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Reaumo s : Apresenta um Roteiro Metodológico para desenvolvimento de
Campanhas de Propaganda. Em paralelo, o trabalho traz
urna retrospectiva da Propaganda, com sua história, evol~
ção, fronteiras. e seu papel no Marketing MIX, além de
discutir os mais modernos enfoques e conceitos na Mode!:
na Propaganda. Ainda,o trabalho discute o qonceito de
Propaganda, revelando suas 2 componentes fundamentais:
a científica e a artística.

Palavras Chaves: Roteiro Metodológico para Pzopaqandaj

a função estratégica: cimo fazer e o que dizer;
a estratégia eiiciente e eficaz;
a componente artística: como dizer;
"Positioning" .
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I - INTRODUÇÃO

Por muitos anos as componentes subjetivismo e arte prevalec~

ram como senhoras e donas absolutas no se pensar e no se ~--fa

zer propaganda. Dentro das Agências de Pr.opaganda, até bem .•.

pouco tempo atrás nos Estados Unidos, e até os dias de hoje

no Brasil, se praticava a comunicação artística, com os ho-

mens de criação dando as car t.as e impondo o conceito de bele

za, requinte, idéia, estética, deslumbramento e criatividade,

sobre qualquer voz que levantasse e tentasse argumentar a ne

cessidade de se dirigir metodologicamente essa criatividade

para um determinado objetivo.

Julgavam os criadores que tal direcionamento iria lhes res

tringir e limitàr seus espaços, prender a liberdade de criar.

Esse tempo acabou na América do Norte e já começa a enfraqu~

cer no Brasil.
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11 - OBJETIVO

Essa. monografia pretende apresentar um Roteiro para desenvol

vimento de campanhas de propaganda que incorpora uma comp~

nente metodológica para base e direcionamento das formas ar <:.-
tísticas e criativas na atividade da comunicação paga. Tal Ro

teiro organiza e simplifica o raciocínio pela estruturação das

etapas e procedimentos, facilitando a descoberta e determina

çao de estratégias mais eficazes, com a utilização de todos

os recursos disponíveis na Agência de Propaganda e na Emi?r~

sa.

Em paralelo o trabalho apresenta, analisa e discute os mais

modernos conceitos e técnicas na area de Propaganda em teo

ria, prática e aplicação nos dias de hoje, principalmente nos

Estados Unidos, berço e vanguarda da Propagandá n6 nosso PIa

neta, procurando situar a Propaganda na história e no contex

to do Marketing, discutindo suas fronteiras, seus objetivos

e funções.

Durante seu desenvolvimento, o trabalho vai apresentar a .mo
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derna Propaganda não só ,0"-

mais como comunicação artística, mas

uma atividade de comunicação dirigida, objetiva, calculada,

metodológica, científica, e que utiliza a componente arte co

mo ferramental e meio para atingir pré-determinados objet~

Vos •.

,~ ,

.,
.:j
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III - HIP6TESE·

Ciência e lógica sao tão importantes hoje ·na ~oderna Prop~

ganda quanto Arte e Criatividade. Urna propaganda de sucesso

é aquela que une a melhor estratégia (ou a função de se ide,!!,,'

tificar precisamente o·"target, grupo" e se definir a mensa

gem mais.adequadaa ser transmitida, que sao resultado dire

to de Pesquisa e aplicação de principios cientIficos e lógi

cos), com a chamada grande idéia, isto é, a maneira pela qual a

mensagem vai ser transmitida para melhor interessar o "target

grupo" - texto e visual - proveniente de pura criatividade e

arte, mas com crescente utilização de recursos emprestados da

ciência, ou seja, técnicas apoiadas em aspectos e princIpios

testados e verificados.

Arte e Criatividade em Propaganda sao a tradução em linguagem

4e comunicação (atração e·persuasão) de conceitos, objetivos,

estratégias e planos buscados e desenvolvidos em .linguagem

cientIfica .elógica, sob metodologia estruturada.

Uma boa propaganda é aquela que atingirá seu objetivo, norma,!
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mente fazer vender mais. E,sem a sua componente cientifica,

sua estruturação e metodologia para determinação da melhor es

tratégia, a propaganda só por acaso atingirá seu objetivo.B~

leza e Criatividade, se nao dirigidas e orientadas para um ca

minho, poderão ocasionar grande, apreciação do comercial ou

anúncio, sem todavia haver a procura do produto/serviço pelo

consumidor para acomprajconsuroo. A meu ver, Propaganda sem

objetivo e estratégia, é propaganda no escuro.

Do outro lado, só estratégia e objetivos precisamente defini

dos nao farão o produto vender mais, em função da competição

e da poluição de anúncios e comerciais em todas as midias. ~

preciso a componente artistica, criativa, que destacará o

anúncio da multidão, da poluição.

Assim,nossa hipótese é que a boa propaganda e aquela que

é eficaz e eficiente,que atinge o objetivo pré-determinado. .E esta

boa propaganda contém 2 elementos distintos em teoria e inter

ligados na prática, indispensáveis, inseparáveis, ou seja, a

componente objetiva, lógicà, cientifica, estruturada, metodo
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lógica, que vai esboçar um objetivo e vai determinar a estra

tégia a ser seguida para se atingir esse objetivo, e a comp~

nente subjetiva, psicológica, criativa, artística, imensurã

vel,que vai agredir o consumidor, que vai fazê-lo prestar •.. :

atenção na:mensagem objetiva do produto, que vaj dar identi

dade distinta ã propaganda" ao anúncio," ao comercial.

A componente científica e a parte racional, objetiva, o cere

bro da propaganda. A componente subjetiva e a parte emocio

na l, irracional, a alma da propaganda.

'Eo Roteiro .para desenvolvimento de campanhas de' propaganda,

que apresentamos nesta monografia corporifica essa hipótese

de propaganda metodológica-artística, que organiza e ordena

a propaganda para atingir os objetivos pré-estabelecidos,

através de estratégia cientificamente determinada que liga e

associa hábitos, desejos' e necessidades dos consumidores a

?tributos do produto saciadores dessas necessidades reais ou

pSicológicas, e que se utiliza ge arte e subjetivismo para

atrair a atenção dos consumidores"target"claramente identifi

'.'
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ficados na fase cientlfica e~ comunicar os atributos reais ou

psicológicos (também claramente identificados na fase cientl

fica) que irão satisfazer as necessidades dos consumidores _

(também claramente identificados na fase cientlfica). Em ou ~.;

tras.palavras; a componente arte vai traduzir para linguagem

de comunicação de massa (mldia), a mensage'm que a etapa cien

tlfica encontrou em linguagem mecanicista, lógica, adicionan

do funções de atração e persuasao à mensagem.
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IV -EVOLUÇÃO HISTlrRICA NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Comercializar serviços e pz-odu+o s e uma atividade das mais an

tigas entre as muitas atividades características da espécie

humana. Mesmo antes da introdução de coisas que representas- ,",:

sem "valores" (dinheiro, ouro, etc), os homens já "trocavam"

produtos/serviços entre si. Na verdade, muitos pensadores ex

plicam o aparecimento, de "valores" como consecjuêriciada nece~

sidade de troca, oU'seja, como solucionador de problemas de

unidade e sub-unidades e como intermediário na busca de troca

pelo desejado bem.

Desde os primeiros tempos, até os anos de hoje, muitas coi-

sas mudaram em termos dos agentes facilitadores da comercia

lização (financiamento, empréstimos, cheques, etc), mas os

princípios de comercialização basicamente nao se' alteraram,

ou seja, os homens continuavam a pxoduzLr produtos e os inte

ressados continuavam a comprar o que pudessem encontrar. Tra

ta-se de uma grande fase da história da humanidade na qual a

oferta era a princípio e até antes da Rerolução Industrial i!!

finitamente inferior a procurai da Revolução Industrial até o
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inicio do século .xx, a oferta já era equilibrada a demanda, mas

absolutamente desencontrada pelas enormes barreiras e limita

çoes da comunicação e transportes,gerando clima de oferta me

nor que demanda. Nesses ambientes onde a oferta e menorque a;.'

procura, ou equilibrada mas desencontrada, a facilidade de se

vender O produto e muito grande, não estimulando e até irlibin

do o desenvolvimento e aparecimento de novos produtos e novas

idéias. Oferta menor que procura deve ter contribuido bas

.tante para o marasmo em que o homemviveu durante. toda a

idade antiga, média e grande parte da idade moderna, em ter

mos de progressos, de novas idéias. ·Não havia o agente impu.!.

sionador de novas idéias, ou a necessidade de diferenciar o

produto para atender demanda mais seletiva, mais exigente, mais racio

nal do mercado, ou seja, ambientes em que o homemse ve for

çado a "aprimorar"e/ou "criar novos produtos" para superar

seus concorrerites.Ameuver, a mudançada relação oferta e procurafoL

responsável emgrandeparte pelo progresso e a grarrle evolução ví.vída

pelo homemnos Últim::>s100anos, astronomicamente desproporcional

ao progresso alcançado nos 1885 anos que antecederam estes últi
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mos 100 anos, desde o nascimento de Cristo. Oferta maior que

procura implica em competição árdua e competição exige novas

idéias. Tão simples e tão complexo!

Foi com o advento da Revolução Industrial que o estado

coisas se alterou definitivamente na história do homem, com o aparecime~

to e utilização de maquinários que permitiram a produção de produtos em

larga escala, para atender grande demanda reprimida, descobrindo após

1800 anos, novas técnicas e meios de produzir maiores quantidades. 1

Sobreviver em tempos diflceis exige maiores esforços que pr~

gredir em tempos fáceis, ou analogamente, os homens criam nais

em ambientes de aLta competição (oferta maior que procura) do

que em fases em que. os donos do comércio/produção nao se sen

tem ameaçados (oferta menor que procura) e portanto,não prec.:!:

saro criar coisas novas. Todavia, oferta muito menor que pr2:

cura gera um clima de grandes oportunidades para realização de lucros, _

não em termos de novas idéias de produtos, mas em termos de novastécni-

cas de produção que resultem em maiores quantidades produzidas dos mes-

mos produtos. 2

1- I<Ol'LER,Phillip. lIdministraçãode Marketing- Vol.I- Etl.Atlas.Pg •. 28-30.
2- Idem. Pg. 31.
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Portanto, até antes da Revolução Industrial o pensamento vi

gente em termos de comercialização era produzir produtos bá-

sicos (sem sofisticação ou refinamento) e nada mais, pois não

havia qualquer dificuldade em se vender os produtos produz~

dos. O foco, até então, era as necessidades e possibilidades

'- 1do produtor. O foco era os produtos em produçao.

Com a Revolução Industrial os produtores continuaram a ter co

mo ênfase produzir produtos básicos mas agora em grandes vo

lumes. Também aqui o, foco era as necessidades do produtor,

mas agora nao só produtos, mas também processos de produção

2em grande escala.

Com o tempo e com 'a oferta agora equilibrando a demanda e, a

evolução nos meios de comunicação e transpor,te (por,vol ta do

final do século XIX), a ênfase muàou para ,se buscar novos-

produtos, mas ainda sem qualquer cqnsciente preocupaçao em

se inspirar em necessidades e desejos dos compradores. As téc

nicas de comercialização vagarosamente passaram a ter como

1- IDI'LER, phiilip.l\dministraçãode Marketírig-VoloI - Ri.Atlas.Pg. 31-33 e
40-43.

2- !d~,Pg. 40':'43.
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ênfase "melhor comuÍlicação"da existência dos produtos e dos

produtores e, paulatinamente, com a oferta crescendo mais

que a procura, "empurrar" o produto aos cons'umidores através

. . - 1de "~gressivas técnicas de vendas e promoçao" . Nessa epo-

ca, foram criadas as primeiras Agências de Propaganda em ter

mos modernos, com o objetivo básico de intermediar serviços

especificos de comunicação para os produ~ores, levando seus

produtos/serviços ao conhecimento dos consumidores. As Agê~

cias de então se ocupavam de contratar e aCOJnpanhara veicu

laçãodos anúncios produzidos pelo Produtor nos jornais e

revistas. Daí o nome Agência, de Agenciador.2

Por volta de 1930, o mundo ocidental sofreu sua maior

crise em termos econômicos, com generalizada quebra de

bancos, instituições financeiras e Empresas, basicamente

devido a uma situação de oferta extremamente maior que

a procura. Era o fim de uma era onde o produto era

a idéia central, e os. desejos e necessidades dos con-

l-~, Phillip.Administraçãode Marketing-~.I - Ed.Atlas.Pg. 43.
2- SANDAGE,C.H. Adv.Theory andPractice.'Ed.:liomeINocrl. Pg. 605.
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sumidores deveriam se adaptar aos produtos existentes.l

Coma 2~ Grande Guerra os produtores tiveram novamente bons

anos de aguda demanda mas, a lição de 1929 os ensinou defini

.tivamente que os desej6s e necessidades dos ~onsumidores d~

veriam ser considerados na concepçao e criação de novos pr~

dutos.

A prosperidade do pós-guerra, a competição ~guda gerando ne

cessidade de SE;! criar novos produtos que atendessem-

necessidades e aspirações dos consumidores~ fizeram com

que o mundo vivesse um período de grandes descobertas

no campo dos novos produtos/serviços. são esses os anos

de maior progresso proporcional da história do homem.

Em termos de comercialização, passada a fase da ênrase exclu

siva no produto e nos métodos de produção desses produtós, -

que durou até a maturação da Revolução Industrial, o mundo

1- KOI'LER, Phillip.Administraçãode Marketing-Vol.I- Etl.Atlas.Pg. 32.
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ocidental atravessou um período de ênfase no produto e nos

.métodos de venda desses produtos~ que se estendeu até basica

mente'os anos 30. Entre as décadas de 30 e 40, a história re

gistra um pEi!ríodode transição entre ênfase em "Produto e

Venda" e "Produto e Conaum Ldoz= , ou se j a; apesar do 'efeito

da 22 Grande Guerra - que transformou uma si~uação de oferta

maior que demanda ~o oposto - os Produtores começaram a qar

seus primeiros passos em termos de considerar no desenvolvi

mento e produção de seus produtos, as a$pirações e necessida

des do consumidor~

; a ;Apos a 2- Guerra e ate os anos. atuais, a ênfase mudou oomp le

tamente para mercado e consumidor. Os produtores passaram a

primeiro olhar o mercado (os consumidores) para depois desen

volver e adequar produtos/serviços que atendessem demandas

especificas (necessidades e aspirações dos consumidores co-

mo grupos). Como já foi dito antes, durante esse pez Lodo o

mu~do ociden.tal atravessou uma fase de grande progresso e de

1- roI'LER, Phillip. Administraçãode Marketing- ValoI- F.d.Atlas.Pg. 33,43-44.
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infinito número de novas descobertas e invenções, que nada

mais foram que novos produtos/serviços criados e desenhados

para atender aspirações e necessidades dos consumidores, de

resolver problemas existentes sentidos pelos consumidores~ .~

~nfase em mercado e consumidores nao parece ser ênfase curta,

ao contrário, todos os indlcios sao de que tal orientação é

definitiva, oposta à tradicional ênfase em produto. O que os

últimos anos estão a nos mostrar sao variações, sub-ênfases

que devem ser o encaradas como complementares à ênfase básica

"consumidores".

Assim, no final dos anos 70 e inicio da década de 80, os pr~

dutores passaram a sofrer as pressoes agudas. da alta compet!

çao e se iniciou o que foi chamado "Positioning", ou seja,

o não mais era suficiente apenas criar produtos/serviços que

atendessem aspirações e necessidades dos consumidores, mas
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era necessário se posicionar no mercado em formas de atribu

tos e características, de tal forma a "diferenciar-se" dos con

correntes via "apelo único", "penetrando" e se firnamdo na

escala/escada de preferências localizada na mente dos consu ~,.
. -

mudares. "Positioning" pode ser qualificado de ênfase no con

. - 1sumidor· e competl.çao.

Nos últimos 2 anos nova sub-ênfase se tornou importante no

marketing moderno. 1:: o chamado"conceito do vaLoz'; ou seja,

uma vez que o consumidor passa a possuir bom nível educacio

nal e alto poder aquisitivo, o preço absoluto dos produtos

nao deve mais ser tão importante, mas OI "valor" do produto,

ou seja, tudo aquilo que o produto traz de benefícios para os

consumidores ao preço "X" e o que importa •. O consumidor ten

de a escolher e comparar valores, nao mais preç6s.Assim, um

produto pode custar o dobro de seu concorrente e ser o pref~

rido, desde que seu valor relativo seja mator.2

Marketing Direto - UmNovo Rumo

Emparalelo a esses ciclos e evoluções no pensamento merca

1- KOJ.'LER,Phillip. ~nistração de Marketing-VoJI..U.pág. 567-569e Pales
tra ministrada I1C.I lMEDESulca, pelo Prof. Jean lF.iienreJeannet,dia 25/l/8l
PHDemMarketingpela HarvardBusinessSchool.

2- Palestra ministradaporDavidOgilvynaOgilvy& NilIftfuer Advertising.NY.15/5/85.
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dológico, uma nova filosofia e relativamente velha atividade

começou a tomar corpo nos últimos dez anos nos EUA, e hoje se

apresenta de forma avassaladora, fazendo com que Universídades, teóricos

e praticantes do Marketing, passassem a se preocupar em entender esse fe .~_.,

nômeno americano chamado Marketing Direto. O Brasil já começa a viver a

fase inicial desse mesmo fenómeno.

A meu ver, trata-se de um aprimoramento e afunilamento defi

nitivo na evolução do pensamento mercadológico, que, inicial

mente, simplesmente nao segmentava o mercado e o encarava co

mo mero recipiente;_ em seguida, e até os dias de hoje, passou

a partir da análise do mercado (diversos e diferentes

grupos homogêneos de consumidores) e do agrupamento --

de consumidores para criação de produtos/serviços indicados

a esses grupos; para finalmente, segmentar "os consumidores a.

nível individual, encará-los pessoa por pessoa, falando pe~

soalmente com eles.' ~ o marketing direto, ou a filosofia de

rnarketing que quer fazer do consumidor cliente definitivo,

que parte do consumidor pessoa, indivíduo por indivíduo~ li

1- CHAlT, Laurence G. DirectMárketingisawayofThinking. funtreux.Direct
Marketing SymJ::osiumZurich. Pg. 1-10. E, -palestraproferidapelo Professor
Chefe do Depto. de Marketing Direto da Ne:NYork University, Sr. Nat Ross,
-nodia 02.04.86.

2- Idet'!).
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mite da segmentação, para comunicar e comercializar produtow

serviços. A nova orientação quer fazer do consumidor umpareg

te. Quer fazê-lo sentir-se parte da famllia da empresa, que

ele considere a empresa ente familiar, que a respeite e com '":

. pre só dela tudo o que ela oferecer, porque ela quer o seu

. bem, o trata por você~ A meu'ver, trata-se realmente deumno

vo e irreverslvel passo na evolução das ênfases, em marketing,

posto que atende a 'maior das necessidades do homemmoderno em

Palses desenvolvidos, a "conveniência", e duas de suas rna í.ores

aspirações, intimidade e atendimento personalizado. Cada vez

mais veremos os produtores se voltarem para o Marketing Dire

2.to para comunicar e comerciali.zar seus produtos.

Segundo Vin Jenk..ins., UIJl dos .mai.ores.especi.alistas emMarketing

Direto, "Marketing Direto possibilitá o' produtor a

abrir·um diálogo permanente. e dinâmico atrávés de canais de

comunicação de massa; fazendo da propaganda um evento que di~

tingue a comunicação numnlvel acima .dla. poluição de comunic~

ção do mercado. l-larketing Direto pode medir e. avaliar objet!

vament;e a eficácia e eficiência das propagandas. Marketing D!

=,,.:;..... . .
·l-."CHAlT, La",>renceG. Dire::::tMarketingisaway0ff:ThinJ<-.ing.Pg.2. E, Conf~

rência ministrada pelo Prof. Nat Rossna Ne:.vYOlItkUniversity, NY,02.4.85.

2- Idem. Prof. Nat Ross.
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reto poe o produtor e o consumidor emumarelação

de um para um, cara a cara. Isto sLqn.íf Loa que o produtor e

o consumidor dialogam, trocam informações. Marketing Direto é

um sistema de marketing na q\1al o produtor estabelece reI a

çoes d í re t.as com o consumidor em um processo de comunicação

interativo" .1

Já para Lawrei1ceG. Chait, presidente de uma Empresa Americana de .

l-1arketing Direto, "Marketing Direto e um modo de pensar.

