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Ao fazer referência a concorrentes, campanhas publicitárias podem ter efeito negativo. 
 
Se a publicidade começa pela lembrança de uma marca, optar por mencionar o 
concorrente em uma peça publicitária, mesmo que indiretamente, pode ser um 
caminho perigoso. Especialistas alertam que, ao tentar atingir o adversário, o autor da 
campanha pode lhe conceder o passaporte para entrar na mente do consumidor. Um 
estudo minucioso dos possíveis efeitos de uma guerra publicitária é fundamental para 
que o feitiço não se volte contra o feiticeiro. 
 
"Na ciência do consumo, há uma frase de cabeceira que diz que a gente só cobiça o 
que vê. Portanto, fazer referência ao concorrente, mesmo que discretamente, pode 
levar o espectador a lembrar que há uma outra opção de consumo", analisa o sócio e 
diretor de atendimento da agência Elipse Comunicação de Marketing, Giovani 
Marangoni. 
 
O publicitário lembra que este foi o efeito da propaganda veiculada pela Coca-Cola em 
que a empresa tratava as demais bebidas como "refrigereco". Segundo ele, a 
campanha foi rapidamente retirada do ar porque despertava no consumidor a 
consciência de que havia outras alternativas. Marangoni acrescenta, ainda, que as 
tubaínas foram as principais beneficiadas pela situação. 
 
Não é a primeira vez que a Coca-Cola participa de campanhas comparativas. Faz parte 
da história do marketing a briga mundial entre Coca-Cola e Pepsi, que começou nos 
Estados Unidos. Cláudio Gekker, vice-presidente executivo e diretor de atendimento da 
McCann, trabalhava com a Coca quando a Pepsi se relançava no Brasil.  
 
"A Pepsi veio muita agressiva com a campanha do macaco. A empresa se posicionava 
como o macaco descolado, que era rodeado de mulheres e super bacana. Enquanto 
isso, o macaco que representava a Coca-Cola era super careta. Tínhamos uma 
resposta ótima para o comercial que nunca foi utilizado, pois a Coca inteligentemente 
preferiu lançar a Cherry Coke no mercado, posicionando a marca com uma campanha 
que claramente ia de encontro ao target de Pepsi". 
 
Competição pode ser boa para o consumidor 
 
Mesmo que o público rejeite, a guerra publicitária não é necessariamente ruim para o 
consumidor, lembra o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade 
(Abap), Danton Pastore. No caso das telefônicas, por exemplo, um ataque é 
geralmente respondido com redução nas tarifas e/ou no preço dos aparelhos. "Na 
maioria das vezes, é o consumidor que sai ganhando".  
 
No ano passado, a Telefônica e a Embratel travaram uma briga pelo título de empresa 
com a tarifa mais barata. O uso do personagem "Super Caro", associado à 
concorrência e definido como o "inimigo do consumidor" e o "vilão dos preços altos", e 
a comparação com tarifas das concorrentes fez a Embratel protestar contra peças de 
TV da Telefônica. O Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) deu ganho 
de causa à Embratel.  
 
Outro exemplo que chamou a atenção foi a rixa publicitária entre AmBev e Schincariol, 
que começou em 2004 e continuou por todo o ano passado. O último round foi em 



novembro passado, quando o Conar suspendeu a veiculação dos anúncios da Brahma, 
feitos pela Agência Africa, com a expressão "Entre de Cabeça no Olé". A idéia teria sido 
pirateada da campanha publicitária da Nova Schin, "De Cabeça no Verão", produzida 
pela agência Fischer América. 
 
A rivalidade entre as cervejarias chegou ao ponto mais alto no Verão de 2004. A 
Brahma tirou da Schincariol o garoto propaganda Zeca Pagodinho, que tinha aprovado 
a cerveja Nova Schin na campanha "Experimenta", em 2003, mas depois anunciou que 
tinha sido apenas um "amor de Verão" pela marca de Itu (SP).  
 
A postura gerou uma série de processos e muito retorno em mídia espontânea para as 
duas empresas. De acordo com Marangoni, da Elipse, a batalha não frustrou os planos 
de expansão da cervejaria paulista, que planejara toda a estrutura de distribuição 
antes de investir pesado em marketing. Atualmente, o cantor faz a campanha da 
Brahma para a Copa do Mundo. Já a Nova Schin deixou a Fischer e ainda não anunciou 
qual agência será contratada para cuidar de sua publicidade.  
 
