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Fazer uso de peças publicitárias fortes e polêmicas pode ser uma boa alternativa para despertar 
com rapidez o interesse do consumidor por novos produtos ou serviços. Embora reconheçam que 
a tátic a está ao alcance de todos, especialistas e profissionais do ramo pedem cautela antes de 
qualquer decisão. O mais importante é verificar se o público-alvo saberá assimilar a imagem ou 
conteúdo veiculada pela empresa.  
 
Antes de tudo, ressalta o professor do MBA em marketing da FGV/RJ, José Luiz Meinberg, é 
preciso saber onde se quer chegar com uma campanha mais agressiva. Segundo ele, a peça 
publicitária deve estar de acordo com a proposta de valor e a missão da empresa. "Sem isso, 
perdem completamente o sentido", afirma. Ele lembra que a fórmula costuma ser bastante eficaz. 
"A estratégia é válida e sempre causa rápido entendimento entre os consumidores", emenda. 
 
Polêmica com as freiras da duloren 
 
O tema faz o presidente e diretor de criação da Doctor Propaganda, Marcos Silveira, lembrar que 
sua primeira campanha para a Duloren, nos anos 80. Uma das peças mostrava uma freira com o 
vestido levantado exibindo a calcinha. "Buscávamos resultados rápidos, daí a opção por lançarmos 
uma campanha mais impactante", recorda.  
 
Ele diz que a escolha surtiu efeitos duradouros. "Antes de iniciarmos a campanha a empresa 
ocupava a 4a colocação no mercado, com a veiculação dos anúncios a marca passou para a 2a 
posição", explica. Outra peça polêmica foi o marketing adotado para o Café Canaan, que sob seu 
comando adotou a frase Pó da Melhor Qualidade. "O tema das drogas estava em alta naquela 
ocasião e resolvemos aproveitar esse gancho", justifica. Essa, aliás, deve ser a principal 
característica de uma campanha agressiva. "A propaganda deve sempre acompanhar os 
acontecimentos da época", destaca.  
 
A postura também é válida para a apresentação de produtos ainda pouco conhecidos no mercado. 
Foi o caso do Grupo Sinaf, que, em 1996, lançou sua primeira campanha para divulgação de seus 
planos de assistência funeral, sob o mote Seguros para uma Vida Melhor. "Transformar temas 
difíceis em algo bem humorado é uma vitória. E eles tiveram sucesso na ocasião", avalia a 
professora Vera Marques, que ministra aulas de Criação Publicitária e Inovação e Criatividade na 
ESPM/RJ. 
 
Pedro Bulcão, diretor do Grupo Sinaf, lembra que o maior objetivo era estabelecer uma 
comunicação eficiente com o público. O desafio era saber como lidar com um tema tão duro como 
a morte de um parente. "A saída foi optar pelo humor", diz Bulcão. A primeira peça foi Como 
Planejar a Morte de Sua Sogra, seguida de Nossos Clientes Nunca Voltaram para Reclamar. "Se 
não fosse em tom bem humorado, as pessoas chorariam com nossos anúncios", defende. Hoje o 
mesmo esforço é usado para divulgar o seguro de vida da empresa. 
 
Fezes em posters para chocar público 
 
Na Inglaterra, campanhas impactantes têm sido usadas para a conscientização da população para 
diversos temas. Sob o slogan Keep Britain Tidy (Mantenha a Grã-Bretanha Limpa), a iniciativa faz 
uso de posters pouco agradáveis para chamar a atenção das pessoas. Em um deles, fezes de 
cachorro são exibidas para conscientizar os donos a sempre usarem sacos plásticos na limpeza da 
rua. A campanha também prega a limpeza de estradas e os bons hábitos entre motoristas e 
pedestres. 
 



O retorno para a empresa ao investir em audaciosas estratégias de marketing costuma ser rápido. 
Na maioria das vezes, as peças mais agressivas tendem a acelerar o processo de percepção de 
uma marca. Porém, o empresário não deve se entusiasmar.  
 
Vera Marques, da ESPM/RJ, ressalta que boa propaganda não é motivo para aumento das vendas. 
"É preciso deixar isso bem claro. Uma coisa é a empresa desenvolver uma ótima estratégia de 
divulgação de um produto. Outra é se, de fato, isso irá refletir no comportamento do consumidor", 
explica.  
 
Entenda-se: Vera afirma que há uma série de outros fatores que são ainda mais decisivos para o 
sucesso das vendas. Entre eles, a qualidade do produto a ser divulgado, preço competitivo e 
processos de distribuição e entrega. Sem esses pontos, garante, não há boa campanha que 
resista. "A estratégia de divulgação deve sempre acompanhar a evolução desses outros aspectos", 
conclui.  
 
Cautela para estabelecer limites 
 
O maior risco em conduzir uma campanha agressiva de marketing é passar do limite. "Essa linha 
é bem tênue. O empresário deve ousar, mas ao mesmo tempo precisa ter a sensibilidade para 
perceber quando está exagerando", alerta a professora da ESPM/RJ, Vera Marques.  
 
Para evitar surpresas, deve-se levar em consideração a cultura do País (cidade e interior), o perfil 
do público-alvo (nunca se deve ridicularizá-lo) e evitar ao máximo partir para comparações, 
atitude pouco apreciada pelo consumidor brasileiro. No caso específico dos anúncios da Sinaf, 
Vera diz que não houve excesso. "Não passou do ponto. A mensagem foi na dose certa", afirma. 
 
Exagero pode dar prejuízo 
 
O exagero, por vezes, pode até prejudicar o diálogo da marca com o público consumidor. O 
presidente e diretor de criação da Doctor Propaganda, Marcos Silveira, lembra que o cliente 
precisa ter coragem para adotar certas posições. "No caso da Duloren, sabíamos que certos 
setores iriam se afastar do produto, provavelmente por discordarem de nossas peças, mas 
estávamos dispostos a aceitar isso. Focávamos em uma mulher mais independente, liberal", diz. 
 
O professor de MBA em marketing da FGV/RJ, José Luiz Meinberg, concorda e lembra que o uso 
de imagens reais para atrair a atenção do público também costuma contar a favor. "Gosto desse 
tipo de iniciativa", diz. Ele se refere a campanhas que já foram usadas para conscientizar a 
população sobre os perigos do trânsito ou do cigarro. Não faz muito tempo, posters foram 
espalhados ao longo da rodovia Presidente Dutra com imagens reais de automóveis destruídos em 
colisões. "O motorista pensa duas vezes ao ver essas fotos", emenda. 
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