Marketing Direto está preocupado em fazer um-cliente, não urna

venda. Fundamentalmente Marketing Direto está preocupado em

construir urna relação de longo prazo com os consumidores"con

centrando em construir urna atividade repetitiva por parte do

co.nsumidor, ao invés de apenas urna vendan•
2

E Màrketing Direto traz consigo um enorme embasamento cienti

fico em suas técnicas e métodos de aplicação, posto que sua

idéia central e comunicar a nivel de individuo e "medir" re

sultados também a nivel de indivIduo. Em muitos sentidos,-

Marketing Direto é urna espécie de ciência artIstica, ou arte

1- JENKlNS,Vin. Direct MaUAdvertising in Austrália. cap.: "TheConceptof
Direct Marketingh• Nov784.. Austrália. Pg. 29:-30. .; ••

2- CHATI',LawrenceG. Direct MarkeUng"is aWayofThinking. MJnb;eux.Direct
Ma.rketingSyrnposiurn.zur.ích.,OUt/84. Pg. 2-3.
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cientIfica, a qual atravis de tdcnicas cientifica~ de testes,

os produtores sabem a "priori" os resultados que irão obter

com a comercialização de seus produtos, podendo avaliar sem

riscos, se um determinado produto lhes trará retorno ou não.

Ao contrário do que ocorre com a tradicional propaganda - que

em hipótese nenhuma permite aferição de resultados- Marketing

Direto cada vez mais atrai. a atenção dos produtores dado' a

possibilidade de aferição dos resultados nao só a "p:>steriori"

como t.ambêm ."a pr ior i" •1

Portanto, o que. podemos esperar para os próximos ..anos no

Marketing Moderno praticado nos Estados Unidos é um grande -

desenvolvimento e aplicação do conceito de Marketing Direto,

ou seja, comunicação e comercialização direta e pessoa:l entre

os produtores e cada consumidor, 'com aferição de resultados

"9.priori" através de sofisticados testes de mercado, mescl~

do com os conceitos da moderna propaganda - "Positioning" .e

"conceito de.valor~.2

l-IDPK1NS I Claude. ScientificAdvertising. Chelsea IbUSé Publishers. NY.
Pg. 27-30.

2- Palestra ministrada por David Ogilvy,na Ogilvy & Mather Advertising.NY.
Em 15.05.85. .
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v 'EVOLUÇÃO NAS 1!:NFASES NA COMERCIALIZAÇÃO DE' PRODUTOS E SERVIÇOS

Como já fo~ dito, até a Revolução Industrial, a ênfase na co

mercialização era o produto existente, e as necessidades do

produtor. A razao era uma oferta extremamente inferior a pr~ ,;,.'

cura.

A Revolução Industrial mudou a ênfase para processo de

produção, aindaemprodutos mas em grarrlesquantidades.O efeito disso

foi uma completa reversão da relação oferta/procura, que pa~

sou a inicialmente equilibrar a relação e, por volta dos anos

20 do século XX, fez com que a oferta superasse a procura.E~

se efeito na relação oferta/procura alterou a ênfase de pr~

duto e processos de produção para produto e venda.

A crise dos anos 30 precipitou nova mudança na ênfase em comercialização,

incluindo finalmente o consumidor, considerando seus'desejos, suas neces-

sidades, suas aspirações e seus problemas na concepção de produtos2• Isto

ocorreu porque a oferta superou a demanda, com o aparecimento de diversos

produtores, de concorrencia apoiada em "pressão" para vender3• Passou a

haver diversos produtores, grandes quantidades em oferta. O consumidor

1- IDI'LER, Phillip.Administraçãode Marketing. VoI. r. &i.Atlas. Pg. 3I.
2- Idem. Pg. 32-33.
3- Idem. Pg. 42-43.
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ficou forte, :i.JnF.ortante,passou a exigir, a comparar, a procurar difer~

ciais para escolha. Surgiu dai a nova filosofia de Marketing, ou a orien

tação para o consumidor.

A 2~ 'Grande Guerra Mundial altero~ um pouco o panorama mas por pouco t~
" ,'.

_po, Logo novamente a si tuaçâo de alta oferta versus dernan::la,prevaleceu

rovarrente , cada vez mais exígin::lo do produtor adicionar benefícios es~

ciais em seus produtos, criar novos produtos/servi:ços, enfim, vencer a

oompetição.

A orientação básica para o consumídor prevaleceu "até 'quairloa'competição

passou a ser tão açuda e exb:ernada que, exigiu considerá-la no "enfocar

a CXlItErcialização". Consumidor e Conp3tição passaram a se oonstituir o

centzo da preocupação em.Marketing. I E isto foi posto em prática sob o

conceito de "Positioning", ou seja, ao considerar as necessidades, asp2:.

rações, desejos e' pi:oblernas dos consumidores,' rdIeve-se também verificar

que atributos fundamentais ao consumidor estão sen:1o atendidos pelos co.!!

'C?rrentes naquele tipo de produto, e se desenvcl.ver umproduto que cont~

nha esses atributos funél.anEntais em dosagens diferenciais dos concorren

tes, c::ono por exemplo, cerveja com ai.Irla menos álcool. Isto pode ser .oE.

tido também psicologicamente, ou seja, convencendo e aesocfardo a um p~

duto, atributos e características não reais"nas criadas (tipo Pepsi~

la é coisa de jovem e Coca-COla é, ooisa de ve]lho!) •2

1- Palestra nú.nistrada pelo Prof. Jean Pierre Jean:net, PIIDemMarketing pela
Harvard Business School, no Imede suíça, dia,25.@1.83.

2- Idem.
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A propaganda é capaz de realizar essa tarefa, fazendo o consumidor enca-

rar uma marca como superior, ou satisfazendo melhor suas necessidades, po~
/suindo benefícios "físicos" ou psicológicos "únicos" na adequação do pro-

1
duto aos desejos/necessidades dos consumidores. A idéia e se .~

imaginar uma "escada" por categoria de produtos na cabeça do

•
consumidor. Cada escada ,representaria um tipo de produto e/I a

escalada da escada seria a concorrência entre as diversas mar

caso Cada degrau escalado representa um avanço sobre a con

corrência, uma vez que o conceito estabelece apenas uma mar

ca em cada degrau. Naturalmente, o degrau· mais alto caberia

ao produtor que melhor posicionasse seu pro:duto junto aos CO!!

sumidores. Assim, quando ocorresse o desejo de compra· de um

determinado tipo de produto, viria a cabeça do consumidor pr!

meiramente a marca que ocupasse o. degrau mais alto na sua es

2
cada mental daquela categoria.

o conceito de ''Positiouing''encampa o conceito de"Uniqueness~

ou o conceito de "apelo único" que os prou:m:tt.osdeveriam ter, fI

sicos ou psicológicos, objetivos ou sub:jjetivos, aparente ou

1- Palestra ministrada por David OgilV'j·na Ogilvy &NlaiIr.herAdvertising emNY,
dia 15.05.85.

2-: P"ct1.estraministrada pelo Pref. Jean Pierre Jearme't mo Irnede, suíça no dia
25.01.83, PIIDemMarketing pela Harvard Business :Scilloo:t~
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criado pela propaganda, para se diferenci.ar e se destacar

da competição. t: o apelo único que fará a marca. se mover

para cima na escada de preferincias do con~umidor!
)

io-, !.-
Os últimos 10 anos viram urna nova e importante readequação -

nas infases em marketing. Consumidor e Competição cont.Lnuar am

fundamentais, porém, principalmente nos palses industrializa

dos, os, consumidores se tornaram ainda mais ricos, mais -exí-

gentes, eé nao mais sao iludidos com facilidade. t: o concei

to de ''Value~' de valor -relativo das marcas e das ofertas~ O

consumidor ex í.çerrt e não compara-o> mais so preços, mas tudo que

as marcas trazem, em termos de produto agregado, qualidade ,

garantia, assistincia t.êcn í.ce , Ele compara o valor relativo

do "pacote" da oferta de cada marca e decide escolhendo aqu~

le que melhor lhe atende. Preço aparente nao e mais tão im

3portante.

. A última e mais recente evolução nas in:[ases emmarketing nao

tem 2 anos. t:a infase ainda nao totalInelil'te admitida pelos

teóricos em maz'ket í.nq , f: o Marketing D-ilr:'eto, ou a idéia de

1- Palestra ministrada pelo prof. Jean PierreJeannelJ::. I<lO Irnede, suãça, no dia
25.01.83, PHDemMarketing pela Harvard Business Slefuool.

2- Palestra ministrada por David Ogilvy, na Ogilvy .:& lYlIatherAdvertising emNY,
dia 15~05.85.

3- Idem.
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oferecer conveniência, intimidade e éonfiança na relação de

1comercialização entre o consumidor. e o produtor. f; a ênfase

na relação pessoal com o consumidor, fazê-lo sentir-se parte

de uma familia, num espirito de absoluta confiança, amizade e ... :

cordiaLidade. f; a.idéia do consumidor definitivo, que chama

a Empresa de pai. E o pé1-i,naturalmente, oferece uma gama

2enorme de produtos.

Esta e a mais moderna e atual ênfase em marketing praticada

3nos Estados Unidos, berço do nascimento das tendências e ênfa

ses em marketi~g nos últimos 50 anos.

1- CHAIT, La\v.renceG. Direct Marketing is a Way ofThinking. Pg.4.

2- Idan.
3- Palestra ministrada pelo Prof. Nat Ross em 02.04.86,em NY, na New York

University.
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VI - A PROPAGANDA E AS MUDANÇAS DE·t;:NFASE NA COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

A propaganda no sentido em que a vemos hoje, ou seja, a comu

nicação persuasivadirigida e paga no sentidode se atingir U~ objetivo

pré-determin~do, e recente, nasceu também quando a oferta su

perou a procura.

No inicio, quando a oferta era muito inferior "à procura, o

produtor nao precisava de nenhum esforço de comunicação parcaaj~

dar a vender os seus produtos, porque os compradores os disput~

vamo Bastava apenas contar para um ou outro que tal produtor tinha um

determinado p~odutOt para que o efeito propagação fosseime-

diato.

Com a Revolução Industrial e o crescimento da oferta, o prod~

tor passou a ter a necessidade de informar a mais pessoas que

comérciali.zava determinados produtos, porém" sem ainda prec!

sar se utilizar de qualquer técnica de difer"enciação, persu~

sao e atração, dada a fragilidade da ooncorrência. A tônica

era informar nos jornais e periódicos locais, que o produtor

"X" "tinha os produtos "XYZ".
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Coma maturação da Revolução Industrial, que fez nao :só a

oferta superar a demanda, mas também fez aparecer o elemento

competição, e com a evolução dos meios de comunicação e tran.ê.

portes, fazendo com que surgissem o rádio, s ; se multiplicassem ":..
os jornais e periódicos, revistas, os transportes coletivos,

o advento do telefone, a propaganda passou a ter nao mais só

o papel de informar a existência dos produtos, mas começou a

se preocupar tambéma tentar persuadir consumidores a compr.e,

rem um determinado produto por preços melhores, com grandes des

contos, em relação aos ·concorrenteJ. Nesaa época, entre 1900

e 1930, a ênfase emmarketing deixara de ser produto eproce.ê.

so de produção, para incluir tambémas funções Vendas e Pz'omo

çoes, no sentido de'convencer o consumidor a adquirir os pr2,

dutos através de técnicas agressivas de vendas e promoção, -

descontos, "Leve 3, Pague 2", etc~ Assim, a. Propaganda como

'a vemos hoje, entre 19.00 e 1930, cedeu 11lDgarem importância

à figura dos vendedores e às técnicas de lF'lromoção.A propagaE,

da continuava a informar da existência c:iiros; produtos mas começ~

. . vaa transmitir esse clima de per suas ao., d.e-pressão, de prom2,

1- KC1l'LER, Phillip. Administraçãode Marketing.vci.,r, &l.Atlas. Pg. 31-33.
2- Idem.Pg. 42.
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çao, de descontos es.petaculares.

o advento de 1930 e os anos que se seguiram colocaram defini

tivarilent:ea"propaganda em sua real dimensão e importância.
-: .

A oferta muito maior qU? a demanda fortaleceu a figura do CO!!

sumidor, a componente que passava a substituir o produto na

ênfase do marketing. Isto porque o consumidor passou a ter 0]2

ções, passou" a se permitir ao luxo de nao comprar mais do que

precisa, gerando oferta sem mercado, que" por sua vez gerou com-

petição exacerbada. Os produtores começaram a perceber que só

quantidade e preço nao mais eram suficientes para que as ven

"das ocorressem, que suas equipes agressivas de vendedores e

suas técnicas de Promoção nao mais conseguiam fazer escoar a

produção~ ""

Era necessário inovar, apresent~r algum diferencial em rela

çao a competição. Era necessário entender exatamente o que os

consumidores queriam e adequar os produtos a essas necessida

des. E, naturalmente, era necessário se utilizar da propaga!!

da para informar os consumidores dessa adequação, das inova

1- IDI'LER, Phillip.AdministraçãodéMarketing. Vol.I. Pg. 32-33.



.29.

ções, dos diferenciais em relação à concorrência. E mais, co

mo t040s os produtores iam fazer o mesmo, era necessário que

a propaganda encontrasse fórmulas de "atrair" a atenção do

consumidor para um particular anúncio, fazê-lo ouvir/ler/peE. ":,-
ceber.a mensagem t.ransm.í.tLda e, convencê-lo a adquirir o pr9.

duto/serviço em questão. Nascia a propaganda como a concebe

mos hoje, ou a comunicação dirigida que atrai' a atenção do pg,

blico que se quer para um determinado anúncio, que o mantém

atento e lhe exige leitura/percepção/entendimento, que o cón

vence de que determinada marca realmente possui diferencial

relevante para ele em relação a competição e, que o leva a ex

perimentar a marca.

Portanto, é só com o aparecimento do consumidor como figura

central na ênfase em comercialização, ou em outras palavras,

é só com o surgimento do Marketing Moderno que a propaganda

ençontra sua verdadeira função, porque ela e comunicação di

rigida ao consumidor, não qualquer consumidor, mas o consumi

dor potencial de um produto determinado.
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Com a ênfase em marketing evoluindo para consumidor e compet1.

çao, a propaganda também se aprimora e adota o novo concei-
~../

to. 1l: na propaganda que o conceito de "Positioning" (Posi-

cionamento) se completa. 1!: a propaganda quem vai paasar a ter a
."; .. '

função de fazer as marcas escalarem as escadas de preferêri

cias da mente dos consumidores, seja destacando atributos fi

sicos do produto relevantes ao consumidor, seja criando arg~

mentos e apelos psicológicos, subjetivos, que dão identidade

ao produto, que mostram o "Uniqueness" do produto como melhor

que os concorrentes para satisfazer a necessidadejdesejojas-

1piraçõesjproblemas sentidos pelos consumidores. Conquistado

um lugar nos degraus ma í,s altos da escada, a partir dai a ne

cessidade de determinada marca 'e automático, levando o consumi

2dor a adquirir a marca do alto da escada.

Cabe à propaganda primeiramente .faaer as marcas escala

rem as escadas, e depois se manterem lá, do contrário outras

marcas irão expulsá-las do alto da. escada.

o conceito de "Uniqueness ~ ou em português ,apelo único erele

1- Palestra ministrada por David Ogilvy, na.Ogilvy & Mather Advertisingem
NY, dia 15.05.85.

2- Idem.
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vante ao co_nsumidor, seja o apelo real ou seja "fabricado" pela

propaganda, objetivo ou subjetivo, flsico ou abstrato, e o

meio pela qual um produto consegue escalar a escada de pref~

rências da mente do consumidor, por categoria I "Uniqueness"
:~.'.

é um concei to de marketing, mas realizado na propaganda, ou. se

ja, é a propaganda que vai ter o papel de primeiro encontrar

o "Uniqueness'~ ou o apelo único e relevante, depois, comunicar

esse "Uniqueness" aos consumidores target de forma clara e

eficiente~

Não precisa dizer que se trata de um processo realmente com

3plexo. O"Uniqueness" pode ser óbvio e portanto comum. Todavia,

nao há um único 'tJniquenesl:l'.Há "Uniqueness" que resiste ao

" 4tempo e à chegada de novas tentativas de Uniqueness'~ Estamos

falando de matéria altamente subjetiva, dinâz.nica, influencia

da por tendências, comportamentos. Voltaremos a falar disso

posteriormente.

Com o tempo e com o enriquecimento e desenvolvimento dos con

sumidores, a propaganda vai passar a incorporar nas suas téc

1- Palestra ministradapor David Ogilvy,na Ogilvy & M:l.ther1Idvertisingem
NY, dia 15.05.85.

2- Idem.
3- Ibiden.
4-.Ibiden
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nicas e conceitos uma nova idéia, uma nova realidade, o fato

dos consumidores passarem a nao mais comparar somente os pr~

ços das diversas marcas, roas todo o "pacote" de cada marca,

ou o valor agregado dos componentes do pacote das marcas. As ,,'

sim, a propaganda passa também a'enfatizar que determinadas

marcas tem-preço aparente superior, mas valor relativo infe

. 1rior, se comparados. todos os benef'Lc í.osof ez eo í.do s , E o número

de pessoas cresce a cada dia, e já e de alguns milhões nos EUA,

que consideram valores agregados relativos e nãocpreços, nas

suas decisões de eScolha. E é a propaganda quem vai ter ,que

explicar isso direitinho.2

Coro respeito ao Marketi.I1g Direto, ou o marketing individual,

a novl.ssiroa ori.entação no conceito de roarketing; que f'a lamo s .

anteriormente, o papel da propaganda é dos mais sigFlificativos,ampli-

ando sua abrangência e atingindo uma nova mídia,.a caixa postal do cons~

midor.,seu'endereço, através do correio~ A propaganda se torna mais

científica no Marketing Direto porque pode ser medida,contr.Q,·

lada, avaliada sua e:Eicácia e eficiência~ E novas técnicas e

conceitos são aplicados porque a função da propaganda agora

l-Pal~tra ministrada por David Ogilvy na Ogilvy & MatOOr l\d.vertisingem NY,no dfa 15.05.85. -2- 'Idem.
3- Ibiden.
4- Ibiden..
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ocorre num outro ambiente, solitário ou nao, requerendo ação

imediata na maioria das ve aes , E a propaganda vai ter que co~

vencer o consumidor a fazer parte da familia de consumidores

daquela Empresa, vai ter que chamá-lo pelo nome, vai ter que
.~

saber de sua vida e fazê-lo entender e apreciar essa relação

pessoal,. intima, de confiança mútua, ressàltando a conveniên'

cia.1

2.t toda umareciclagern das. técnicas e conceitos de Propaganda.

'1- Palestraministradapor David Ogilvy na Ogilvy & Mather Advertising em NY,
no dia 15.05.85.

2- IclP.m.
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VII - PROPAGANDA

A- UmProcesso de Comunicação

Para entendermos exatamente o que e Propaganda e quais sao

as suas funções, devemos tentar primeiramente entender sua

mae, a Comunicação.

COlUurÜcação

Segundo Dunn, há pouqulssimos gestos e sons que nao estão

tentando se comuní.caz , Comunicação ocorre toda vez que aL

guêm recehe umamensagem; porém, so haverá real comunicação

(e não des.comunLcaç âo} quando a mensagem e comumao emissór

e ao receptor, se o significado é .'0 mesmo'para as duas ,paE,

1teso

Segundo Harold Lasswell, comunicação ocorre seguindo umpr~

cesso de 5. W (era inglês, who says what to whornthrough which

channel with. what effectl 2, ou em port:uguês~atgÚém diz ~

paraalguêm através de algum canal cem alguma finalidade.

1 - DUNN, SanJuelWatson.Advertising: Its Role in .M:Jdlelm'Marketin-SL.Pg. 58 e

59: 2ndHolt Publishers, NY.

2 - IA.SWELL, Harold. "TheStructure and Function of <Cbrmmnicationin SOciety:'
CAPÍTULO- TheCcmnunicationofldeas. NY,Harper s PcM, Publishers, 1948.
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Segundo. Harold, deve haver esses 5 elementos na .comuní.caçâo,

Hã certamente, muitas formas de comunicação em massa. Prop~

ganda se diferencia das outras formas de comunicação de ~

sa segundo. Dunn, da seguinte forma:l

Propaganda é fundamentalmente persuasiva, procurando

atingir <;>bjetivos pré-determinados;

- O conteúdo da Propaganda nao e controlado pela Midia;

Propaganda é item de marketing comercial, tanto para

o· anunciante quanto para a mldia.

Propaganda tem o propósito de comunicar determinada mensa

gemo para uma parti.cular audiência.