Especialistas dizem que a reação publicitária da AmBev foi causada pela perda de 
share no mercado na ocasião do lançamento da Nova Schin. Independentemente da 
repercussão, o fato é que a cerveja da Schincariol deixou de ser a marca que 
completava gôndolas de supermercados para ocupar a terceira colocação do mercado 
de cervejas na ocasião.  
 
Dados a consultoria ACNielsen mostram que o grupo Schincariol tem 12,8% do 
mercado de cervejas. O pico aconteceu em dezembro de 2003, ano em que a cerveja 
foi relançada, quando a taxa atingiu 15,2%. A Ambev tem 68,6% das vendas de 
cerveja no País. 
 
A rinha também movimentou o investimento publicitário no segmento de cervejas em 
2005. Dados do Ibope indicam que, enquanto o investimento do setor de refrigerantes 
apresentou redução de 8% do segundo trimestre de 2004 para igual período de 2005, 
e o de cervejas, cresceu 10,6%. Segundo a pesquisa, a Schincariol foi a grande 
responsável pelo movimento, já que aumentou o investimento em 48%, concentrando-
o principalmente no segmento de cervejas (responsável por 84,6% do investimento 
publicitário total da empresa).  
 
Um outro fator pode reverter os resultados esperados de uma disputa declarada. 
Consultores de marketing afirmam que, ao contrário dos americanos, os brasileiros 
não aprovam a concorrência predatória. Portanto, quando uma empresa tenta atingir o 
concorrente que ocupa uma posição inferior no mercado, corre o risco de não ser vista 
com bons olhos.  
 
De acordo com Marangoni, pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) revelou que, na disputa entre Brahma e Schincariol, a maior parte 
dos entrevistados condenava a atitude da marca da AmBev. "A impressão que ficou é 
que a Brahma usou seu poderio financeiro para roubar o garoto-propaganda da 
Schincariol, atitude recriminada pelo consumidor brasileiro, pouco acostumado a esse 
tipo de coisa", justifica. 
 
Além disso, o especialista diz que a atitude deixou claro que a empresa reconheceu a 
estratégia da Schincariol e sentiu-se ameaçada pela associação da marca a um ícone 
brasileiro, o cantor Zeca Pagodinho. "Eles preferiram os efeitos prejudiciais da guerra 
publicitária porque sabiam que os mesmos seriam esquecidos em algum momento. Já 



a associação da Nova Schin com um nome de peso como Zeca Pagodinho poderia 
trazer benefícios duradouros para a concorrência", explica.  
 
Entre o Conar e a Justiça 
 
A melhor saída para quem se sente lesado por uma peça publicitária, segundo 
especialistas, é recorrer ao Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar). 
Marcelo Boschi, professor da ESPM-Rio, lembra que, apesar de não pertencer a uma 
esfera jurídica, o órgão é respeitado no meio. Quando aconselha a alteração ou 
suspensão de uma propaganda, a tendência é de que as empresas cumpram a 
determinação.  
 
Giovani Marangoni concorda e vai além. Diz que a resposta a uma provocação pode ter 
efeitos muito piores do que o silêncio. De acordo com o sócio da Elipse, revidar pode 
significar que a isca foi mordida.  
 
Cláudio Gekker, da McCann, considera que as disputas são piores para os líderes de 
mercado. "O líder deveria ignorar a provocação ou colocar outra marca do seu portfólio 
para brigar." 
 
Na maioria das vezes, as campanhas polêmicas vão ao ar em uma quinta-feira, quando 
não há tempo hábil para que o Conar aconselhe a suspensão da propaganda. Assim, a 
peça é veiculada por, pelo menos, mais quatro dias. 
 
Para o advogado Roberto Schultz, especializado em direito publicitário, e autor do livro 
"O publicitário legal", a rapidez no julgamento do conselho faz com que Conar seja a 
melhor via. Segundo ele, o único empecilho é que as empresas devem ser associadas 
ao conselho. O Conar cobra mensalidade de R$ 2,6 mil por trimestre e mais R$ 1 mil 
para entrar como sócio. 
 
Na Justiça, a empresa atingida pode pedir reparação e indenização. Em alguns casos, o 
"agressor" pode ser responsabilizado criminalmente pela divulgação da ofensa. "Casos 
de prejuízo para a imagem da empresa podem ser levados à Justiça e cabe 
indenização", explica.  
 
