embora em um ambiente idealizado. 
Uma razão pode ser o fato de ainda ser importante, 
em certas categorias, mostrar a prova do desempe
nho do produto veiculado. Quando os produtos são 
funcionais e dirigidos a objetivos claros de consumo 
(limpeza de roupas com detergentes, proteção da pe
le com loção para o corpo), abordagens não ortodo
xas são menos preferidas. Em contraste, quando os 
produtos são de fácil compreensão, similares e rela
cionados às preferências pessoais (matar a sede com 
um refrigerante, por exemplo, ou desfrutar de uma 
xícara de café), uma abordagem incomum pode ser 
mais eficaz para estimular as vendas. 

Também analisamos se investir em criatividade 
adicional compensa e descobrimos que depende in
teiramente da categoria. Como o quadro "Quanto 
mais criatividade, melhor?" mostra, em categorias 
tradicionalmente de baixa criatividade, acrescentar 
criatividade pode valer a pena. Segundo nosso estu
do, um aumento de um ponto na nota de criativida
de para campanhas publicitárias de xampu e deter
gente teve um impacto de 4% no aumento das ven
das. No entanto, as categorias de loção para o corpo 
e cuidados faciais, que também tendem a apresen
tar baixos níveis de criatividade, foram prejudicadas 
pelo adicional de criatividade: o impacto de vendas 
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caiu quase 2%. Vemos variação em todas as catego
rias com altos níveis de criatividade. Investir na cria
tividade adicional tem um impacto de quase 8% nas 
vendas de barbeadores e de café, mas aumenta o im
pacto em menos de 1% para refrigerantes e iogurtes. 
Então, procure compreender a sensibilidade de sua 
categoria à criatividade antes de investir alto na rede
finição da campanha. 

Analisando a eficácia da campanha 
Nossa pesquisa é relevante para as agências de publi
cidade e para as empresas que as contratam. Publici
tários podem usar métodos como o nosso para iden
tificar para onde direcionar suas energias criativas e 
obter melhor resultado. As empresas podem usar os 
modelos para estimar o impacto financeiro que seus 
investimentos criativos irão produzir. 

Em muitos casos — na verdade, na maioria —, as 
empresas acreditam que investem pouco em cria
tividade. Nossa pesquisa mostra claramente que 
as abordagens conservadoras adotadas para mui
tas categorias de produtos faz com que você dei
xe de ganhar dinheiro. Geralmente, o aumento no 

investimento acaba por se pagar: anúncios criativos 
mais eficientes permitem que outras partes do orça
mento sejam reduzidas. 

Por exemplo, suponha que uma empresa plane
je divulgar duas campanhas na TV: campanha A tem 
um índice de criatividade 3, e um orçamento de € 
500 mil por semana; campanha B tem um índice de 
3,5. Porém, porque seu custo de criação é maior, pla
neja gastar apenas € 400 mil por semana de veicula
ção. (A empresa estabelece notas de criatividade so
licitando a consumidores para avaliar rascunhos da 
campanha e storyboards nas cinco dimensões.) 

Depois de passar as notas e orçamentos para um 
modelo de vendas (neste exemplo hipotético foram 
utilizados dados de nosso estudo), as estimativas da 
empresa são de que o impacto de vendas da campa
nha B será 1,07% maior na primeira semana de veicu
lação. Nas semanas seguintes, a diferença aumenta 
para 1,93% (2a semana), 2,63% (3a semana) e 3,19% 
(4a semana), graças à transição e ao acúmulo de co
nhecimento e boa vontade do consumidor. Assim, 
nesse caso, desviar dinheiro do orçamento de vei
culação e direcioná-lo para a criatividade resultou 
em um anúncio mais eficaz. Na verdade, o modelo 
mostra que a empresa poderia reduzir os gastos com 
a veiculação para € 330 mil antes do impacto negati
vo da redução do tempo superar o efeito positivo da 
criatividade. 

As empresas também podem usar a pesquisa pa
ra estimar o impacto de determinadas escolhas cria
tivas. Vamos dizer que seu produto seja café, e vo
cê deve escolher entre duas áreas criativas, com no
ta 4,0, cada uma e orçamento semanal de € 400 mil 
para veiculação. A campanha C enfatiza a elaboração 
e originalidade, e a campanha D enfatiza o valor ar
tístico e a síntese. Nossas descobertas sugerem que a 
campanha C seria a melhor aposta, pois a combina
ção das dimensões de criatividade produz um efeito 
positivo sobre as vendas quase três vezes maior em 
relação à combinação usada na campanha D. 

A CRIATIVIDADE NÃO É facilmente projetada — e quase 
sempre só é mensurável apenas após o fato. Portan
to, uma avaliação sobre uma campanha não veicula
da pode estar longe da realidade. Entretanto, usan
do um modelo como o nosso, juntamente com uma 
base sólida de dados, as empresas podem entender 
a criação de ideias publicitárias e avaliar o seu valor. 
Quem sabe assim, possam dar um bom destino à "fa
mosa" metade de seus orçamentos. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 8, p. 40-46, ago. 2013.