O Professor Harry Dean Wolf fez uma pesquisa com centenas

de Empresas americanas e obteve 91 diferentes objetivos p~

. 2·ra propaganda como comunicação em marketing • Entre os pri!!

cipais estavam:

1 - DUNN, Samuel Watson..Advertising:Its Role in M:ldernMarketing. Pg. 63 e
64. 2nd Holt Publishers, NY~

2 - IDLFI Harry Dean.Measuring.AdvertisingEffectivéness (NEW York: National
IndUstrial Conference Board. 1961)
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Tornar produto/idéia/serviço conhecido;

- Criar imagem favorável;

Aumentar vendas;

- Gerar solicitações de informações.
.. :

Mas Propaganda/cOJuo um tipo muito especial de comunicação ,~

segundo Colley, deve cumprir 4 funções/objetivos fundamen

tais:l

- Awareness: A propaganda deve fazer com que todos os

consumidores:target fiquem sabendo do prod!:!.

to/serviço/idéia;

- Co.mpreensão: A propaganda deve fazer o consumidor

target compreender o que e o produto e o

que o produto pode fazer por ele;

Convicção: A propaganda <::leveagir de tal modo a gerar

um estado de esplrito :favorável ào produto

junto ao target, ou llIOO convicção pàra CO!!!

prar o produto/serviço ou .acertar a :idéia

transmitida;

A'cão: A propaganda deve fazer o ODi!'lsumidortarget agir,

ou em outras palavras, comp1rar.,

1- COILEY, Russell H. Defining Advertising Goa~s for l!'!easure:1 Advertising
Results. ~7. Association of National ]ldvertisers"mc. 1961. Pg. 38.
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Gerald Zaltman apresenta a Propaganda como o ferramental -

para difusão e adoção de produtos por consumidores, com ba

se num modelo de aprendizado, que ele define como "••.0 pr~

cesso pelo qual uma atividade se origina ou e,mudada como ,;.'

reaçao a uma situação determinada, desde que as caracteris

ticas da.ml:ldançana atividade nao possam ser explicadas p~

las tendências i.natas de resposta, maturação, ou estados

temporários do organis~o (por ex.: fadiga, drogas)l.ZalbMn

diz que todo processo de compra passa pelas seguintes eta

pas:conhecimento~ interesse, avaliação, tentativa,adoção.

E ele discute os veiculos de comunicação como mais adequ~

dos dependendo do estágio "em que se encontra a marca do pr2,

duto no processo de compra. Se o negócio é gerar oo nhe c í.merr

to e introduzir novos lançamentos' para classes AB,midia im

pressa é .melhor. Se o público e mais CD, ou se o produto já

~ . 2e conhecido, ou se se. pretende gerar interesse, TV e o t.Lmo,

Já Kotler discute a comunicação dizendo que nos tempos mo

1-- zALTMAN, Gexald.Marketin9, Contributionsfrom the BehavioralSciences,
Itarcount,Brace & W:>rldInc, 1965. capo 3. Pg. 19-64.

2- Idem.
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dernos todas as Empres.as e seus agentes estão em continua

comunicação com outros: clientes, fornecedores, bancos,coQ

sumidores, governo e público em geral. Há informações ca-

suais, informativas e persuasivas. Propaganda e esse esp~ :.;.• ,

cial tipo de comunicação, a comunicação persuasiva, que

ocorre quando um emitente conscientemente coloca sua mensa

gem e a escolha dos canais para conseguir um efeito calcu

lado sobre a atitude ou o comportamento de um receptor es

peclfico. Kotler chama esse tipo de comunicação de "comunis

suasão". E a arte e ã ciência da comunissuasão eficiente

h o -tO Ic amaremos suas i.one a.ca;

Kotler distingue 3 modelos básicos no processo de comunis

suasao:

- Modelo Retórico: ou a comunicação di.reta em que o or~

dor persuade através do uso de seu caráter,

o estlmulo da emoção e a prova aparentei

- Modelo Propagandlstico: ou a situação em que uma Inst!

tuição esteja tentando ganhar partidários

1- KOTLER, phillip.AdriúriistraçãodeMarketing.VoI. lII. Pg. 827.



·39.

pot.encLa.ís para a sUa causa e se utiliza de

comunicação retórica e explora experiências,

eventos e sentimentos para persuasaoi

- Modelo da Comunicação: ou o modelo' genérico de comun.í.p

suasão que claramente distingue 4 elementos

na comunicação: o Emitente, a.Mensagem, os

Canais e o Receptor. A este método Kotler

chama de propaganda.l

Kotler continua sua análise da comunicação persuasiva, ou a

comunissuasão, discutindo os 4 elementos do Modelo de Comu

nicação abordado acimat

Receptor: Segundo Aristóteles, é pelo Receptor que se

deve inici.ar a análise do processo de comu

nissuasão, "pois é a audiência que determina

os meios: as espécies de oratória são deteE

.minadas emse considerando as espécies de r~

. ceptores, o ~o que será eficiente ao.orado r

3
depende da suscetibilidade dos ouvintes... "

1- KOI'LER,Phillip~AdmiriistraçãódétErketing. Vol.III. Pg. 830.

2- Idem.
3- M:KEX:N, Rí.chard,Iritroductiórt·te>Aristoteles. Randomlbuse Inc, 1947.NY.

Pg.'620.
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Segundo Kot1er, o pLane j ame nt.ode comunissuasão deve se fun

damentar no Receptor, porque e o.receptor quem determina o

que se deve dizer, como se deve dizer, quando se deve di-

1zer, onde se deve dizer e quem deve dizer.
J" i.-

E já que. a comunicação eficaz e orientada' pelo receptor, de

ve-se proceder sempre à segmentação da audiên~ia, observan

do-se o nível de agregação dos receptores, o nível de conhe

cimento e interesse desses receptores e o nível de persuab.!.

lidade desses receptores.2

- Canais: Ainda segundo Kotler, uma vez identificados

96 receptores target, deve-se passar à consi

deração dos canai~ especificos a fim de atin

gi-los. Dois são os tipos principais de canais,

segundo. Kot1er: pe~soais e impessoais. As ..m~

dias de massa, canal principal da Propaganda,

são canais impessoais. Os canais de influência

pessoal são nais potentes para mudanças de ati t~

des e comportamento, porém certamente são de

mui to maior custo por recept.or.Normalmente se

1- K01'LER, Phillip. Adrrlinistra:çãodé Màrkétinçt.Vol.III. PeJ. 831-834.
2- Idem.
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se utiliza de um canal de influência Lmpas -

soa L para atrair, criar conhecimento e interes

se e, de um canal de influência pessoal para

fechar o negócio (vendedor). Para a comun.íssua

sao de produtos e serviços, os cana.is de in-

fluência pessoal são especialmente convenien

tes para produtos caros, comprados sem muita

frequência, ou para produtos/serviços cujo

uso sao influenciados pelo grupo social. Os ca

na í.s de influência pessoal ma í s potentes .sao

os grupos sociais e lideres de opinião. Toda

via, a sua manipulação é lenta, custosa e com

plicada. Já os canais de influência impessoal

por um lado podem mais facilmente ser evitados,

porém, por outro ..lado, são canais de utiliza

çao rápida, simples e menos custosa por rece.12

tor atingido.

:~.'.

Três processos psicológicos segundo Kotler, operam para re

duzir a extensão e o impacto das midias de massa:

- A atenção seletiva: apenas uma pequena parte das prop~

gandas e seus conteúdos são percebidos;

.1 ..
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- A distorçãoseleti va: uma pessoa pode perceber difere.!!

temente o conteúdo da mensagem que se ten

cionou propagar, em função de seus valores

e necessidades;
:,;.,'

-.Aretenção seletiva: as pessoas se recordam de certas

coisas mais que outras.l

• Mensagem

Kotler pondera que uma comunissuasão eficiente exige, pr1,.

meiramente, uma identificaçao de audiências e, em segundo

lugar, a determinação dos principais canais para.atingi-las.

o passo seguinte e o planejamento de mensagens sobre o pr~

duto, apropriadas a audiência e aos canais.2

Mensagem e o sentido pretendido para o produto, são os meios

pelos quais o emitente tenta tornar o produto significativo

e atraente para o comprador. 3

Kotler adota o mode Lo de Wilbur Schramm para explicar o CO!!

ceito de mensagem em comunicação, ou seja, a mensagem trans

1- KOI'LER, Phillip. .Admi:rtistraçãodeMárketing.Vol.III. Pg. 835-842.
2- Idem, Pg. 844.
3- Idem,Pg. 845.
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mitida deve ser exatamente a mesma da mensagem recebida. O

emitente deve solucionar os slmbolos e palavras, que sejam

'Ifamiliares ao receptor.

Segundo Kotler, uma mensagem deve ter função e estrutura de

- finida.

- Função: A rae.ns aqem pode transmitir informações, alte

rar percepções i estimular desejos, produzir

convicções, dirigir ações, etc, dependendo'do

que se pretende (objetivo). A mensagem é'o co

raçao da comurticação, e é o objeto da comuni~

suasao. Segundo Leon Festinger, o princIpio g~

ral que deve guiar o desenvolvimento da mensa

gem e a criação da dissonância .coqn í.tí.vano r~

ceptor, ou seja, o receptor está em uma rela

ção dissonante com'a informação do emitente e,

sendo a dissonância,desagradáve'l, motivará o

receptor a tentar reduzir a dissonância e con

quistar a consonância, tentando eliminar a te.!!. '

2sao comprando e experimentando o produto.

1- SCHRAMM,Wilbur • TheProéessaridEffectsofMâ.sSCornrminication. (Urbana,
nÜnóis - University of Illinois Press). 1965. Capo 3.

2- FESTINGER, Leon.AThebtyofCógnitive Dissonance.NY, Harper RcMPublishers,
1957.' Pg. '13.
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- Estrutura: Segundo Kotler o valor do estimulo de uma

mensagem nao só e afetado. pela escolha e inten

sidade da sensação, mas também pela maneira cS?

mo a mensagem é transmitida. Hovland, acha que
•..!

existem 3 maneiras diferentes deseestruturar

1a mensagem

• 'Esboço de conclusão, onde o emitente apr~

senta uma conclusão ou deixa-que a audiên

cia o faça. Este tipo nao deve ser aplicado

se o emitente nao for digno de confiança,

ou se a questão for muito ôbv í.a , ou se a

questão for altamente pessoal. Hovland acha

que esse tipo de estruturação parece convir

mais a produtos complexos ou especializados •

• Argumentos unilaterais, ou enaltecimentos

do produto que tendem a funcionar melhor

com audiência favoravelmente predispostas

ao emitente; ou argumentos bilaterais, que

também mencionam as falhas do produto, que

são recomendados com audiências com pré-i~

disposição com o pr odu+o , mas bemErlucadas~2

1- IDVU\ND,Car.l, I., JANIS, Irving L. e KELLY,Haro.ldH~CoIi1mUl1icationand
Persuasion. {NeN' Haven: Yale Uroversity Press, 1953}. Pg. 87-88.

2- IDVU\ND,Car'LL Experiments on .MassCommunicati0r.!.'(Princeton, N.J.
Princeton University Press, 1948). Vol.rIr. Capo 8.
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Ordem de Apresentação., ou se o emitente de

ve apresentar primeiro os argumentos mais

fortes 6u deixá-los para o final. No caso

da .mensagem unilateral, recomenda-se apr~

sentar os 'pontos mais fortes de cara, e o

inverso nas mensagens bí.Lat.ezaLs ,

• Emitente

Sêgundo Kotler, o emitente influencia a'audiência direta

mente através da escolha da mensagem e dos canais e, indir~

tamente, através da maneira pela qual a audiência o percebe

1como sendo a fonte da mensagem Em geral, se a audiência

confia no emitente ou gosta dele, a influência será maior.

Credibilidade do Emitente ou da Fonte: Experiências reali

zadas por HoYland em 19532 mostram que a opinião da audiên

cia sobre a imparcialidade do locutor foi mais alta para o

emitente de alta credibilidade, mas por pouco tempo, pois

lagoa audiência esqueceu a diferença. Também a retenção

1- KOI'LER, Phillip. Administraçãodél-'Iarketing.Valo lU •.Pg. 850.
2- I<Er.MAN, He.rbertC. e Hovland, Carl I. Reinstatementof the Comnnmicato~

in Délayed Measurementof Opinion Change. Journal of Abnonnal arrl Social
Psychology.VaI. 48. 1953. Pg. 327-335.
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foi maior para emitentes julgados confiáveis. As experiê,!!

cias concluem que quanto mais alta for a credibilidade, _

maior será a eficácia. Ao mesmo tempo, faz.•..se necessário de
')

tempos em tempos reassociaro locutor ao emitente de alta

credibilidade~

Mais recentemente outros autores reexaminaram a questão da

credibilidade, subdividindo suas causas<em 2 componentes _

básicas: uma componente c?gnitivo (poder, prestigio e com

petência) e uma componente afetiva (exat í.dâoe amabilidade),

e conclui.ram que o emitente e mais :eficiente quando perm~

nece acima de todas essas qualidades, podendo o emitente an

tes de executar sua comunicação, decidir qual componente

vai enfatizar1•

Incompatibilidade da Fonte: ou seja, em qualquer caso,

existe um estado de compatibilidade entre a fonte. e a mens~

gem" e o receptor, positiva ou negat:iva. As vezes, a audiê,!!

cia pode. ter atitudes, diferentes em relação a fonte eamen

sagem. Quando isto ocorre, segundo Osgood e Tannenbaum2, -

1- FESJ;'INGER,Leon. A Theo:ryofC<?gnitiveDissonance.Pg. 13-l4.
2- OS<IDD, C.E. e TANNENBAUN,P.H. The PrincipIeof Congruity in the

Predictionof Attitude Change. PsycologicalRevieW. VoL 62. Pg. 42-55.
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a mudança de atitude acontecerá na direção do aumento da

quantidade de compatibilidade entre as duas avaliaç6es. Is

to quer dizer que se uma celebridade de que a pessoa goste, elQ

giar uma marca que a pessoa nao goste, a pessoa terminará
:".' ,

por réspeitar um pouco mais a marca e um pouco menos a ceIe

bridade.

Abaixo apresentamos um quadro resumo dos fatores mais Lmpoz

tantes que o emitente deve considerar no processo de comunis

1suasão, segundo,Kotler.

COMUNICADOR [ MENSAGENS I I CANAIS AUCItNCIA

Credibilidade Função da menDOfiem Canais de in.fluêneia Nlve l de agregaçã.oda fonte
pcsEoal

1. Especialidade 1. Nensagens desagradãveis I. Canais partidãrios 1. Individual
2. Confl ança 2. Mensagens agradãveis 2. Canais especializados 2. Grupo
3. Força 3. Canais sociais 3. Público geral
4. Gosto :...- ~ r-

Canais de ir.fZumcia Nlvel de Snt10luÜ7rentor>lt"mgrtddade Estrutunz da mensagem não-pcs8oatda fonte 1. Tirada de conclusões 1. Mídia de massa e 1. Estãglo cognitivo
2. ~lensagens de UT:1 ou seletiva 2. Estãgio afetivo

dois lados 2. Atmosferas 3. ts tãgi o de ação
3. Ordem de apresentoçõo 3. Eventos

1- FUrLER, Phillip. Administração de Marketing. VoI. !II. Pg. 853.
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Em resumo, Comunicação é qua Lquaz processo em que umemiteE.

te .trans rnlteatravés de algum canal, uma mensagem a alguém.

Podemos acrescentar que a comunicação se completa quando a

mensagem transroiti.da pelo emitente e igual a mensagem ca12.

tada pelo receptor, ou seja, que' o receptor tenha entendido
.i

claramente a mensagem que o emitente queria transmitir.

Em outras palavras, para se ter um processo de comunicação

precisamos ter 2 partes, uma mensagem que tenha o mesmo si.9:

nificado para as 2 partes e um meio ou canal para executar

essa mensagem.

Comunicação pode apenas informar, pode ser pessoal ou im

pessoal, pode nao identificar o emitente, pode ou nao ser

paga, pode tentar persuadir, etc.

o particular caso de comunicação que nos interessa e a comu

nicação impessoal que o emitente paga o canal pelo uso,se!!!

pre persuasiva, quer diretamente ou indiretamente. Ou seja,

a Propaganda.
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Colocado de outra maneira, Propaganda e um processo de com!!,

nicação não-pessoal cujo meio é pago pela utilização pelo Agente

transmissor, com funções especificas de informar, convencer

e persuadir o receptor a comprar o produto/serviç%u

idéia do transmissor, ou pelo menos fazê-lo. adquirir um es

tado de espirito favorável ao produto do Agente Transmissor,

ou a ele mesmo. (produtor) .

Vamos tentar dii"erenciar Propaganda de outras formas de co

municação em Marketing.

Venda pessoal também e um processo de comunicação persu~

sivo, porem o meio e o contato direto, pessoal, definido en

tre as 2 partes.

Publicidade é um processo de comunicação pela qual não há pag~ .

mento aparente pelo processo, ou seja, ela ocorre sem que o

meio de transmissão esteja sendo pago pelo uso. Alguns te~

ricos não classificam a Publicidade como comunicação per-

suasiva.
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Promoção de Vendas sao todas as dema ís atividades de comuni

cação persuasiva em iliarketingque nao se encaixam nem como

Propaganda, Venda Pessoal ou Publicidade, ou seja, ativida

des fora de roti.na. Segundo Kotler1, a Promoção de Vendas

é um termo genérico p~ra os vários instrumentos que nao sao

classificáveis formal "e claramente como propaganda, venda

pessoal ou publicidade, que sao utilizadas quando necessá

.rio, como um estimulo de vendas direto e de curto prazo.

Cada vez mais a promoção de vendas perde sua individualida

de como elemento promocional e passa a ser vista como uma

atividade auxiliar e de apoio a propaganda e das vendas pes
. . -

soaí.s,

Como exemplo, podemos citar como instrumentos promocionais

de apoio a Propaganda as amostras, os cupons, os descontos,

os prêmios e as demonstrações.. etc, e como de apoio as ven

das, concursos de.vendas, prêmios a revendedores, promoção

de lista de distribuidores, bonificação aos vendedores, co.!!

venções com distribuidores, etc.

1- KOI'LER, Phillip. Administraçãode Marketing.VoL IH.· Pg. 858-862.
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B- Definição

Muitas sao as definições de Propaganda:

1. "Salesmanship in Print" (não traduzível):

Da Agência de Propaganda Lord & Thomas de Chicago, em 1912,
1por John E. Kennedy. .-

2. "Qualquer forma paga de apresentação e.promoção naopes-

soaI de idéias, proâutos e/ou serviços por um responsável

identificado.":

do "The Definitions Committee of the American Marketing.

Association".2

3. "A disseminação de i~formações sobre idéias, serviços ou

produtos que geram ação em acordo com a intenção do anun

ciante."

Definição ganhadora de um Concurso de Definições de Prop~

ganda promovido pelo "Advertising Age", periódico norte

americano, em 1932.3

. 4. "A representação escrita, falada e visual de uma pessoa,

produto, serviço ou movimento, declaradamente paga e prom2.

i- IDPKINS, Claude. Scientific.Advertising. Chelsea House Publishers,NY _
Introductione capo I. ./ .Crawford, Jolm W.·Advertising - 2OOed. Pg. 1 .,.

. Boston - Allyn and Beccon.
2- MANDEL·;Maurice I.:Advertising • Pg. 4 - Prentice Hall Inc., N.Jersey.
3- J\dvertisingAge, july 28, 1932, pg. 1: "Definitionof BrooklynMan Heldbest".
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vida por um anunciante, com o propósitb de influenciar ven

das, uso, aplicaçio ou a6eitaçio."

Definiçio de um dos juízes do Concurso de Definições de

Propaganda promovido pelo periódico americano "Advertising <:

Age", em·1932.1

5. "É toda e qualquer forma 'paga de'apresentaçio nio-:-pessoal

de idéias; produtos ou serviços através de uma identifica

ção do anunciante."

Adotada por Marcos Cobra, traduzida do' "American Harketing

As socia tion - Commi ttee o·f·Def initions". 2

6. "Propaganda é a comunicação não-pessoal pagai através das

.mâd í.as,feita por Empresas, Instituições e Pessoas que sào

de alguma forma identificados durante a mensagem."

De Samuel Watson Dunn.3

7. "Propaganda é a comunicação paga de pessoas identificadas

para pessoas não necessariamente identificadas, sobre pr~

dutos ou serviços ofertados pelos 195 para satisfazer as

necessidades e desejos dos 29s."

De John W. Crawford.4

I..,. 1\dvert1singAge, july 28, 1932, pg.l: "DefinitionofBrooklyn M3n Held Best".
2- ~BRA, Marcos. Mark~tin9:Básico. Fil. Atlas. 2~ ru. Pg'.' 613~

nd....:J3- DUNN, SarnuelWatson. Advertising: Its lble in M:ldelm Marketing. Pg. 7. 2 tu,
NY, !bIt.

4- CRAWFORD, John W. Advertising. 2mErl - Pg. 2- B:lston-Allynand Bacon
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8. "Propaganda é a arte de persuadir pessoas, com frequência

e em larga escala, a fazerem alguma coisa que você quer

que elas façam."

De John W. Crawford.l
•. t
.~

9. "P;ropagaridaé o canal de comunicações do vendedor ao com

prador, do ofertante ao que procura, do fabricanteao~su~

rio, pelo qual pessoas influenciam outras pessoas a fazer

alguma coisa sobre produtos, serviços ou idéias."