Álvaro Rodrigues, presidente da Agência 3, lembra que a empresa que se sentiu 
prejudicada deve procurar seus direitos no Conar e na Justiça. Mas, para ele, o melhor 
caminho é nem entrar na briga. "Não sou contra a comparação, mas acredito que com 
criatividade e inovação é possível ter resultados melhores". 
 
Grandes empresas não respondem a pequenas 
 
Quando a cena se inverte e o menor resolve enfrentar o maior, as coisas ficam 
diferentes. O consultor de marketing e professor da ESPM-Rio Marcelo Boschi cita 
estudos que mostram que o brasileiro tende a ficar do lado mais fraco. "Estamos no 
País dos coitadinhos, onde o maior brigando contra o menor é rotulado como covarde, 
enquanto o pequeno é visto como corajoso quando enfrenta o grande", comenta. 
 
Cláudio Gekker, da McCann, considera que, se a empresa está em uma posição de 
desafiar uma liderança muito estabelecida, a guerra publicitária pode ser benéfica. 
"Um leão não pode dar muita atenção a um rato, caso contrário, o rato acaba achando 
que pode incomodar o leão. Quando as participações de mercado são similares e 
grandes, uma guerra publicitária pode beneficiar as oponentes ou destruí-las. Beneficia 



se aumentar o interesse do consumidor pela categoria. Pode destruir se a guerra 
envolver preço, como é o caso da disputa de tarifas na telefonia", afirma. 
 
Mesmo sem respostas para as provocações à gigante Coca-Cola, a Dolly, fabricante 
brasileira de refrigerantes, viu sua marca ganhar destaque em todo o País. A empresa 
espalhou outdoors com a expressão "Brasileiro não tem medo de estrangeiro" e 
divulgou anúncios no Rio e em São Paulo mostrando um laudo da Polícia Federal que 
comprovaria a existência de cocaína na Coca-Cola.  
 
Em vez de responder com filmes e campanhas, a multinacional procurou a Justiça e o 
Conar, alegando ser vítima de "ataque impiedoso" à sua marca, com violação de 
numerosos artigos do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária. O 
conselho deu ganho de causa à Coca-Cola e determinou a retirada imediata dos 
outdoors, mas a briga judiciária continua e alguns anúncios ainda podem ser vistos nas 
ruas cariocas. 
 
Sem departamento de marketing, a campanha Dolly contra a Coca-Cola é comandada 
pelo próprio dono da empresa, Laerte Codonho, e, segundo a assessoria de 
comunicação da empresa, não tem finalidade de vender mais e sim chamar atenção do 
poder público sobre a situação.  
 
"Campanhas comparativas nem sempre são aprovadas pelo consumidor. Somos latinos 
e agimos emocionalmente", afirma Valdir Siqueira, diretor da VS Propaganda e vice-
presidente da Associação Brasileira de Agências publicitárias (Abap). No entanto, ele 
reconhece que as disputas declaradas podem ser eficientes quando a pequena 
empresa ataca a grande. "Para a pequena, o retorno é maior, já que o nome 
ultrapassa o horário comercial e vai para mídia." 
 
Boschi diz que, antes de entrar em uma guerra publicitária, é fundamental analisar os 
pontos fortes e fracos de ambos combatentes. Caso contrário, o agressor pode sair em 
pior situação do que aquele que foi provocado. Outro fator importante a ser 
considerado, segundo ele, é o fôlego financeiro para sustentar um conflito. Acima de 
tudo, o custo de uma campanha não deve recair sobre o preço dos produtos nas 
gôndolas. 
 
O aumento das vendas é o indicador se a guerra deu certo ou não, considera Danton 
Pastore. Para o presidente da Abap, é difícil mensurar o retorno de imagem deste tipo 
de guerra, mas ele salienta que os publicitários devem ter cuidado ao apostar na 
estratégia.  
 
"A linha ética não é tênue. Isto é desculpa de quem está tentando rompê-la. Ética é 
muito fácil de ter: é só não fazer com os outros o que não queremos que façam 
conosco. Além disso, o consumidor brasileiro não gosta de uma atitude agressiva e 
antiética. A população tende a não simpatizar com atitudes agressivas". 
 
Fonte: Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 16 jan. 2006. Gerência, p. B-10. 