De John W. Crawford.1

10. "A propaganda consiste em formas de comunicação persuas.!.

va, de caráter impessoal, conduzidas através de mídia p~

ga, sob patrocínio claro. ,,2

11. "Propaganda e a comunicação de massa para persuadir consu

midores com o objetivo de màximizar lucros.,,3

12 .:"Propaganda é transmissão de informações: da capacidade do

transmissor de emiti-las e da capacidade do receptor de r~

cebê-lasi e persuasão (motivando consumidores a agir de

uma maneira que se quer).4

1- CRAv.roRD, John W~Advert.ising.2m Ed. Boston. Allyn and Bacon. Pg. 2.
2- ID.I'LE:R, Phillip.AdministraçãodéMarketing. VoI. lII. Pg. 876.
3- KIRK PATRICK, C .A. Advertising:Mass Communicationin Marketing. Boston.

fbugh ton Cia. 1959. Pg. 5-7.
4- ALDER.SCN,Wroe~ MarketingBehavior andExecutive Action. lbmew:x:rl., IlI.,

Richard Irwin Inc. 1957. Pg. 276-277.
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A minha definição de Propaganda é a "Comunicação paga e di

ri<Jida que o produtor faz 'para informar alguma coisa de

seu interesse, seja sua Empresa, seus produtos/serviços,-

suas idéias, a um público determinado, ainda que desconhe ~.;.-
ciClo, objetivando convencê-lo de alguma coisa"~

..
c- Funções

Alguns personagens ilustres na história manifestaram suas

opiniões sobre propaganda:'

1. Winston Churchill

A Propaganda alimenta o poder' consumidor do homem. Ela cria'

desejos por um melhor padrão de vida. Ela estabelece para

os homens o objetivo de uma casa melhor, melhores roupas,

melhor alimentação para o homem e sua faml1ia. Ela estimu

la a exigência e melhor qualidade dos produtos. Ela prop.!

cia o encontro de desejos e produtos que sem ele jamais
. 1ocorrerlam.

2.' Franklyn Delano Roosevel t

Se eu estivesse recomeçando minha vida novamente eu esco

1- Kr..EPPNER, Otto and GREYSER, Stephen A. AdvertisingProcedures. 600r0.
Englewood Cliffs - Prentice HaIl. Pg. 5.
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lheria a propag~nda cc:>moatividade de trabalho ern.de+r í.mep

to de quase todas as outras atividades:l

3. David Potter (historiador)

Mesmo que você leia e aprenda muito sobre literatura, cu!

tura, opinião pública, comportamento, hábitos da socieda

de e comunicações nos Estados Unidosvocê:dificilmente vai

entender qu~ a Propaganda, apesar de tão jovem, já se com

para em influência social às Instituiçges Antigas como a

Escola e a Igreja. A propaganda domina os veiculos de co

municação, ela estabelece padrões de ·comportamento,padrão

de vida, e consegue mesmo estabelecer controles sobre a

sociedade mais que a Igreja e a Escola. No entanto, a maio

ria dos analistas e historiadores nao se apercebem dis-

so.2

4.Sovetskaya.Kultura (Revista Soviética de·Cultura)

o propósito da Propaganda na União Soviética e:

a- Educar o gosto do povo;

b- Desenvolver demanda;·

c- Ajudar consumidores a rapidamente encontrarem o que eles
desejam comprar;

d- Ajudar consumidores a comprar mais facilmente;
;3e- Dizer aos consumidores os preços.

rrl1- KLEPPNER, otto arrl GREYSER, Stephen A.Advertising; Procedures. 6 Ed.,
EngleNCXX1CEffs. Prentice Hall. Pg. 5.

2- Idem.
3- Thiden.
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5. Arthur E. Meyerholl (Ex-Chairman de uma grande Agência de
Propaganda, dos Estados Unidos).

As técnicas de persuasão que os russos usam para subverter

governos, ganhar a aliança de outros povos e mudar .situ~

ções politicas em seu favor são fundamentalmente as mesmas :••s :

técnicas que nos aplicamos diariamente para vender prod~

tos e idéias aos consumidores americanos.l

6. David Ogilvy CUm dos maiores nomes na Propaganda em todos
os tempos).

Cada propaganda deve ser considerada como uma contribuição

para a fixação'de imagem das marcas dos produtos. Os anu~

ciantes que dedicam suas. propagandas para construir a ma í s

favorável imagem e a mais forte personalidade para suas ma.!:

casJ são aqueles que irão ganhar a maior fatia de seus mer

cadoscom os maiores lucros, pelo menos 2a longo prazo.

7. John Kenneth Galbraith (Economista)

Gerenciamento de Empresas requer extensivo acesso aos meios

de comunicação, jornais, revistas, rádio e especialmente

televisão. Para assegurar atenção suas propagandas devem

ser inteligentes e fortes. t também muito importante que

esse esforço transmita aos produtos essa imagem de força,.

qualidade e.importância· desses produtos que estão serrloven

1- KLEPPNER,Otto and GREYSER, StephenA~Advertising Procedures.
Engl~ Cliffs. Prentice Hall. Pg. 5.

2- Idem.

rrl
6 00.,

I"
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didos, ainda que de forma vulgar. O mercado para sabonetes

só pode ser gerenciado se a atenção dos consumidores for

capturada para isto. Da mesma forma, o cheiro do sabonete,

a textura de seu conteúdo, a brancura e limpeza que ele

proporciona devem ser transmitidas como responsáveis pela
;,;.• '

estima e prestigio que o consumidor vai obter em seu grupo

social -usando determinada marca. Do contrário, todo. mundo

estaria discutindo indesejados assuntos tais como guerra

nuclear, disp~ndios militares, etc.l

A função da Propaganda e visualmente ilustrada por Charles _

Harold Sandage2.(ver FIGURA N9 1,próximapg.).Ou seja, Propaganda~ o

meio pe.Lo qual Produtos/Serviços com. propriedades de satisfa

zer desejos e necessidades sao informados/levados aos deten

tores dessas necessidades e desejos.

A meu veri mais que apenas informar, a prop~ganda tema fun

ção de informar e convencer, além de atrair o consumidor ob

jeto do produto/serviço.

Veremos agora, as funções da propaganda de acordo com os teó

1- KLEPPNER,Otto and GREYSER,StephenA. AdvertisingProcedures.60000.
Englewood Cliffs - Prentice Hall. Pg. 5.

a '2- SANDAGE, Charles Harold.AdvertisingTheory arrlPractice. 10- Etl. Pg. 5-
Homewood, Illenois,Irwin, 1979.
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.~.'

FIGUkE 7-1. An EfTective Advcrtising Program Must Be Supported by Product Analysis.
Market Analysis. and Consumer Rcsearch
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ricos em Propaganda:

Segundo Sandage, Propaganda certamente cumpre uma função de

comunica9ão, como um intermediário especializado entre Empr~

sas, Instituições e Pessoas, com serviçOs, produtos ou idéias,

e indivíduos que se beneficiam com a compra ou uso dos serva,

ços, idéias ou produtos. Portanto, segundo Sandage,Propaga~

da tem a função de apresentar as qualidades de satisfazer de

.sejos e necessidades, dos serviços, produtos e idéias em ter

mos dos, reais desejos e necessidades dos consumidores. Conti

nua Sandage dizendo que esta descrição da função da propaga~

dae mais completa do que meramente dizer que a, função e ven

der ou persuadir. Claro que a propaganda deve vender, mas is

to deve ser feito através da transmissão de informaçõ~s e

aplicação de persuasao dirigida para as necessidades e de se

o d Ld 1JOS os consuml. ores.

Segundo Hotchkiss, basicamente propaganda tem a função de di

fundir informações que, no passél,do, se limitava a apenas roen

tificar produtos e informar consumidores da disponibilidade

1- SANDAGE, Charles Harokd, AdVertiSirtgTheoryanel ~actice. lOe ruo Ib~,
Illinois, Irwin, 1979. Pg. 5.
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de produtos/serviços e, no presente, amplia suas funções para

atrair e persuadir, alim de informar.l

Phillip Burton tenta agrupar as várias funções da propaganda
:.•...

2segundo' as necessidades de cada participante do processo.

Assim,

Consumidor:. Propaganda diz ao consumidor onde ele pode obter

os produtos;

• Pr'opaqanda diz ao consumidor quando os produtos

estarão disponlveis; .

. Propaganda lembra ao consumidor.que ele deve fa

zer determinadas' coisas, muitas delas importantes

para sua vida;

• Propaganda informa e educa o consumidor, dando-lhe

suficiente informação para ele fazer escolhas in

teligentes.

Produtor: Propaganda propici.a ao produtor distribuição mais

barata;

. Propaganda possibilita ao produtor informar rap'!.

1- IDI'CHKISS,GeorgeBurton. AnOut1ine of Advertisinq: Its Philosoph.y,
Science, Art and Strateqy. Chapter r. 3Wed, NY,MacMillan. 1950.

2- BURIDN, Phillip Ward and Robert Miller. Advertising: fundamentaIs. Chapter I
2OOed. CoIurnbia. Ohãov- Grid. 1976.
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damente o mercado sobre mudanças nosprodutosj

serviços;

Propaganda cria demanda estável e ajuda a estabi

lizar níveis de produção;

. Propaganda ajuda e complementa o trabalho do ven

dedor e facilita a.atividade do varejo.

Intermediário:. Propaganda informa as pessoas que ele existe;

. Propaganda informa as pessoas o que ele tem

para vehder;

. Propaganda dá ao comerciante melhor rotáção

dos estoques;

~ Propaganda ajuda a vender;

• Propaganda dá personalidade às lojas.

GoVerno: . Propaganda fornece informações ao público;

·Propaganda dramati.za e torna a necessidade a í.nda

maior;

• Propaganda é mais honesta que publicidade.

Já Crawfordacha que o papel fundamental da Propaganda no

Marketing MIX e acelerar o processo de venda. E ela cumpre
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sua função porque ela alcança mais pessoas com uma mensagem

de venda, mais rapidamente e a menores custos do que qualquer

f d . - 1outra orma e comunl.caçao. Continua Crawford dizendo que,

com essas qualidades, claro que a propaganda teria que ser ..; :.-
desviada de sua função original de acelerar----tsvendas, p~ssa~

do a ser utilizada em out.ras áreas de atividades, por exem-

plo, transmitindo idéias, ajudando candidatos" em eleições, -

construindo atitudes favoráveis para Empresas.

Crawford acha tarobémque a Propaganda passou a atuar como o

porta-voz da Empresa, com a função de informar da existência

dos produtos o maior número poss1.vel de pessoas e, lembrando

_. 2~as de tempos em tempos alguma coisa que eles ja sabem.

Otto Kleppner acha que Propaganda tem as funções básicas de

vender produtos/serviços ou ganhar aceitação para idéias. Em

seguida, Otto Kleppner enumera 10 funções práticas diferentes

para a propaganda:3

1- CRAWFDRD, John W.
Bacon.

2- Idem."Pg. 88.
3- KLEPPNER,Otto anelGREYSER,StephenA.

EnglevJCXJdClíffs - Prentice Hall.

Advertisin<;I.pg. 54-55 - 2nded Boston, EUA- Allyn ard

thAdvertisingProOErlures.cap.3,6 ed.

./ ..
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1- Aumentar uso do produto;

2- Atrair nova geraçãoi

3~' Apresentar ofertas especiaisi

4- Apresentar uma familia de produtos sob o mesrroguarda-chuva;

5- Tornar conhecida e respeitável uma Organizaçãoi

6- Ajudar causas públicasi

7- Corrigir e eliminar julgamentos e impressões equ í.vocadasi

8- Apresentar produtos nOVOSi

9- Atingir pessoas .que influenciam os consumidores i

10- Reforçar um segmento inteiro de mercado.

Dun abordaa.s funções da Propaganda sob vários planos:

- Institucional ou de produto i

- Ação di.reta ou indireta i

Primária ou seletiva.

As funções para Dunn vao variar de acordo coma-classificação

acima.1

Segundo Russe1lCo11ey o propósito da Propaganda e'provocar

uma mudança na mente dos consumidores em direção a um prod!!

2to.

1- DUNN,Sa.'11UelWatson. Advertising: Its Role' in }bdern Marketing.
2nded - NT, HOlt. Pq.LI.

2- CDLLEY, Russel H. Defíning Advertising CoaIs for Measured AdverUsing
Results. NY.Association of National! Advertisers, Inc. 196L Pg. 39.

.1..
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Vamos ver agora como pensam os grandes nomes da Propaganda em

termos práticos, ou seja, os homens da prática:

Willyan T. Young Jr., ex-pres.i,dente da Leo Burnett CompanyInc

:~.'.

acha que a Pr0paganda deve ser planejada como se fosse plan~

jar a venda do produto,ou sej~, propaganda deve ser feita

através de um plano que inclui total e completo conhecimento

do produto, suas características em relação aos concorrentes,

seu processo de ~rodução, seu processo de ~istribuição, seu

preço em relação aos concorrentes# a propaganda dos produtos

concorrent.es e o que pensam os consumidores sobre seu prod~

to em relação aos concorrentés.l

"J"amesWebh Young, ex-senior execut tve of J. Wal ter 'l'hompson

Company, diz que propaganda e um processo de comunicação que

deve considerar 5 elementos no seu desenvoivimento:2

1- Proposição: o que estamos nós. vendendo?

2- Mercado para quem estamos nós vendendo?

3- Mensagem o que nós vamos dizer a eles?

4- Moldura • como vamos dizer a eles?

5- Meio qual vai ser o meio ou a mídia que vamos ut!
lizar para transmitir a mensagem?

1- CRAWFORD, Jolm W. Advertising~ 2nd Ed. Boston, IDA. Allyn and Bacon.Pg. 80.
2- Idem. Pg. 81
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David Ogilvy, fundador da Ogilvy & Matter Advertising, diz

que toda propaganda e parte de um Lrrves t.Lmerrto de longo pr~

zo. Os produtores que dedicam suas propagandas para construir

a mais favorável imagem e a mais claramente. definida person~ ';0'

lidade para seus produtos e marcas, sao aqueles que irão obter

no longo·prazo, as maiores fatias de mercado e lucros para

seus produtos.l

Claude Hopkins cçmsiderado o pai da Propaganda, consagrou em

seu livro Cientific Advertising de 1917, a celebre definição

de Narketing de John E. o Kennedy: "Propaganda é venda pessoal

na mídia".

Marshall Goldman disse sobre a Propaganda na Rússia comunista

que, apesar da filosofia marxista contrária a Propaganda, a

Propaganda na Rússia hoj e nao Só e permitida mas realmente es

timulada.2

Neil H. Borden, um teórico e praticante de Propaganda disse

que liA Propaganda e uma significativa contribuição para o bem

,o

nd1- CRAW.FORD,John W. Advertising. 2 Etl. Pg. 84.
2- Idem. Pg. 62.
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estar e prosperidade dos consumidores porque ajudaapromover

a expansão da economia. A principal função da propaganda no

contexto social é estimular o desenvolvimento de novos prod~

tos. Ela oferece o meio pelo qual os produtores esperam cons ,,,:

truir uma demanda lucrativa para suas novas e diferentes mer

cadorias, que irá justificar s'eus investimentos. E esses cres

centes investimentos geram um fluxo de renda que tem elevado

a prosperidade e bem estar material a nlveis muito altos. Pro

paganda é uma parte integrante de um sistema empresarial no

qual produtores lutam e trabalham ferozmente para encontrar

e criar novos' produtos, ou diferenciais que os consumidores

1estão querendo.

Kenneth Roma~f atual Presidente da Ogilvy Mather, a 3~ maior

Agência de Propaganda do mundo, dí.z em seu Lavro que "aestrat~'

gia de Propaganda deve se enquadrar na estratégia de Marketing

da Empresa e que o consumidor e o objeto do Marketing e da

Propaganda, devendo portanto ser estudado e entendido como

. , 2·primeiro .pas.so"

"

1- OORDEN, NeH H. Tbe Economic Effects of Mvertising. lbm2wocld, Illinois.
Richard D. Irwin, Inc. 1942. Pg. 88l.

2- ROI>1AN, Kennethy. Hcwto Advertise. St. Martin's Press. NY. Pg. 3.
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Róberto MennaBarreto, um dos maiores brasileiros na Propaga!!

da, escreveu que nA Propaganda e persuasao conseguida indus

trialmente, em geral por iniciativa dos donos da Indústria,

dentro do quadro econômico, técnico e psicológico da socieda; ..'

de industrial. !:. a solução mais econômica para os problemas

de venda· na sociedade industrial. Sua finalidade e a persu~

são, através de um comportamento imediato de compra. A prop~

ganda e irracional, unilateral, discricionãria~ Ela persuade,

move as pessoas: através de informações ideologicamente favo

rãveis, verdadeiras ou nãoj através da humanização, sincera

ou naOj através de simbolismo, erotismos, promessas ••• " 1

John Caples, ex-vice--presidente da BBD & Osborn, uma das maio

res Agências de Propaganda dos Estados Unidos, escreveu que n~

da e mais importante em Propaganda que idéias. Propaganda e

um negócio de idéias e de consumidores. Propaganda deve ser

desenvolvida e inspirada com base nos consumidores, seus pr~

bl d· 2~mas e ese)os.

a1- MENNA B.Z'.RREro,Roberto. Criatividade em Propaganda. 3- Etl.Summus Etlitora.
Pg. 107-120.

2- CAPLES, John. How to Make your Advertising Make M::mey.Prentice Hall, Inc.
Englewood Cliffs, New Jersey. Pg. 25 e 99.
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VIII - PROPAGANDA - FRONTEIRAS

A)- A Propaganda e 0_ Marketing

f: muito comum se confundir"Marketing"com Propaganda, princ.:!:.

.; :
palmente na aplicação pratica, onde os homens de propaganda-

cada vez mais querem atuar no marketing completo do prod~to,

e os gerentes de produto cada vez mais querem influenciar na

propaganda do produto.

Na verdade, marketing e a filosofia maior na qual Propaganqa

esta inserida. Mas, no moderno marketing., Propaganda tem um p~

so muito grande, conquistado através do tempo e de

grandes campanhas realizadas por Agências de Propaganda. Tal

é o pesada Propaganda que gerqu a criação de centros especi3!

lizados para realizar o trabalho de propaganda. são as Agêg

cias de Propaganda.

Para efeito de nossa discussão, e fundamental que tenhamos -

claro em nossas mentes as fronteiras de atuação da Propaganda.

O produtor e responsavel pelo marketing de seus produtos. f:
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de se supor que qualquer produto nos dias de hoje, seja con-

sequência de necessidades sentidas pelos consumidores. Por-

tanto, qua Lquer produto ho j e em comercialização, pelo me

nos nos centros mais desenvolvidos, nasceu ou foi adaptado/

orientado para o mer cado . Do contrário, ou já não existe mais,

ou está em fase de extinção, salvo os casos de monopólio.

Para efeito de nossa analise, imaginemos umagrande Empresa

que tenha inúmeros produtos em comercialização. O dono da Em

'presa nao poderia jamais comandar pessoalmente o "marketing"

de cadaumdos seus produtoa, Suas funções agora sao mais de condu

zir o. marketing da "Empresa", definindo posturas, pollticas,

novos negócios, planejamento estratégico, etc, Para gerenciar

o marketing de cada produto, ele contrata, executivos com vi-

vência na area e conhecimento acadêmico. f: o gerente de prod!;!.

to, cuja responsabilidade básica e 'fazer o produto cumprir o

que se é esperado dele, na maioria das vezes vender mais. O

gerente do produto e o sinônimo do que queremos transmitir

com"marketing do produto", 'Ele e o "pai "j"mãe" que deve .vestir,
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alimentar, fazer crescer, de$envolver, aprimorar, educar, in

vestir na hora certa, colher. os frutos, criar novos produtos,

etc.

Como ele nao possui todos os recursos para executar tudo so-
"':!
.~

zinho, ele furicd.ona como um grande coordenador de todas as

atividades relacionadas com o produto. Cabe a ele as grandes

definições de políticas mercadológicas relacionadas ao produto, ou se-

ja, as que se referem a embalagem, distribuição, preços, comunicação (p~

blicidade, venda pessoal, promoção e propaganda),etc. 'Como o gerente de

produto não tem tempo"para fazer sozinho-e como existem centros especi.5!

lizados em funções especificas, tais como Agências de Prop~

ganda para a propaçanda do pr'odut.c, o gerente contrata' uma

Agência (ou o dirigente da Empresa contrata uma Agência ún!

ca para todos os seus produtos),' inicialmente' .COl11 funções esp~

cificas de fazer propaganda de produtos sob supervisão do g~

rente do produto. Todavia, na prátic:a, a Agência de PropagaE

da se constitui rapidamente no braço direito do Gerente de

Produto, uma vez que, para se desenvolver propagandas de s~
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cesso, o homem de propa.ganda tem que possuir completo conheci

mento do produto, da Empresa, do mercado em que o produto

atua, dos concorrentes, dos canais de distribuição, dos dese

jos,aspirações e necessidades dos consumidores daquele segme~

.~

to do mercado, etc.

Assim, o moderno Geren.te de Produto aceita a parceria da Agê~

cia de Propaganda, conferindo a ela atribuições de desenvolver

com ele a revisão e~tratégica de seus produtos e o adequado

reposicionamento dos mesmos perante o mercado. Deve caber unica

mente à AgênCia/pela sua "expertise" na area de propaganda,

a t~refa de traduzir para a linguagem de mldia, a estratégia

e o reposicionamento desenvolvidos pelo grupo (Agência e Ge

1
rente do Produto).

o mau gerente de produto cerceia a Agência, não fornece informações, não

. admite qualquer opinião na elaboração do narketing do produto e, usa

aperia s rretade da capacidade da AgênCia. Ele considera a AgênCia de Pl:2,

paqand a COiOClumcentro de criação, incapaz de ajudá-lo no Marketing.

Ele atrda nâopercebeu:a .força e capabilidades de umaAgên:::iade Prop~

ganda, pelo menos para bens de consumode massa.

1- Palestra ministràda por David Ogilvy na Ogilvy & M.:lItherAdvertising emN. York, dia 15.05.85.



.72.

A má Agência de Propaganda/ou espera do Gerente do Produto o

desenvolvimento e decisão sobre a estratégia· de comunicação

e mensagem a ser transmitida, ou quer participar/decidir cai

sas e funções inerentes ao ger~nte do produto.l
:".' ,

Tal como dito anteriormente, o bom gerente de produto e a boa

Agência de Propaganda se complementam na buscado objetivo

maior que beneficiará a ambos, seja, campanhas de propaganda

que aumentem as vendas do produto.

B)'- O Papel da Propaganda no Marketing MIX

Ninguém e obrigado a produzir produtos e vendê-los.

Ninguém é obrigado a comprar determinado produto •

. , .
"~o

Se você deseja iniciar um negócio que em últ~ma análise vai

exigir que você venda produtos, você deve tentar primeiro ve

rificar se existe uma necessidade para esse tipo de produto

e adequar seu produto ou criar um produto que atenda esta n~.

cessidade, de preferência, em condiç5es competitivas com os

1- Palestra ministrada FOr David Ogilvy na Ogilvy & Ma.therAdvertising em
N. York, dia 15.05.85. .
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produtos concorrentes, em. termos de produto-qualidade, grau

de satisfação da necessidade, preço e distribuição.

E, você vai precisar que os consumidores saibam que seu prod~

to existe e para que ele serve e, de preferência, você vai

precisar que seu produto seja desejad~ por um grande numero

dos consumidores que podem usá-lo, se beneficiar. dele e, que

~ 1 1podem compra- o.

Todos esses fatores estão interligados é relacionados. Nenhum e

mais importante que os demais. Claro que o Últirroparágrafo descr,!.

to acima e a função precipua da propaganda, ou seja, informar

e persuadir, porém, deve ser elaborada de forma a considerar

e influenciar todos os demais itens do Marketing Mix.

Propaganda e apenas um componente do'Marketing Mix e nao de

vemos supervalorizar "sua f'orça , Propaganda e apenas um ele

mento entre mui tos que determinam o sucesso ou fracasso de um

2produto/marca.

1- CRAWFDro, John W. ~ising. 2nd &l. Boston, EUA. Allyn anelBacon.,
P<j. 52.

2- Idem.
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Segundo crawfordl, quase todos os teóricos em Marketing

e Propaganda concordam com as seguintes componentes como as

fundamentais a serem consideradas em qualquer problemas em

marketing: ~:

1. O pl;'odutoem· si - Pesquisa e Planejamento do produto em r~

lação ao que o consumidor ~spera dele. E o produto aceit.§.

vel para o consumidor? Ele atende a necessidade básica ou

desejo do consumidor? É ele fácil ou dificil de ser usado?

Qual é a razão básica que levaria alguém a comprá-lo?

2. O mercado para o produto - Pesquisa e Planejamento do se~

mento consumidor. Quem vai comprar o produto? Onde eles es

tão? Como são eles?

3. º--.Ereçodo produto-Elasticidade, preço dos concorrentes.

Estará o consumidor disposto a pagar que preço pelo prod~

to?

·4. A marca do produto - O nome,· o slogan, o logotipo. Será que

o consumidor entende e gosta? É fácil de decorar .e asso

ciar com o produto?

. ndl-CRAWFORD, John W. Advertising. 2 Ed. Pg. 52.



.75.

5. A distribuição do pro~uto - Que canais de distribuição de

veriam ser utilizados?

6. A embalagem do produto - O produto precisa de proteção?C~

mo pode a embalagem ajudar, o produto a vender mais?

7. A garantia e a assist~nciat~cnica do produto.

8. O disp1ay que mostra o produto no ponto de venda.

9. A manipulação e 'o transporte do produto.

10. As equipes de vendas do produto.

11. As promoçoes de venda do produto.

12. A propaganda do 'produto.

13. Os custos de cada uma das variáveis citadasat~ aqui.

114. A competição do produto.

E com certeza muitas outras podem ser acz esc í.da s, O que e im

portante destacar ~ que apenas um desses elementos/pode tran~

formar, um produto num fracasso. Assim é que deve ser entendi

doo conceito de moderno de Marketing MIX, ou seja, cada uma

das variáveis acima deve ser tratada e realizada de forma in

tegrada com as demais variáveis, de forma a se obter um MIX

de decisões adequado para se atender bem ao consumidor e se obter lucro.

nd1-'CRAWFORD,.John W. Advertising. 2 Ed. Pg. 55.



.76;'

Marketing' é basicamente o negócio de atrair e manter clientes. 1

E a propaganda é apenas wna.dessas 14 variáveis descritas. Propaganda e

a atividade que vai tentar atrair o público alvo oontando-lhes sobre o

produto e seu H1X mercadológioo. Se esse M1X for inadequadoàs,necess~

dades do "target", não haverá propaganda que "manterá" esses consumido-

res iniciallrente atraidos. :~.'.

Assim, você pode ter uma propaganda ruim eventualmente, e as
•

vendas subirem, ou Vice-versa, isto porque as demais variá

veis exerceram maior influência nas vendas que a propaganda

realizada.

Rosser Reever, ex-chairman da Ted Bater & Company, uma das

maiores Agências de Propagand~ dos Estados Unidos, resume

muito bem esta idéia ao dizer2:

"Você pode fazer uma brilhante propaganda e as vendas cairem.
Porquê?

a)- O produto pode nao ser, adequado à necessidade;

b)- O preço pode ser muito alto em relação à concorrência;

c)- A distribuição pode ~ão ser boa;

d)- A força de vendas pode ser ruim;

1- LEVITI', Theodore. A Imaginação de Marketing. Ed. Atlas. Pg. 22.
. rrl2- CRAWFORD,John t..;t'. AdveI.tising. 2 F..d. 1'g. 55.
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e)- Os competidores podem estar fazendo 5 vezes mais prop~

ganda que você;'

f) ~ Os competidores podem estar fazendo promoções e spac í.a í.s",

Outro grande homem da Propaganda, Garret Lydecker da J". Walter

Thompson Company em Nova York, disse uma vez que "de todos os

fatores que podem influenciar as vendas, eu listei 45 deles e

fiquei cansado. Tenho certeza que há mais. Propaganda é ap~

nas um desses fatores.l

Claro que há ai um pouco de exagero. Eu entendo que a propaganda

é apenas um dos itens que podem in.fluenciar as vendas de um

. proquto qualquer, porém, certamente e um item hierarquiéameI!

te dos mais importantes, senao o maior.

Crawford diz que propaganda tem a função básica de acélerar o

processo de venda, acelerando a transformação de desejos e n~

cessidades humanas básicas por produtos e serviços,.em demanda

por produtos e serviços especificos.~ Propaganda acelera es

se processo porque aicança mais 'pessoas com mensagens.de ven

rrl1- CRAWFORD,John W. l\dvertising. 2 m. Pg. 55.
2- Idem.'



.78.

da do que qualquer outra forma de comunicação, de forma. mais

rápida e de menor custo por pessoa atingida. Além do mais,

porque e veloz e tem baixo custo por pessoa, a propaganda fre

quentemente e utilizada para outros propósitos que acelerar o

processo de vendas. Ela pode transmitir idéias, ajudar ca~di

datos a ganharem votos "ou construir favorável atitude do p~

blico para uma empresa.

Mas fundamentalmente, propaganda concentra-se no processode

aceleração da venda de um produto ou serviço, como compleme!!

to funcional de todo um processo de planejamento mercadológ~

co, o marketi.nglHX, que adequou um produto, preço e distri

buição às necessidades e desejos de um público determinado

Ctarget) •

Dunn coloca a Propaganda no contexto do "enfoque de marketing"

começando pela definição de Ma"rketing que mais lhe satisfaz2,

"Ma.rketing e o total de todas as atividades necessárias para

converter poder de compra dos consumidores emdemanda efetiva". 3

1- CRAWFORD,John W. J.\dvertising. 2nd Ed. Pg. 55.
2- Definição de rrarketing surgida durante umamesa redonda para definição de

marketing, comos maiores "experts emmarketing, promovida pela revista
LHe em 1964. DUNN,Samuel Watson. Advertising: Its Role in M:xlern
Marketing. Pg. 36.

3- DUNN,Samuel Watson. Advertising: Its Role in Mx1ernM3rketing. Pg. 37.
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Portanto, algumas das mais importantes atividades emmarketing

incluem: o planejamento e desenvolvimento de produtos em ade

quação a necessidades e desejos de consumidores; a formulação

de politicas de canais de distribuição; decisão de polItica

de preços e o desenvolvimento de planos de vendas, promoções

e propaganda. Como se ve, sao várias as funções fundamentais

no Marketing.

Para Dunn,. Propaganda nao deve ser pensada como uma função

separada, ao contrário, deve ser pensada como parte integrada

de uma função maior, o marketing. O plano de propaganda deve

ser um tópico do Plano de Marketing.l

Segundo a filosofia da MacCann Erickson Communications2, u~a

das maiores Agências de Propaganda do mundo: "O moderno con

ceito .de marketing e primeiro e principalmente um estado men

tal, uma filosofia de fazer negócios. É nossa mais .profunda

convicção que quando a Empresa serve um consumidor ela está

servindo a si mesma.3 Segundo o moderno conceito de marketing,

1- DUNN, Samue1 Watson. Advertising: Its Role in M:JdernMarketing. Pg. 37.
2- Idem.
3- Ibiden.
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o planejamento começapelo consumidor. Portanto, entender o con

sumí.do r se torna a primeira coisa a fazer em"Bu s i.ne s s'; Inde

pendentemente do tipo de decisão em marketing que se está to

mando, seja ela de embalagem, propaganda ou distribuição, o ,-
moderno homem de marketing deve constantemente se perguntar:

Estarlamos comunicando maior valor ao consumidor decidindo as

, 1
sim ou assado?

Toda a Empresa deve tra.balhar junta para: 'entender o que o

consumidor quer, ~uais suas necessidades e quais são seus pr~
\

blemas; adequar e produzir o melhor produto para satisfazer

essas necessidades e resolver esses problemas; desenvolver o

preço e a embalagem mais adequadas às expectativas 'dos consu

midores i moti var sua equipe de vendas i desenvolver a melhor

forma' de comunicar e persuadir os consumidores a,' testarem o

produto.

E tudo isto segundo Dunn,~ deve ocorrer de forma coordenada,

sistematizada" integrada, com o consumidor sendo o centro das

preocupaçoes, considerações e atenções.

1- DUNN, SamuelWatson. Advertisincr: Its Role inModern Marketing. Pg. 38.

2- Idem.
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2 neste contexto que se insere a propaganda, inserida

às demais funções do Marketing integrado, ficando ela com

a responsabilidade de contar aos consumidores de forma convin

cente e persuasiva, que a.Empresa adaptou um produto da me-

Lhoz forma 'possível para satisfazer suas necessidades e de se

jos, para resolver seu problema específico, a um preço justo.

Não se pode portanto nem mesmo se pensarem propaganda de f0E.

ma separada ou nao integrada ao Marketing MIX da Empresa, qua,!!

to mais planejar e desenvol~~-la. Ela deve ser pensad~plan~

jada e desenvolvida tendo como.pré.,..etapastoda a análise do

consumidor, a adequação do produto, preço e distribuição às

necessidades do mesmo, e portanto, traduzir e considerar to

. ·1das essas pré-etapas no seu desenvolvimento.

Já Kotler em síntese, divide a análise em ma~keting em 4 com

f . 2 4penentes undameritia.í.s", os Ip~S": !:roduto, !:reço, Pistribu.!.

çao (Rlace) e !:romoções. Recentemente. Kotler tem teorizado no

sentido de incluir outros 2 Ip~S": Poder político e opinião

Pública3• Não vamo s aq~i.c;1.ü:;Cu.tiro mérito desses
.'

.novo s 2

1- DUNN, Samuel Watson. Advertising:.Its Role in M:x'lernMarketing.Pg. 36-40

2- KOI'LER,Phillip.Administraçãode Marketing.Volo r. Pg. 77.
3- News ArooricanMarketing Associatión.14/09/84. Volo 18, n9 19.
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"pês". Vamos nos restringir aos 4 "pês" anteriores. No P de

Promoções, Kotler distingue 4 subcomponentes: Venda Pessoal,

Publicidade, Promoções e Prcpaganda.

o papel da Propaganda no Harketing MIX e um papel-

de comunicação persuasiva, em 'conjunto com a venda pessoal,

a publicidade ~ as promoçoes, no sentido de atrair, infonnareo::mven

cer os consumidores a comprarem o produto 'em quest.ão. E esta

função coletiva de 'comunicação persuasiva é apenas um dos com

.ponéntes do MarketingMIX. Deve haver urna clara integração

dos 4 "pês" em marketing, ou seja, cada um deles deve ser es

tudado e implementado de forma a considerar os efeitos e ne

cessidades dos outros, numa análise mais global, conjunta, de

forma a encontrar um esforço e combinação integrada das 4 fer

rarnentas básicas do Harketing HIX que irão propiciar o ating.:!:,

mento de objetivos pré-estabeleqidos.l

Devemos acrescentar a esta análise a f9rça das variáveis .de

demanda incontroláveis,exógenas, externas a Empresa, de difl

cilmanipulação e influência, tais corno o Governo, a Concor

1- KOI'L.ER,Phillip, Administração de Marketing. VoI. 1. Pg. 77-81.
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rência, o Clima, etc. Tais variáveis estão incluídas no Marketing

MIX de forma distribuída. A meu ver deveriam ser agrupadas se

paradamente e constituir um 59 componente. I!: o que Kotler es
- . t 1ta proponto malS recentemen e.

...., t

.-
I!: o ~aso .também da Pesquisa, que está fragmentada e incluída

na concepçao e desenvolvimento de cada um dos 4 "pês".· Nova

mente, acho que por sua decisiva importância, Pesquisa deve

ria ser também um componente específico, um 69 P •

..:_Para este trabalho porém, concluímos essa rápida análise do

Marketing MIX e a Propaganda, rei terando ·a importância da Pro

paganda no contexto do Marketing MIX como elemento de ligação

produto/mercado para aceleraçã~ do processo de vendas e/.an~

cessidade de se desenvolvê-la de forma integrada e condicio

nada as considerações do Marketing MIX, alertando para o

risco da supervalórização da Propaganda. Não nos esqueçamos que

para o aumento das vendas, a propaganda é apenas um dos e1emen

tos influenciantes, apesar de seu grande peso. No contexto

competitivo dos mercados modernos,onde o consumidor é cada

vez mais exigent~ onde florescem cerrceeas de Empresas con

1- News American Marketing Association. 14/09/84. Voi!..18, n9 19.



.84.

correntes, de nada adiantarão m í.Lhó es de dólares de propaganda

num produto que não30idevidamente adaptado e concebidopara satisfazer

as necessidades e desejos dos consumidores, ou que possui uma

relação preço/qualidade muito inferior à concorrência, ou cu ":
.~

jo produto nao esti convenientemente distribuldo nos pontos

de venda.

A propaganda deve ser parte de um conjunto maior de ações, t~

das interligadas e integradas, cuja utilização deve supor e

complementar todo um pré-planejamento e uma série de ações de

caráter mercadológi.cos.já executados, o Marketing MIX, para a

1plena satisfação do consumidor e a realização de lucros.

Dentro do composto de marketing se insere o composto promoci~

nal, de forma integrada, complementar e interligado na Empr~

sa/Produto dirigido ao mercado/targe,t,em cujo ferramentalse insere a

Propaganda, ao lado da promoção, da Publiciqade e da Equipe

de'vendas, todos atuando de forma planejada e integrada, de

forma a cumprir sua função instrumental dentro do Marketing

MIX! qual seja a de levar ao conhecimento do consumidor, de

. 1- KOI'LER, Phillip.Administrélç.ãode Marketing.Vol. IH. Pg. 877-892.
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forma atraente e persuasiva, o produto como o mais adequado a

resolver o problema e atender a necessidad·e/desejo do consu

midor.

.'...

C)- ,.Propaganda e promoção

Propaganda e promoção sao duas áreas de atividades muí.t.o p:r:~

ximas e, na maioria das vezes, tratadas muito separadamente.

A li.teratura atual americana, no assunto., registra esmagadora

maioria separando as duas áreas em funções distintas: "Prop~

ganda tem a função de comunicar, informar, simpatiza~ atrai~

, persuadir consumi.dores a optarem por determinado produto, Em

presa ou marca, em suas próximas compras. Promoção tem por fu~

2
ção induzir vendas de forma mais direta. Na verdade, nao há

nada mais obscuro em marketing que a t.entativa de se definir

promoçao como atividade distinta de Propaganda e Vendas. A

literatura no assunto, com raras exceçoes, define Promoções

como toda e qualquer atividade de marketing destinada a prom~

ver a venda do produto, que nao seja a venda pessoal, prop~

1- KOI'LF..R, Phillip . .Administração.de Marketing.. VoI. rrr. Pg. 855.
2- Idem. Pg. 854 e 858.
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ganda ou publicidade, tais como shows e exibições, demonstra

çoes e vários esforços de vendas nao recorrentes e fora da ro

t' d í ~ , Ilna or lnarla.

:;.. '

A meu ver, trata-se de um absurdo vazio, gerado pela tentati

va de se definir em prosa o que acontece na prática, ou seja,

pela quase impossibilidade da Agência de Propaganda realizar

atividades promocionais do produto que nao ca.ibam nas 5 mi-

dias básicas, TV, rádio, jornal, revistas e out-door.

No inicio, a Agência de Propaganda nada mais era que o age,!!

te vendedor de espaço dos jornais.eperiÓdlcos2 Com o tempo,por'mera

dificuldade técnica do produtor e dos jornais de "desenhar"e executar

as campanhas de propaganda, passou-se a exigir da Agência de

Propaganda a execução désses serviços especializados~ Só a

partir dos anos 20, e qUe a Agência passou a desempenhar p~

pel mais relevante na concepção das mensagens a serem trans

mitidas ao grande públiCO~ Nos últimos 10 anos observou-se e

se observa ainda hoje crescente tendência das Agências dePr~

paganda nos Estados Unidos de abrirem unidades especificas para'
) .

1- KC1I'LER Phillip.·Administraçãode Marketing..·VoL IIr. Pg. 858.
2- SANDAGE, C.H. Adv. 'I'heoryarrlPractice.:Pg. 606.
3- Idem, pg.606 e, UJNN, S.Watson. l\dv.Its [<olein M:rl.ern!V'.arketing.Pg.22-23.
4- IX1NN, S. Watson. Adv. Its Role iriM:rl.ernMarketinq. Pg. 28-32.

,I.,
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desenvolvimento também de Campanhas de Promoção.

A literatura de marketing.está um pouco atrasada no assunto,

mas' já aparecem alguns trabalhos de reposicionamento da ati
-: .

vidade de Promoções, aproximando-a mais da atividade de Prop~

ganda. Segundo Kotler, nao e nada fácil definir promoção, po~

que em última análise, tudo o que uma Empresa faz tem um P9.

tencial promocional. Para Kotler, "Promoção abrange todos os

instrumentos do composto de marketing cujo papel principal

for a comunicação persuasiva"l. Assim, a propaganda ou o preço

podem ser considerados ferramentas de promoção, se o objetivo

for comunicação persuasiva para aumentar as vendas, de forma

direta. V"'e-seque,mesrropara Kotler, a fronteira é frágil entre Propaqan

da e Pror.oção, pois Propaganda tambémé persuasiva. Por outro lado, mui

tas atividades deProrroção são maí.s facilIrente executadas internamente na

Empresa, diferenterrente dá Propaqanda, Dai vema disfunção, ou a resis-

tência do Produtor em delegar a função de Promoção ao Agente."

A meu ver, o que se pode esperar nos próxirros anos éu.ma·di visão das

diferentes funções até aqui agrupadas como atividades de Promo

1- KOl'LER, Phillip. Administração de MarketigJ. VoL !II. Pg. 854.
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çao, com reagrupamento de boa parte delas junto às 'at.ividades

de Propaganda, o que provavelmente sera r'ec Las s í.f Lcade pelos

acadêmicos e literatura em marketing como algo tipo "Propaga!!.

da e Promoções Afins", ou "Propaganda e Promoções Externas",

ou ainda "Propaganda e Promoções de Produto", etc. Tais, at.íví,

dades, no âmbito da Agência ,de Propaqanda, serão definidas provavel

mente como qualquer atividade em marketing que tenha por fun

ção induzir as vendas do produto, o que deve incluir Prorroçõestipo "des

contos, cupons, arrostras grátis, degustação, brirrles, etc". Outro grupo

de'atividades prornoci?nais sao as PromoçõesGerais ou Internas, sob a égl

de interna do Produtor, definidas corro atividadesdeapoióàs vendas (Co!!.

, vençoes, material de treinamento, arrostras, revistas especializadas,

incentivos, etc).

No moderno Marketing Direto as atividades de Promoções e as

de Propaganda sao realizadas como se fossem uma única unida

de~ Muito do que se faz hoje em Marketing Direto seria clas

sificado tradicionalmente como atividade de Promoção. Marketing

Direto junta definitivamente boa parte das atividades de Pro

imoções com as da Tradicional Propaganda, acrescenta algumas

1- Direct Marketing - MagicLanter n9 8- by Ogy1vy & Mather Advertising, N.Y.,
DocumentoInterno de Treinamento Profissional da Organização.

·1 ..
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técnicas cientificas com boa dose de Pesquisa, tudo sob a

ótica de um novo conceito no atendimento das necessidades

raçoes dos consumidores, qual seja o de satisfazi-los e aten

di-los individualmente, procurando manti-los como clientes

com a mesma dedicação e esforço desempenhados para ob t ê+Los , ~.:

o novo corice í. to em Marketing Diret.o nao quer do· consumidor

apenas uma compra. Não! O çonsumidor deve se tornar um clien

te cadastrado/de quem se espera realizar transações comer

ciais por um longo, periodo, sempre com tratamento individua

lizado:'

IX - PROPAGANDAE AG:t:NCTADE PROPAGANDA"

Surgimento:

Como já disserros anterionnente, a Agência de Propaganda nasceu por um

lado, pela dificuldade dos Anunciantes em lidar comas diversas mídias

diretamente, epor outro, pela dificuldade dos jornais e revistas em li

dar comos diversos anunciantes diretamentE:!2. Portanto, no inicio, a Ag~

cia de Propaganda era na verdade a Agência de MÍdia~ Em seguida, o Anun

ciante passou a pedir à Agência de Midia a confecção dos "lay-outS' dos

anúncios em revistas e jornais (não havia 'IV naquela ép:lCa)•.Portanto, a

1- Conferfficia realizada por Lawrence G.Chait, PreSIDente da L.G.C.eonsutants,
Inc., 'em26/02/85, na New York University.

2- SANDAGE,C.H.Adv. 'I'heory and ~actic~. Pg. 606.
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Agência passou a ser Agênc1ade Desenhos e Nldias. O contato constante

e a- facilidade técnica dos Agentes fizeram comque osJ Anunciantes come

çassem a solicitar de suas AgênCias tambéma idéia, tal'lbémo conteúdo

dos anúnciosl• A Agência então Vll"OU Agência de Mídi.a e Criação. Só

mesmo de 1945 para ca e que as Agências passaram realmente a

exercer controle absoluto do processo de investimentos em Pro

paganda, quando as mesmas criaram seus Departamentos de Pes

quisa e, mais recentemente, seus.Departamentos de "Accounting",

muito mal traduzido para o Português como "contato".2 Falare

mos disso mais à frente. Aí o ciclo se completou e a Agência

de Propaganda passou realmente a criar a Propaganda, parti!!

do de dado orçamento e do objetivo a ser atin~ido3

Como se ve-, em um curto período r eLa.t í v o, mais Uma vez a pr~

tica destrói velhas teorias e serve de base para a elaboração

de novas teorias. Em tão curto período, a atividade de elabo

raçao e execuçao de Propaganda que era feita pelo Anunciante,

passou para o intermediário e f.ínalrnenta para o es:pecialista.No inIcio,

- a escolha do veiculo de comunicação era a decisão mais ÍlIlfOrtante para

o sucesso de uniapropaganda, e muito rouco se devia ao contetrloda pro@

ganda. Desnecessário dizer que hoje as ooí.sas se invertem, e o conteúdo

-.1- DUNN,S. Watson. AiN. Its Role in ~ern J1arket~. Pg. 21-26._
2- Idem. Pg. 33.

3- Ibiden.
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e a forma da mensagem são decisivos para o sucesso de uma propaganda.

Departamentos Ou Atividades Internas de uma Agência
de Propaganda Moderna

o que se vende ao Anunciante é na aparência, um anúncio es

crito ou falado, preto e branco ou colorido, que aparece em

TV, R~dio, jornais, revistas e/ou out-doors. Parece muito

simples e fácil de fazer. Não e, todavia!

Vamos agora listar e discorrer rapidamente sobre os vâ r í.os de

partamentos ou atividades distintas dentro da Agência de Pro

paganda e suas funções, no desenvolvimento de Campanhas de

Propaganda .

• "Accounting" ou "Con"tato" OU "Atenditnent"o"

Esta função é normalmente exercida por profissionais de peE ."

sonalidade marcadamente concreta, objetiva, pr~tica, pés no

chão, analltica, cientlfica e planejada. Profissionais com

formação mercadológica e administrativa. É esta a l~ etapa

do ciclo de atividades. É o espelho da AgênCia. É a ponte
I"

entre o cliente e a Agência. É o contato da Agência com b

./ ..
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cliente. Dai o nome em portuquês, Mas, o contatocom o cliente,apesar de

extremamente importante e na maioria das vezes determinis

tico para o bom relacionamento Cliente e Agência, nao e

mais na Moderna Agência, a função única do Departamento, _

nem a ·de maior peso para0 sucesso de uma propaganda. A es
..

se Departamento cabe na M:xlen1aAgência de Propagandá, a função de co

ordenação das várias atividades internas da Agência e a função de de

terminar.a estratégia a ser adotada para atingir objetivos pré-d.§:

terminados pelo Cliente e pela Agência. Esta é na verdade,a função fun

idamental desse pessoal. Muitas vezes a determinação da estraté

gia a ser adotada é resultado direto de muito trabalho e

busca de informações sobre o cliente, sua indústria, seu _
"::,

produto, seus concorrentes, seus ·consumidores, tendências,

etc. Fatos importantes e relevantes para o consumidor es

tão normalmente um pouco encobertos, mas afloram rapidame~

te na medida que alguém vai fundo na busca de .entender o

contexto e suas implicações. Outras vezes, a estratégiaad.§:

quada surge da troca de idéias e informações com os outros.

Departamentos envolvidos, no trabalho de coordenação e dis

cussao do problema a ser resolvid02.

1- Conferênciaministrada FOr David Ogilvy em ·20/5/85, 110 curso de Treinamen
to e Desenvolv.de Executivos em Propaçanda,naOgilvy & MatherAdv., N.York-:-

2- OGn.,vy,David. David Ogilvy on Ad,:ertising.crown Publishers,rnc,NY. Pg .11.

:..j."

.,
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Quando falamos do objetivo a ser atingido, fornecido pelo clie.!!

te, estamos, na maioria das vezes, -f aLando de um problema a

ser resolvido (ex: objetivo aumentar vendas: Problema:normal

mente,queda de vendas). Já o objetivo da Propaganda deve ser
;~.'.

o que se espera que ela faça (ex: fazer com que consumidores

atuais aumentem seu consumo; mostrar. um novo uso para o produto;

1atrair novos segmentos, etc.) .

Deve ficar bem claro aqui que a tarefa de escolha da estraté . ,

gia adequada para um produto. atingir um detenninado objetivo, e

de responsabilidade do Departamento chamado no Brasil de "Con

tato", mas o que nao quer dizer que o'pessoal desse Depart~

mento tenha que trabalhar sozinho e apresentar a estratégia.

Ao contrário, eles devem discutir com o cliente e os outros

Departamentos da Agincia e, juntos, encontrarem a estratégia

mais adequada, com base em fatos relevantes para os consumi

·dores. Não importa quem trouxe a solução ou quem encontrou o

ponto relevante até então oculto, o que conta e que o D~paE

tamento de Contato cumpra sua missão de gerenciar / coordenar
..•./t.

1- Conferincia realizada IX'rDavid Ogilvy em 20/5/85 (vide pg.anterior).
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Agência e Cliente, na identificação da estratégia adequLda.

Missão cumprida para esse pessoal é estratégia encontrada.

o Departamento de Contato representa peso 2 nas discussões

internas na Agência de P~opaganda para determinação da me- ,.

lhor estr~tégia para ~m produto: a voz do· cliente e avo?

da razão (a voz da lógica, da ciência).

Portanto, a função principal do Departamento de Atendimento
,

é entend~r o produto, a concorrência e o consumidor "target';de.ê.

cobrir qual a estratégia a ser seguida que fará com que o ob

jetivo seja alcançado e, dentro desta estraté~ia, determinar

o atributo do produto, seja físico ou psicológico, que

vai diferenci~.-lo em relação aos concorrentes, aos

olhos dos consumidores 'targee, nao de quaisquer consumidores.

Em outras palavras, definir o que deve ser feito e o que de

ve ser dito, qual o ponto a ser destacado, qual d~ve ser o ~

sicionamento C'pos.ít.íonínç'')do produt.o frente aos ·concorrentes,

aos olhos do consumidor e suas· necessidades.
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Pesquisa e Planejamento

t: a voz do consumidor.

Diz-se nos EUA que o sucesso das Grandes Agências de Prop~

ganda reside na ênfase que ê dada à Pesquisa, onde as pr~

ferências, idiossincrasias, desejos, necessidades e impu!

sos dos consumidores sao identificados e trazidos para con

sideração na elaboração de estratégias, na procura dos ar

.gumentos relevantes e importantes para o ~onsumidor, na de

finição das mídias a serem utilizadas, no desenvolvimento

dãs campanhas de propaganda e,na aferição da eficicia e

eficiência das propagandas e dos veículos utilizados como

mídia, etc.

Em última anilise, J?esquisa e a essência do conceito moder

no de marketing, que. opera a partir. da identificação dos "

consumidores e suas necessidades e desejos. O Departamento

./ ..
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de Pesquisa numa Agência de Propaganda nao opera somente no

lançamento de novas campanhas de Propaganda. Ele mantém

suas antenas ligadas e se preocupa em identificar mudanças

de comportamento e de valores dos consumidores, influencia

dos por novos hãbitos, novos avanços tecnol6gico~ transfor "',!.-

lllaçoeseconômico/político/sociais, novas tendências,etc.

E se preocupa em ac0!Upanhar todo ,esse processo evolutivo,-

para atualizaçãodas promessas ernensaqensdos produtos e serviços

perante os consumidores. Também e esse Departamento quem

identifica mudanças e aparecimento de novas midias, no que

respeita os hâb í.t.o s do consumidor.

Por últim~ e aqui também que as diversas campanhas de pr~

paganda têm seu desempenho avaliado em termos de ~ficãcia e,

comparativamente a outras campanhas, bem como em termos de

Nielsen, ou seja, medidas de lembrança, (IIREtAL'L") etc.

Planejamento e uma atividade nova dentro das Agências de

Propaganda que comumente se agregou ao Departamento de Pes

quisa, pelo alto grau de sinergia e ligação das duas ativi

dades. Planejamento sLqn.í.fLca prever, acompanhar e contro

lar campanhas de Propaganda em termos dinâmicos, no dia a

.1..
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dia, com ênfase em resultados. r;; uma atividade que cresce

em importância e que tem como objetivo principal investigar

e apurar o mais precisamente possivel, o real efeito da caro

panha de Propaganda sobre o produto, suas vendas, o impacto
:;.• '

na imagem do produto e na Empresa, etc. Até aqui, pouco se

evoluiu em termos de aferição' de efeito nas vendas, mas o

futuro se apresenta promissor.

Deve ser lembrado a esta altura qu~ as atuais medidas de

sucesso de uma propaganda estão todas associadas a graus de

lembrança dos consumidores apos terem sido alvo da campanha,

normalmente no dia seguinte,' e com 2 tipos básicos, lembran

ça sem ajuda e lembrança com ajuda, ou seja, % de consumido

res entrevistados que estavam sintonizados na mldia utili

zada e se lembram de uma especifica propaganda, sem que a

mesma tenha sido especificamente trazida para consideração,

ou' quando a especifica propaganda tenha sido perguntada. Ba

sicamente "Recall"e.medida de lembrança de Propaganda em.TV,

nao em jornais e revistas, cujas medidas são muito comp l í ca

das, pouco efetivas e pouco utilizadas.

.1..
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Para 'rv, este método foi utilizado primeiramente pela Procter

& Gamble, a maior .Empresa Americana de produtos Alimentl.

. - 1cios, de higiene e de limpeza, 30 a 40 anosatras. Como

.market.i.ng· e. uma atividade em que a prática faz a teoria,

. tal procedimento foi classifi.cado como adequado e levado ã

teoria. Porém, a realidade de 30 anos at.r âs ê totalmente di

ferente da s~tuação que se vive :r-ecentemente. Àquela epoca

a TV estava começando 1 o número de comerciais era reduzido

e, principalmemte, de longa duração. Comumeram os casos de

comerciais demonstrativos de 20'a 30 minutos. Claro que em

tais circunstâncias, a medida. de lembrança se aproximava

muito ma í.s do efeito nas vendas2• Além do mais, no inicio,

TV era vista por todosl pelo caráter de novidade, sem dis

ti.nção. Hoje, com tantas opçoes, com o envelhecimento do

veiculo e com o volume gigantesco da: competição, um comer

cial' terá muito maior lembrança se ele for mu í.t;o bonito,

muito diferente, el na maioria das vezes, nao vai querer

dizer que os consumidores vao comprar d produto. Ou vai! O

que conta e que a relaçãonao e direta e nem sempre verda

1:" Prod::er an:::lGambleMagicLantern da Ogil:\y & Matherl'..dvertising, NY. S€mi.
nâr.ío apresentado no curso de Treinamento e Desenvolvjjrento de Executivos
na Ogílvy 8' Mather Adve.rtising, New York, por C.Angers, em 21/02/85.

2- Idem.
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de. Muitos outros fatores devem ser considerados, como por

exemplo, se as pessoas' que Lembr-am são ~'Target" do produto.

Não adianta nada muitos homens se lembrarem de um comercial

maravilho~o de uma peça.intima feminina, pois o "target" de

tal produto é mulheres, nao homens.

E o "Recall" e medido indistintamente, genericamente, nao -

considerando o segmento objetivo. Portanto, um "Recall" a.!.

to genericamente não implica em aLto "Recall" para o "Ta.rget"

do produto.

Na verdade, a própria Procter & Garnble es t.â reavaliando pr~

sentemente seus critérios de avaliação de efet.ividade de co

merciais de TVl.

• Midia

À primeira vista, a impressão que se tem é que Mídia e uma

atividade simples, sem maiores reflexoes. Totalmente falso!

Mídia bem escolhida pode fazer um orçamento' render 2 vezes

mais, ou pode destruir uma excelente Propaganda, QU ainda

pode minimizar o custo da propaganda, etc.

Deve ser lembrado que' o número de veiculos é bastante graE

de, principalmente se considerarmos as. centenas 'e milhares

1- Procter aro Gamble Magic Lantern (videpg. anterior).
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de diferentes revistas, jornais, publicaç6es, estaç6es de

TV, de rádio, out-doors de ônibus, out-doors de campo;cable TV, etc.

Multiplique-se isto pelas dezenas de diferentes programas

de cada urna das e.s t açôe.s de TV e rádio, cada urnacomnl veis

diferentes de audi~ncia e preço e, atingindo diferentes --: .
. ~

"Targets" ou segmentos da população. O que se obtém ao fi

nal são infinitas combinaç6es de mldia!

Departamento de Mldia Moderno nao pode functonar sem a aj~

da de um computador para processamento de tamanho volume de

dados, variáveis e informaç6es.

A principal tarefa do Departamentod~ M1diaé maximizar a eficãciada

campanha dada urnaverba ·pré-determinada. Nãoé nunca rninirnizarcus

tos .. Isto pode ser altamente enqanoso e pode destruir todo um traba

lhol. E isto pode ser feito através de completo conh2cirrEntodas au

dd.ênc í as das mídias e, do perfeito enterrlinxmto do "Target" do pr~

duto/serviço. Isto posto, o pessoal de M1diapode cruzar as informa

ç6es e buscar as audí.êncí.asque atinjam os objetivos de frequência

e alcance.

j;; de decisiva importância que o Departamento de Mldia receba

do Departamento de Contato o plano estratégico para midia,

contendo clara e especificamente o '"Target", as priorid~

BIBlIOTECA KARl A~ BOEDECKER
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des em termos das diferentes mídias (em acordo com os obj~

tivos da Propaganda e a estrat~gia escolhida para atingir

esses objetivos), a verba dispon1vel, o período. objetivo,

qualquer tipo de restriç6es, informaç6es sob~e o produto,

sua promessa, detalhes da estrat~gia criativa, etc. Deve

ainda receber do. Departamento de Atendimento (contato), os

objetivos de Mídia em termos .de alcance (Reachle frequência.

Tudo isto será de fundamental importância para o de senvo Ivj,

mento de planos de mídia alternativos e escolha final do

plano de mídia.mais adequado.

o Departamento de mídia deve estar atualizado em termos de

audiências diárias das centenas de programas de TV e rádio,

das circulaç6es mensais de jornais e revistas, as novas p~

blicaç6es, variaç6es dos "Targets" dos diversos veículos,

programas, revistas e jornais, etc.

Grandes oportunidades nas Diversas Mídias podem ser identL

ficados e capitalizados para os diversos clientes da Agência.

Em Mídia, nao interessa atingir pessoas que nao sejam

"Target" do produto. Só interessa atingir os consumidores

"Target".
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Çriação

Este é o pessoal da Agência de Propaganda. responsável

pelo "como dizer"o que deve ser díto.É a tradução p~

ra linguagem de mídia, para linguagem relevante para o

cOnsumidor "target",do que se definiu previamente co

mo o que deve ser dito ao cànsumidorl,

Diz-se nos EUA gue apenas 1/3 do sucesso da propaganda

reside aqui, dependendo do trabalho de criação, de como

se vai "dar o_recado", seja em TV, Fádio, jornal,revi~

ta ou out-door, Os outros 2/3 estão divididos entrePes

guisa e definição do que deve ser -dito (1/3) e plano de

mídia (1/3).

O que se espera do pessoal de contato e d.e Pesquisa, é

que eles descubram o que deve ser dito, ou a promessa

fundamental, a característica relevante aos consumido

res (física ou psico15gica) que diferencia0 produto de

seus concorrentes ("Uniqueness"),Sem isto metade está pe,!:

dido. Pesquisa e a chave para se descobrir isto2,

O ~ue se espera do pessoal de criação e .que eles descu

bram a grande idéia que vai apresentar o fator diferen

cí al relevante do produto ("Uniqueness") de forma a

1- CGILVY, David. David Ogilvy OnAdvertisi~. Pg. 9-13.
2- Cônferênciaministrada IX>rDavid Ogilvye1l120/5/85,. no cursode Treinamentoe

Desenvolv.de Executi'vosem Propaganda, na Ogilvy& Mather Adv., N. Yo:tk.
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atrair a atenção do target,' de forma diferente e elega~

te, de forma'única, atraente, bonita, persuasiva. Sem

isto, a outra metade está perdidal•

o Departamentode Criação deve se preocupar em criarum cOmercial .~

.ou anúncio que desperte imediatamentea atençãoou curiosidade do

ouvinte ou leitor target, nao qualquer leitor, e, que o

mantenha ligado no comercial/anúncio até que ele receba

toda a mensagem e a identifique com o produto e objeto

da mensagem2 Além do mais, e também responsabilidade de

criação, apresentar as vantagens diferenciais do prod~

to, ou sua "Uniqueness" de uma forma convincente e efi

caz, nao importando os meios/de forma que o receptor -
. .

seja realmente atingido,' e que o produto anunciado consiga

adentrar na mente do consumidor, na escala de preferê~

cias na categoria a que pertence o produto anunciado.

Muitos meios podem ser utilizados, tais como demonstra

çao, depoimento, comparação antes e depois, etc. Cabe

ao Departamento de Criação associar o melhor meio ao

1,- Conferência ministrada por David Ogilvy - veja pg:. anterior.
2·· Idem.
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produto em questão, levando em conta as mensagens da

concorrência, a relevância das vantagens diferenciais,

se físicas ou psicológicas.

Pura arte sao as propagandas que nao têm como objetivo :.;.. '

direto fazer o produto vender mais, mas apenas alcan

çar ~íveis elevados de lembrança. Muitas vezes, a pura

arte gera níveis elevados de lembrança que por sua vez

provocam efeito direto nas vendas do Produto. Isto acon

tece quando a categoria em que se 'insere o produto em

'questão e pobre em termos de marketing, (quando OS concor

rentes do segmento ainda não estão operando na sua essência

sob as rédeas do concei.to de marketing),. suas propaga!!

das nao sao eficazes na enfatização de vantagens dife

renciais reais, físicas oups~cológicas.

Propaganda e a disciplina que se baseia em fundamentos

)

cientificos e lógicos para determinação do objetivo e
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e estrat~gia a ser utilizada, e que incorpora forte-

componente artistica em sua execução,' e na t.radoção. do ró

gico para a tela, para a mídia. A propaganda e uma es

:..t.' ,

p~cie de ci~ncia arte, ou arte ci~ncia. Aqueles que a

querem ver como, só ci~ncia, nao conseguem praticá-

la com sucesso, nem colocá-la em livros acadêmicos

coerentemente, posto que a componente artística muitas

vezes impossibilita a constatação. E: muito difícil teori

zar a arte, 'bem como a Pro~aganda, misto detiêntia e

arte.

Por esta razão, a meu ver, Propaganda é a ciência - 'a rte, tal

como o Marketing, que se utiliza da prática'bem sucedida, para

esboçar suas teorias, das técnicas e conceitos que as Empresas

modernas (supostamente possuidoras de grande conhecimento de

marketing e propaganda) e Agências de Propagan-
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da praticam no seu dia a dia, apos testes, apos Pesqu!

sa, e com ênfase na resolução de pr?blemas do consumi

dor, na satisfação de suas necessidades, aspirações .e"·

desejos) enfim, na sua orientação para. o cliente.

Assim~ a prática ~em sucedida determina a Teoria em

propagandal Todavia, a prática .nao e sempre bem

sucedida através do tempo. Mudanças de valores e de

comportamento na sociedade e nas pessoas, provocadas -

por novas tecnologias, mudanças po"llticas, econômicas,

sociais, influenciadas por fatores externos e ambien

tais, exigem mudanças de práticas e técnicas para se o!~

ter sucesso. E a prática muda. As técnicas e conceitos

em Marketí.ng e Propaganda estão em constante evolução,

devendo desta forma trazer consico, mudanças e evolu

- . 2 .çoes na Teoria • A Teoria em Propaganda e Marketlng

deve ser encarada como o retrato de técnicas ~ concei-

tos bem sucedidos em aplicaç§o no momento.3

1- Conferência realizada por David Ogilvx em 20/05/85, no curso de Treina~nto
e Desenvolvimentode Executivos em Propaganda, na Ogilv.f8i Mather
Advertising, em Nova York. o

2- Idem.
3- Ibiden:
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"CASI'JNG"ou Departamento de Seleção de Personagem

É o Departamento dentro da Agência de Propaganda respons~

v~l pela seleção e escolha dos modelos, artistas e pessoas

que vao fazer parte do comercial de 'IV,rádio ou anúncio darevista/

jornal. A preocupação aqui e escolher o elenco certo, mais adequado .~
". ;

para o tipo de mensagem que se quer levar. ao ar.

Muitas vezes se faz necessário um artista de renome,outras

vezes um cidadão simples, pai de familia, dona de casa,etc.

Criação vai dar os paráme~ros desejados ao Departamento de

"Casting" .

RELAÇÕES PÚBLICAS

Tão importante no mundo moderno onde a competição é intensa

e o consumidor e cada vez mais bem informado e exigente. .-

Relações Públicas virou uma atividade fim nas modernas Agê~

cias de Propaganda. É uma divisão autônoma que os clientes

. contratam para cuidar de seu relacionamento com.o público,

com a Imprensa, com os 6rgãos de Informação Governamentais,

com os Sindicatos, etc.
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F:.hojefunção das mais sofisticadas cujo desenvolvimento e

acelerado e a demanda muito alta.

• PROMOÇÕES
:,j.'.

Também se transformou em Divisão Independente dentro da mo

derna Agência de.Propaganda, dado,a seu alto grau de esp~

cialização.

As nodernas Agências de Propaganda, dia a dia, tiram mais

e mais atividades de Promoção interna'dos clientes~ princ1,.

palmente àquelas relacionadas aos produtos e consumidores, fi-

cando nos clientes aquelas atividades voltadas para seu

quadro de vendedores e distribuidores.

Já dissemos anteriormente que esta função deve estar em

sintonia ininterrupta com a Divisão de Propaganda, através

do Departamento de Contato, e suas açõe~ sempre que possl

vel,devem levar em conta as atividades e estratégias em

preendidas na Propaganda.

MARKETING DIRETO

Também adquiriu força e volume suficientes para transform~
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-se em Divisão. Autônoma.

Na verdade, muito mais quePromoções.e Relações Pfiblicas,

de há muito essa atividade, cada vez mais ciência que arte,

virou autônoma nas Grandes Agências de Propaganda. Mais uma

vez i.S80 se deveu a p.robl.emas práticos ,dado ao alto grau dê.

especialização inicial·dessa atividade, as Agências se· vi

ram forçadas a criar orgaos especializados para atender e

resolver problemas especificos dos. clientes.

Marketing Direto nasceu sendo mala-direta, ou seja, a Pro

. ""d. 1paganda que ut Ll.Lza o correio como ma aa .

Dado ao sucesso da prática ê a facilidade de acesso aos

consumidores via correio, nasceU a prática de se co.mercia

lizar produtos via cor~eio.

Foi um novo canal de Distribui.ção que nasceu há rna í.sde 100

anos nos Estados Unidos, mas que nos filtimos 30 anos

se tornou muito expressivo, especialmente nos filtimos 10

anos. Hoje, se estima que quase 15% da comercialização de

produtos nos EUA seja feito via correio2.(Nãose considerarrlove1

1- IDSS, Nat. A.Ilistoryof Direct Mark.e~. LinoolGraphicArts,Inc.NY.Pg.1-1s'.
2- Idem. Pg ..17.
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culos e produtos de natureza incompatlvelcom transfOrte via correio).

Enquanto restrito ao correio, o Marketing Direto nao havia

ainda alcançado a sua magnitude, apesar da importância do

mesmo. .~

A prática tinha construido uma teoria mu í t.o restrita. '

Foi com a utilização de jornais, revistas, rádio, TV, telefone e téc

nicas promocionais das mais variadas, que o Marketing Dire

to se delineou e se incorporou, adquirindo contornos pr-ª.

prios e modernos. Já se era possivel pensar em Marketing -

Direto desligado de correio ,1

Aos poucos, Marketing Direto se delineou como a prática de

Propaganda e Promoções que pede açao direta e imediata do

consumidor, diferentemente da Propaganda tradiclonal. Isto

pode ser feito via TV, Rádio, Correio,-Jornal, Revista, telefone, ou

out-door, ou seja, em qualquer dos veiculos de mldia, e

mais os meios e técnicas de promoções~

.Fantástico crescirrentoe aceleração se observou, sem que ainda Marketing

1- Conferênciaministrada por Nat Ibss, professor Cllefedo Depto.de Marketing
Direto da NY ünívers.í.tyem 02/04/85, em Nova York.

2- Idem~
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Direto fosse descri to pelos teóricos· CXJlTOMarketing 1'b::lerno, ou umanó

va evolução nas ênfases emMarketing. Prevalecerá ainda o conceito de

que o Marketing Direto era a Propaqarrãa e Promoção Diretal.

Somente recentemente nos EUA e que se começou a se observar .-
que algumas Agências de Marketing Direto passaram a execu

tar .nao só a propaganda, pronoçâo, direta, mas também tradicional

2propaganda e promoção, e com muito sucesso .

Mesmo as Divisões de Marketing Direto das grandes Agências

nos EUA que. antes só faziam propaganda e promoção tipo açao

direta, hoje começam·a trabalhar também a propaganda nao

direta para seus clientes.

Presentemente, muitos já redonhecem o papel do Marketing _

Direto como a atividade de marketing, propaganda e promoção

-, d ld 3que busca açao dlreta o consuml or .

o que p::lUCXJSadmí,tem a.írda é oMarketing Direto comoumajuste e evolução ..

noconceito fundamental de l1arketing I ou a orientação para o consumídor4.

Marketing Direto hoje nos EUA nao e mais só a Propaganda e

1- Conferência ministrada por Nat Ross. Veja pg. anterior.
2- Idem.
3- Ibiden.
4- Ibiden.
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Promoção direta, que pede ação imediata ao consumidor, via cor-

reio, TV~ Rádio, Jornal ou Re;ista. É muito mais que isso.

A prática bem sucedida em mi.lhares de empresas delineia o

Marketing Direto como um estado de esplrito, uma filosofia

de comercialização que/tal como no Marketing tradicional,

parte da tentativa de resolver problemas dos consumidores,

de satisfazer suas necessidades, aspirações e desejos, mas

nao mais no curto prazo, ou nao mais objetivarido dele a

compra dos pro"dutos, e sim, satisfazê-lo' hoje e amanhã, tê

-lo como cliente hoje e amanhã. Fazê-lo olhar a Empresa com

respeito e·am í.z ade , como uma inst.ituição confiável, ter re

lacionamento pessoal e individual com cada um dos consumi-

dores, levar-lh.es mensagens· pessoais, individuais. N.ão mais

olhá-lo como um número entre tantos, mas tratá-lo pelo seu

home, conhecer seus problemas individuai"sl.

r.sto e hoje a prática mais evo LuLda que está virando e vai

" t" " " 2Vlrar eorla, val se lmpor

Mantêm-se o conceit~ d~Marke~ing, apenas acrescentando en

fase em fazer do oonsumidor um cliente, :umamigo, para o hoje e o ama

1- eHArr, Lawrence G. Direct Marketing·is a Way of Thinking. Pg. 3.
2- Conferênciaministradapor Lawrence G.ehait,naNY Uní.versLty, N.York.26/02/85.
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nhã, apresentar-se corro Instituição confiável e amiga, cujos produtos

e' .serví.ços são' 'sempi:"emalbores que os da competríçâo, e lhes levar r~

lannente mensagens pessoaí.s , in:lividuais, fazendo-o sentir maisapenas

'umnÚIrero. O objetivo é antes manter clientes que conquistar ven

, .1
das •

É perfeitamente possível desenvolver tradicionais camp~

nhas de Propaganda não-direta, sob a ótica do chamado

Marketing Direto.

Trata-se na verdade de um' aprimóramento muito pequeno e le

ve do conceito do Marketing"porém, de grande eficácia e

eficiência2

Até aqui, a ênfase era o consumidor, satisfazer suas neces

sidades. Agora a ênfase e ai.nda satisfazer as necessidades

do consumidor, mas também fazer dele um cliente fiel e sa

. 3
tisfeito com a Empresa e seus.produtos •

Os Teoristas nao vao tardar a colocar no papel esta nova

tendência e sucesso nas práticas nodernas 00 Mar:keting das Empresas4.

1- ecinferência ministrada por Lawrence G. Chait. Veja p:J.anterior.
2- Idem.
3- Thiden.
4- Thiden.
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X PROPAGANDA

A PESQUISA - A FUNÇÃO INFORPIAÇÂO - A VOZ DO CONSUMIDOR

Marketing e a atividade de comercialização centrada no consu

midor, orientada para ele, objetivando entender seus anseios,

aspirações, desejos, necessidades e problemas, para desenvol .-
ver ou adequar um composto mercadológico que. o faça sentir-se

atendido, satisfeito, com.seu.problema resolvido~.

Portanto, a chave da porta do marketing e entender o consumi

dor. E isto e feito através de Pesquisa, ou seja, de técnicas

que contatam os consumidores e tentam descobrir junto a eles,

quais sao exatamente suas necessidades, suas apreensoes, suas

aspirações, seus desejos, seus problemas, além de seus hábi

tos, seus perfis demográficos, pSicográficos, etc.,Pesquisa e

portanto, a voz do consumidor.

Propaganda é um dos elementos do Moderno Marketing, cuja fun

~ . n ~ção precipua e atrair os consumidores target· do produto e, i!!
\

formá-los de forma persuasiva, que o produto "X" preenche suas J ": /
~~l

f)
necessidades/aspirações/desejos sentidos de forma melhor que

1- KOI'LER,Phillip.Administraçãode Marketing. Pg. 34-36.
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os concorrentes e, se possível, leva-los a adquirir o produto

na pr6ximavez que sentirem aquelas necessidade~. 1

Ora, como poderia a Propaganda executar essas funções sem sa

ber perfeitamente quem sao os consumidores Ittarget~ exatamente ;~.,.

quais são as necessidades e desejos sentidos, qualéexatame~

te o problema que o consumidor quer resolver, quais sao seus

hábitos, seus valores, seus costumes, que linguagem os consu

midores falam, etc; etc?2

Portanto, é fundamental na moderna Propaganda, se sa-

ber . perfeitamente, de início, quem sao os consumido-

res, seu perfil demográfico e psicográfico, seus hábitos, _

seus valores, o que eles as sí.st em na TV, o que eles lêem e o

que eles ouvem no Rádio. Seria bom também saber o que eles pensam do seu

produto e dos concorrentes,quais são exatamente suas necessidades e d~

sejos, que componentes ou atributos no produto são mais impo,E

tantes para eles, para satisfazer suas necessidades e desejos,

em que linguagem eles conversam entre si sobre esse tipo de

. 3produto e necessidade, etc, etc.
·1

1- 03ILVY, David. David Ogilvy on Advertising. capo 2.
2- Idem.
3- Jbiden.
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E pesquisa propicia exatamente o conhecimento dessas informa

ções. Portanto, Pesquisa também a chave da -

Porta da Propaganda. Na .verdade, mais do que isso, Pesquisa e

também a chave do cofre pois propicia a descoberta do segredo,

ou o argumento que sensibilizará o consumidor em favor do pr2.

'duto. Esse segredo está ao alcance de qualquer um que se dis

ponha a procu:r:á-Io, a conversar com os consumidores e desc2.

brir junto com eles e argumento, atributo ou característica,

física ou psicológica, que os fará julgar o produto como o me

lho.r para satisfazer suas necessidades. Pesquisa ainda reve

la outros segredos mui to importantes, tais como: o que os CO!!

sumidores fazem, assistem e lêem, para que o planejamento da

propaganda seja barateado e maximizado para atingi-los sem

muito desperdíciO, através dos programas que eles assistem,

das revistas e jornais que eles lêem, .etc.1

Qualquer modelo que se. queira' criar ou utili.zar para o plan~

jamento e desenvolvimento de campanhas de Propaganda deverá

sempre considerar de início, essa etapa fundamental e impre~

cindível, a Pesquisa.

1- OGJl,VY,David. David Ogilvy on Advertising. Cap. 2.
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XI - A PROPAGANDA CI~NCIA

A FUNÇÃO ESTRATÉGICA - A METODOLOGIA - CX)MJ FAZER E O QUE DIZER

Qualquer atividade dirigida para um determinado objetivo deve

necessariamente ser executada segundo uma estratégia pré-d~

finida. Estratégia e o meio pelo qual se sai de uma situação .-
"x" e se atinge uma situação "y", normalmente o objetivo.

Por exemplo, se o objetivo e conquistar um forte em maos do

inimigo, haveri certamente virias estratégias, corno

atacar pelos flancos, ou atacar diretamente, ou ainda aguaE

dar um descuido do inimigo. Enfim, normalmente sao virios os

caminhos que alguém pode segu~r para atingir um objetivo pr~

-estabelecido.

E nao e diferente com o Marketing, nem com a Propaganda. Se

se quer aumentar os lucros, a Empresa tem virios caminhos:.

aumentar o preço, vender mais, reduzir os custos, um pouco de

cada, etc. Essas sao estratégias alternativas.em Marketing p~

ra se atingir o objetivo, no caso aumentar os lucros da 'Empr~

sa.

./ .·
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Assim, a estratégia é todo e qualquer caminho que, pelo menos

em teoria, torne possIvel alcançar o objetivo pré-estabel~

cido.

Estamos falando de um processo lógico, de relaçãocausa-efei ":.-
to, ~bjetivo.

Com Propaganda ocorre a mesma coisa. Senão vejamos, Propaga~

da e sempre uma atividade dirigida a um objetivo pré-estabe-
I

lecido, seja ele aumentar vendas, gerar interesses, aumentar

consumo médio, melhorar imagem da Empresa, informar de um no

vo produto, gerar experimentação, etc. Isto e incontestável.

Propaganda sempre terá um objetivo pré-estabelecido. E ao se

pretender atingir um objetivo, certamente haverá várias aI

ternativas de caminhos, pelo menos em tese, para se chegar -

lá. Por exemplo, se o objetivo 'da Propaganda' é .aumerí t.az- o con

sumo médio de um produto, um caminho poderá ser convencer o

consumidor a só usar a sua marca; um outro caminho sera argurrentar_

quao bom seria para o consumidorse ele constnnissemais desse tipo de

produto; ou ainda, tentar convencê-Ioa mudar para sua marca.V'ariosca

./ ..
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minhos permitirão em tese, atingir o objetivo estabelecido.

A dificuldade está em se descobrir o melhor caminho para se

chegar lá, seja o critério em. questão o tempo, o custo, ou

:"."
qualquer outra vâriável. Os diversos caminhos são as diversas

estratégias opcionais.

A escolha da estratégia deve ser posteriorãanálise :e avalia

ção critica de cada uma'das estratégias alternativas que, em

tese, permitem alcançar o objetivo estabelecido. Esta análise

e avaliação deve levar em conta o contexto de merc~do em que
. .

se insere o produto; as ações da concorrência, a viabilidade

operacional, os recursos exigidos, a disponibilidade de recuE,
o •

sos, etc. Assim, a: melhor estratégia é aquela que atinge o oe.

jetivo pré-estabelecido, dentro das limitações de recursos da

Empresa, no menor tempo e ao menor custo.

Se estamos falando de Propaganda, o processo é ainda mais com

plexo porque énvolve.pessoas~ consumidores, de um lado,Empr~

sas concorrentes do outro, além de diversos fatores arnbien

tais, culturais, sociais, econômicos, pollticos e tecnológ~

cos que influenciam o mercado, o comportamento do .consumidor

e a atitude mercadológica das Empresas concorrentes.
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Para complicar ainda mais, a Propaganda vai envolver canais

de comunicação de·m~ssa,. envolvendo grande numero de possib~

lidades.

De qualquer forma, devemos encarar todos os obstáculos de

frente, levantar todas as informações disponiveis, do prodE.'

tor, do produto, da concorrência e do mercado. Devemos reali
,
\

zar pesquisas para se apurar e se desoob rLz quem são os cansE.ri
midores "target" e, o que eles esperam exatamente do produto,

quais sao exatamente suas necessidades, '0 que eles pensam de

sua marca, da dos.concorrentes, etc. Devemos ordenar todas

essas informações, analisá-las e, definir qual deverá ser o

meio' para que o objetivo possa ser cumprido o mais eficazmen

te possivel. Eficácia pré-supõe resultado correto, esperado.

Por exemplo, se nosso objetivo for aumentar vendas, nós pod.§:

mos concluir após muita pesquisa, coleta de informações e

análises, que o meio mais efiéaz para se aumentar as vendas

do produto "X" será tirar consumidores da concorrência. .:Eis

nossa estratégia da propaganda, que diz respeito ã eficácia

de como se aumentar as vendas, objetivo do cliente. Mas a ta

./..
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refa nao terminou ai. Nosso caminho eficaz está escolhido:

"Fazer consumidores mudarem de ma-rca e comprar nossa marca,

para atingir o objetivo inicial de aumentar as vendas do pr2

duto "X"": Resta ainda determinar como fazer isto, ou seja"

o que devemcs fazer para sermos eficientes fazendo" isto, que

é uma questão de eficiência da estratégia. Aqui, ou se trans

forma a estratégia definida para se atingir o objetivo maior,

em novo objetivo, necessitando portanto de nova estratégiap~

ra se atingi-la, ou se encara a estratégia definida" para se

atingir o objetivo maior como a componente de eficácia "do

meio (da estratégia) e, se busca seu complemento, "a compone~

te eficiência do meio (da estratégia) para que juntas, a es

tratégia possa atingir plename?te o objetivo. Preferimos 0E

tar por este segundo enfoque, que parece mais lógico.

Assim, dado um objetivo em propaganda (aumerrt.ar as vendas de"

um produto "X",por exemplo), a tarefa da função cientifica e

determinar a estratégia adequada para se atingir o objetivo,

em termos de eficácia (ou "como fazer isto", por exemplo,caE

tando consumidores das marcas concorrentes) e, em termos de

:~.'.

r-

\
/

, .
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eficiência (ou "o que dizer", como 1/por exemplo, nossa marca

,.e melhor porque tem mais a característica XPTO). A componente

eficiência diz respeito à descoberta e comunicação do atribu

to ou característica física, apelo emocional, ou argumento .;.• ,

que realmente fará o consumidor passar a consumir nossa marca.

Chamamos esta tarefa de "o que dizer". Assim, a componente _

eficiência diz respeito a determinação ·"doque dizer" (o arg~

mento chave) para que o consumidor associe a sua necessidade,

desejo, ou problema sentido e, passe a considerar esse arg~

mento de nossa marca nas suas próximas decisões de compra.

Eficácia e eficiência sao duas questões de estratégiaquepr~

cisam andar juntas, se se pretende atingir um objetivo. são

componentes do processo lógico, cientifico.

Eficácia sem eficiência é como alguém que escolhe uniprofessor de inglês·

para aprender o elementar do ingl~s, porque vai viajar para

Londres, mas o professor ~ gago, ou não sabe ensinar.

Já eficiência sem eficácia,oo'rresrro·caso, seria o indivíduo que

escolheu um ótimo professor de inglês para lhe ensinar inglês,

.1 ..
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mas 'a viagem é para Paris.

Eficácia é escolher corretamente o que deve se~ feito. Efi-

ciência é fazer corretamente o que foi escolhido. E você p~

';de ser eficiente e não atingir seu objetivo, porque voce fez

direito alguma coisa, -po.rem , esta coisa nao era aquela que d.§:

veria ser feito. Por outro lado, voce pode ser eficaz e nao

atingir seu objetivo, porque voce nao fez direito aquilo que

deveria ser feito.

Uma outra ilustraçã~ para entendermos ainda melhor esse con

ceito, em Propaganda. Vamos supor que queremos vender

mais e o mais depressa possivel, o produto "X". Decidimos, e,!!

tre os vários meios (estratégias) de fazer isto, em função de r.§:

sultados imediatosde que precisamos, que o meio mais eficaz é

fazer os consumidores atuais de nosso produto comprarem mais

do nosso produto, comsumirem mais (esta afirmação diz respe!

to ao caminho estratégico que vamos seguir, na sua componente

de eficácia). Após as devidas análises e considerações, deci

dimos que vamos dizer aos nossos consumidores que vamos dar

.r.:
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um desconto de x% se eles comprarem 2 unidades ao invés de 1

na próxima compra (esta afirmação diz respeito ao caminho es

tratégico escolhido, na sua componente de eficiência) ..Assim,

escolhemos uma estratégia para se atingir o objetivo de aume,!!
:,j.' <

to de vendas a curto prazo que,no seu conteúdo de eficáci~

determinou que vamos persuadir .os consumidores atuais

a consumirem mais e,que,no seu conteúdo de eficiéncia, deter

minou que vamos lhes oferecer descontos para compras de quant,!

dade maior.

Componente eficácia da estratétia d~ Propaganda

Diz respeito ao caminho mais· provável de se atingir o objet,!

vo , dado as condições e restrições do momento. t o como fazer

para se atingir o objetivo.

Componente eficiência da estratégia de Propaganda

Diz respeito ao argumento mais provável que fará com que o c~

minho escolhido atinja o objetivo o mais eficientemente. possl

velo f: o o que dizer para que o escolhido como fazer atinja

realmente o objetivo.

./ ,.,.
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"E a procura da melhor estratégia, que reune eficácia e eficiên

cia dentro da mesma proposta, deve ser Eeita através de uma

sequência de passos ordenada, que, normalmente, se bem executa

da, por a l quém com um minimo de sensibilidade e raciocínio Lô

gico, resultará numa definição çlara do caminho estratégico,

mais certo e eficiente, para se atingir o objetivo.

Os passos a serem percorridos sao:

1- Defina claramente qual e o objetivo da campanha de Prop~

ganda, que deve estar em consonância com os objetivos de

marketing da Empresa para o produto em questão.

Esta etapa e de cabedal importância, pois todo o trabalho

de busca do caminho estratégico está calcado em se saber

exatamente onde e que se quer chegar, que situação se quer

obter.

2- Estude, entenda, analise e resuma os pontos mais importa~

tes do:

a)- Consumidor, seu consumidor, o consumidor dos produtos

./ ..
"
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concorrentes. Faça pesquisa e descubra exatamente:

quem são eles'.Os perfis deles (derrográficos),porque elescompram

o que eles sentem, quais sao as necessidades que eies

estão tentando satisfazer, OÜ os desejos, ou os:probl~

rmas que eles estão tentando resolver. Qual seria o

produto ideal para eles e,.que fatores parecem ser mais

:importantes para eles no produto genérico, que os fazem

sentir-se plenamente satisfeito. O que eles gostam no

seu produto, o que nao gostam, o que eles gostam e

nao gostam dos produtos concorrentes, como eles perc~

bem seu produto em relaçãp a concorrência, em termos

de preço, qualidade, status, grau de satisfação da ne

cessidade, ,etc.

Estude e entenda seus hábitos, seus costumes, onde

eles vão, que mídias assistem,' que programas de TV, se

vao a cinemas, que jornais e revistas lêem,' etc.

'.

Entenda também corno eles falam quando discutem o prodE.

./ ..
/
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to genérico, que tipo de linguagem eles usam.

Estude os novos consumidores, de onde eles vem se

sao mulheres, etc.

b)- Produto que você vai divulgar. Estude tu~o a respeito

dele, desde suas componentes, as matérias-primas que o

compoem, o preço, o processo de fabricação, o processo

'de distribuição, o transporte, a embalagem, a marca, a '

assistência técnica, .a garantia, suas características

e funções, enfim, estude e entenda tudo sobre seu pr~

duto,' seus pontos fortes e fracos em relação aos dos

competidores e, o que os consumidores esperam que

esse tipo de ,produto lhes traga de benefi

cios.

Estude as vendas e a participaçãm dê mercado do

produto nos últimos anos, tente entendê-lo a partir

da posição atual no ciclo de vi"â1aldo produto.

Estude seu cliente, o produtor do p>roduto, seu marketing,

.1•.
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seus resultados, seus pontos fortes e fracos emtermos

de alavancagem para o. produto que você vai fazer prop~

ganda. Tente entender o que e importante nesse 'mercado

para fazer sucesso. Estime e avalie o produto e .0 clie~

te comrespeito a esses pon+os importantes, em rela-

çao a concorrência.

c )-- Concorrentes de seu produto, suas propagandas, seus

processos de fabricaçio, suas mardas, suas imagens,

seus preços, suas participações de mercado, suas emba

lagens, seus processos de distribuiçio, seus pontos .

fortes e fracos, etc.

d)- Mercado e o Macro-Ambiente, o crescimento da demanda

e das vendas emgeral, as influências de fatores incon

troláveis comoo Governo, aEconomi~, o avanço tecn2

lógico, a evoLuçâo das 'modas.e maneirismos, as influên

cias do exterior" a oultura, o aspecto poli tico-social,

o clima, a evolução dos processos de distribuição; os

./ ..
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fabricantes das matérias primas, o grau de competição

de sua indústria, etc.

Estude a evolução dos grupos sociais no passado e pr~

sente, as minorias e seu crescimento, etc.

e) - As Mídias disponíveis e suas programaçoes, a evolução

das mesmas, seus impactos nos telespectadores, as mí

dias alternativas, a relação com os novos tempos e ma

neirismos, etc.

f)- A segmentação na sua indústria, quais seriam os grupos

de consumidores possíveis de passarem a usar o iseu pr,2

duto, além dos atuais, em termos demográficos ou ps!

cográficos. Estude e entenda os usos possíveis de seu

produto além dos usos. atuais.

3- Reestude e reanalise os pontos principais dos subitens &
a !l do item anterior, já agora pensando no seu objetivo

descrito no item 1. Pense de novo.Pens.e nos argumentos.. o

Faça um resumo dos principais pontos. .I ..
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4- Enumere as várias possibilidades em termos de estratégias

alternativas para se chegar ao objetivo descrito no item 1.

Pense em termos dos segmentos possíveis, dos compradores

atuais, dos compradores dos concorrentes, dos novos usos

possíveis para o produto, nos novos grupos em crescimento

no ambiente, as minorias, sua distribuição, etc.

Entre as várias alternativasestratégicasquévocê .enumerou para

atingir o objetivo, escolha aquela que você COnsidera.mais certa,

mais eficaz em termos de tempo e dinheiro, factível de

ser desenvolvida. Deve ser aquela que fará seu produto

chegar lá, certamente.

Aqui você deverá definir claramente o caminho a .ser segu.!

do (o como fazer).

5- 'Com o ''target''emmente, suas necessidades e os benefícios

que eles acham mais importantes no produto ideal para sa

tisfazer suas necessidades, a oferta disponível no rnerca

do, seu produto e'suas características" determine aquele

./ ..
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argumento que você acha o mais provável de fazeroconsumi

dor seguir o caminho estratégico que você determinou no

item anterior. Deve ser .um argumento diferente, diferencial,

físico ou emocional, racional ou subjetivo, que você "acha-
.; .

em função de todas as informaç6es, pesquisas e análises

que você fez e Levantoue.que far~o o consumidorse'mover na di

reçao que você quer.

Aqui, estamos falando de determinar claramente o que

deverá, ser dito na propaganda, a promessa de seu produto.

6- Descreva as raz6es e os suportes que seu produto e seu

cliente oferecem ao consumidor, que dão credibilidade à pr~

messa ou argumento fundamental que voce definiu no item ag

terior.

7- Defina como vocêque'r que a consumidor "'target" pe;rceba o

seu produto depois de ele ter sido i.mpactado pelo argumeg

to ou promessa e os suportes que você definiu nos itens 6

e 7, à luz de todas as informações, pesquisas e análises
.\

./ ..
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que você fez.

8- Defina que imagem você quer atribuir ao produto

aos olhos do' consumidor "target", apos o impacto da prop~

ganda. Imagem significa personalidade.

9- Estabeleça a· tonalidade e a maneira que a mensagem

e o argumento (pronessa)deverão ser comunicados ao consumidor

(por exemplo, agressivo e moderno).

10- Enumere eventuais restrições do cliente, do produto, da L.!:.

gislação, do mercado, etc. que deverão ser consideradas na

propaganda.

\
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XII - A PROPAGANDA ARTE

A COMPONENTE ARTíSTICA, CRIATIVA .

COMO DIZER - A GRANDE IDÉIA

A componente artística tem a fúnção de traduzir em linguagem
:~.'.

de mídia (eletrônica, imprensa, auditiva, visual, etc) a men

sagem estratégica de efidiência 'que se estabeleceu na fase

científica.

Parece simples, mas nao e. Isto porque o mundo capitalista

é o mundo das comunicações de massas, com milhares e milhares

de mensagens sendo despejadas diariamente sobre os consumido

res, tentando atingi-los, atrair sua atenção. A poluição de

ruídos e mensagens é enorme, muito maior que a poluição am

biental de que todos se queixam. Aqui, se trata de destacare de

se fazer ouvir entre milhares de mensagens que competem pela

atenção do consumidor.

Imagine que você entrou num prega0 da bolsa de valores num de.

seus dias mais agitados, onde muitos querem vender e muitos'

querem comprar. O barulho, as comunicações, as conversas e as

• / ••••• ,>
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ofertas são várias, a todo momento. Mas você precisa chamar

a atenção de a l.quêm , um só individuo, cujo nome você não sabe,

.'

que provavelmente temmilpreocupaçoos na cabeça e está perdido no

mei6 da multidão. Pois esta e a tarefa da c~iação: atrair a

atenção de alguns consumidores, nao todos, apenas aqueles que

são o "target" de seu produto. E a tarefa nao acaba ai. Não bas

ta só atrair sua atenção. Você também vai ter que mantê-lo

atento a sua mensagem completa. E vai ter que convencê-lo de

alguma coisa, pré-definida na fase cientifica, que voce vai

ter que transformar em comunicação, visual, impressa, ou au

ditiva, que ele entenda, assimile e goste, fazendo-o adotar

uma' postura favorável ao seu produto ou a.o seu cliente.

É esta a tarefa de criação: atrair, mant.er a atenção, tr,ansm.!.

tir a mensagem de forma a fazê-lO entendê-la, assimilá-la,de

forma a.convencê-lo dós méritos do seu produto. Nada fácil.

Isto só é possível se a etapa criativa da propaganda criar

uma grande idéia para transmitir o apelo ou argumento desco

berto na fase científica. Tem que ser algo que toque o consu

./ ..



.135.

midor de cara, para que ele, na agitaÇão de seus pensame~

tos e na multidão de mensagens que invadem sua cabeça,receba

a sua mensagem de mente aberta, atenta. Isto pode ser obtido

muitas vezes com coisas muito simples, com mensagens diretas
.., :

ou com sofisticações, com uso de depoimentos, etc. Vai depe~ "~

der muito dos fatoseda situação que cerca ~ seu produto, tais

como:

• Quem são os consumidores "target" e qual e o perfil deles,

demográfico e psicográfico, quais sao os seus valores, os

seus gostos, seus hábitos, etCi

• Qual é exatàmente a necessidade ou o problema sentido. Qual

o peso emocional da necessidade, e o peso reali

• Quem sao os concorrentes e que tipo de mensagens eles tem

impactado os consumidores "target";

• Quais sao os modismos e manei"rismosem açao no ambiente, _

nos veiculos de comunicação, que tem influenciado e estado

na boca e nos hábitos dos consumidores" etci

./..
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• Qual é a imagem do produto que se quer t.er , manter, impaE

tar o consumidor. Imagem significa personalidade; .

• Qual é exatamente o argumento ou benefício definido na fase

científica/que vai fazer o consumidor optar por nossa mar
:~.'.

ca (ou qual foi a estratégia de eficiincia definida na eta

pa científica do desenvolvimento da Campanhade,Propaganda,

ou ainda, qual foi o "o que ~izer" definido);

• Qual é exatamente o objetivo, a estratégia de eficácia de

Propaganda que·se definiu também na fase·científica da Pro

paganda (ou o "como fazer");

• Qual e hoje a percepçao que o consumidor "target" tem do -

seu produto e qual e a percepçao que se quer que ele tenha

após impactado pela Propaganda ("position~ng"), que também

foi definido na fase científica da elaboração da Propaganda;

• Qual é a tonalidade e maneira com que a Propaganda deve ser

desenvolvida (séria, engraçada, etc), também pré-definidos

na fase científica;

,./ ..'"



.137 .

• Quais sao as eventuais restrições do cliente, da indústria

ou da Legislação (também previamente determinadas na fase

científica) ;

De posse de todas essas i,nforma:ções e conhecendo perfeitame~ .: .

te o produto e seu proc.esso de fabricação e distribuição,

além dos competidores, o pessoal de criação está pronto para

pensar e criar idéias que vão fazer _ a propaganda cum

.prir sua função e seu objetivo, a idéia que vai captar de ime

diato a atenção do "target" no meio da multidão e da:poluição,

a idéia que vai manter a atenção do "target" durante a trans

missão da mensagem, a idéia que vai traduzir o argumento pr§

~
+de tre.rm í.nado em linguagem de comunicação persuasiva, .através

dos meios de comunicação, de forma a convencer o consumidor

"target" daquilo que se pretendia, que 'vai fazê-lo se mover

na direção que se queria.

Sem a grande idéia de criação nao haverá argumento ou estrat§

gia científica bem definida (de eficácia e de eficiência) que

vá funcionar, simplesmente porque o "target" nao vai ouvir,

./ ...,
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nao vai ler,nao vai ver, nao vai sentir, porque sua atenção

ou não vai ser captada, bu nao vai ser mantida atenta duran

te a mensagem, ou simplesmente nao vai convencê-io de nada,

porque a mensagem nao foi traduzida de forma a lhe convencer.

Em resumo, o objetivo da criação é duplo:

• Atrair, captar e manter a atenção do consumidor' "target"do

inicio ao fim do anGncio. Não importa os não-"target". Ima

gine urna multidão barulhenta e voce quer chamar a atenção

de um. individuo só, de quemvócê nao sabe o nome;

. Transmitir a promessa, o argumento ~ o suporte de maneira

enfática, inteligivel, persuasiva e convincente, mesmo que

subliminarmente, conservando a imagem do produto.

o "target" deve, após o impacto de seu aníinc.í.o , passar a ter

sua marca no topo de sua mente quando pensar em comprar es

se tipo de produto.

GRANDE IDÉIA: Deve haver sempre uma grande idéia. Sem ela, a

melhor estratégia nao poderá funcionar, pois o consumidor não

./..
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vai percebê-la. pois nao vai prestar atenção ao anúncio.

David Ogilvy disse uma vez. que, para reconhecer grandes

idéias:

Pergunte-se se a idéia.fez você se engasgar quando você a

viu pela primeira vez. Se gostaria de ter sido você o

criador da idéia;

• ~ única ou outros já usaram?

• ~ perfeita?

. 1• poderia ser usada por 30 anos.

David Ogilvy ensina ainda que, para se ter grandes idéias em

criação, você deve ler tudo quanto puder a respeito de prop~

ganda, do produto, dos concorrentes, da vida e dos modismos,

das tendências, do ambiente e, principalmente, dos consumido

2res.

As práticas consagradas em Propaganda, quase que unanimemente,

reconhecem que o trabalho de criação ea descoberta da grande

1- a::;rr.vy, .David.David Ogilvy on Mvertising,:.Pg. JHi•.

2- Idem. Pg. 17-18.
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idéia deve:

• Fazer do seu produto o herói do seu anúncio;

• Dizer de alguma maneira, que seu produto é excelente, me
:";.' ,

lhor que os concorrentes, mesmo que subliminarmente ou indi

retamente.

David Ogilvy recomenda ainda que criação jamais deveria ser

feita por comitês, pois as grandes idéias nascem de uma única

cabeça. Porém, David acha que os comitês sao ótimos para cri

t" 1lcas.

Kennethy Roman and Jane Maas2' discutem a criação de grandes

idéias em função do veiculo de comunicação que se está utili

zando, enumerando as melhores dicas técnicas para auxilio na

criação das grandes idéias. Assim, para televisão:

• Demonstração, que deve ser utilizada quando voce pode mos

trar uma vantagem diferencial;

• Testemunho, quando você quer dar credibilidade a umargume~

1- OGILVY, David. David Ogilvy on Advertising.Pg.2lJ).

2- IrnAN, Kennethy e MAAS, Jane. How to Advei:tise.St.Martin'sPress..N.York.
capo rI.
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to. O testemunhal pode ser de 3 tipos:

- Celebridades _·só quando a celebridade tem qualquer rele

vância para o· tipo de produto que se está

falando;

- Experts ~.:- o '11expert 11 tem que ser conhecido do "target";.•

- Não-Celebridades - gera enorme credibilidade.

Apresentador, quando voce tem noticia para comunicar;

• Cenas da vida, quando você quer envolver emocionalmente o

"target" com seu produto;

· Est.ilo de vida, para focalizar atenção no usuário, e nao no

produto;

• Animação I para propósí tos especiais.;

· Humor, quando contribui para as vendas;

Apelo sensual ou sexual, apenas para plrodutos afins;

• Música, para reforçar a mensagem;

./ ..
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• Pessoas excêntricas, para ajudár a captar a atenção;

- '. 1• Emoçao, para envolver emoc~onalmente o "target". Kenneth _

lembra que você nunca deve se esquecer de destacar o seu

produto no comercial. •.. r
.~

'P ~d" . 2, ara m~ ~a ~mpressa:

- Titulo é fundamental. Coloque a mensagem (~argumento) no

titulo. Use o titulo para captar a atenção só de seu "target".

Ofereça seu beneficio no titulo. Injete noticiasno.tltulo.

Não tenha receio de titulos longos. Evi.te titulos negati-

vos.

- 3 . _I1ustraçao: .Coloque ~lustraçoes que tenham apelo per si;

.Fotografias atraem mais que desenhos;

.Fotografias tipo "antes e depoi~" são mais efici

entes;

•Simplifiqué os ''lay-outsll;.Uma grande fotografia

funciona melhor que várias fotos pequenas;

~Sempre coloque dizeres no final da fotogra~ia,

para explicá-la. Pessoas lêem sempre esses rá

1- lO-lAN, KennethyeMMS, Jane. Howto Advertise. capo IL Pg. 140.
2- Idem~
3- Ibi.den.
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pidos dizeres.

~:l .Nãotenha receio de textos longos;

.Faça textos claros e precisos;

.Apresente fatos, nao adjetivos;
•. r

.Apresente especificidades,nao generalidades; .~

.Testemunhais ajudam credibilidade; .

•Evite "papo" do produtor;'

• Não faça texto vazado em reverso. .

- Generalidades:2 .Desenvolva um único formato para todas as

revistas e jornais;

•Se você tem uma promoçao, fale dela primeiro;

.Façade cada propaganda uma venda completa.

Para rádios, segundo Kenneth Roman:3

• Trabalhe a imaginação do ouvinte;

• Tenha um som memorável, com uma voz gCJ>s:tosae clara e um

"jingle"legal i

• Apresente uma idéia;

• Capte a atenção do seu "target" de cara;

• Mencione sua marca e seu argumento nQ :i1nlcioi

1- I01AN, Kennethye MAAS, Jane. I-bW to Advertise.Gap~lI. Pg. 140.

2- Idem..
3- lbiden.
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• Explore modismos, eventos;

• Use o rádio para. atingir os mais jovens;

· Música pode ajudar, se suave;

• Conser.ve a música simples·;

Não se esqueça que grande parte dos ouvintes está dirigi!!

do veiculos;

• Peça ao ouvinte para fazer alguma coisa:

• Use as personalidades do rádio;

• Tenha boa frequência em rádio:

~ Atinja grupos minoritários dom mensagens especiais;

• Use o rádio para'promoções;

• Use o rádio como complemento da TV, conservando a música;

Para'but-doors,,:l

• Tenha sempre um "escândalo visual":

• Conserve a mensagem curta e simples;

• Use letras grandes;

•"Out..,doors"são bons para impactos;

• Use cores para facilitar leitura;

1- JO.W\l, Kennethy e ~, Jane. Ho,o, to Advertise. Cap. II. Pg. 140.

./

\.J
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Atenção com a.localizaçãoi

• Relembre o "target" com o "ou t+doo.r';do comercial de TVi

_ ,t "Nunca faça so out-doorsi

. Julgue o 'but.,..door"dirigindo um carro.

John caplesl diz que sessões de"brainstorm" ajudam demais na

geração de grandes idéias~ E John Caples resume.e apresenta

segredos de criação em seus 50 anos de carreira em propaga,!!

da2: Destacamos os principais:

l~ O titulo e o mais importante elemento nas propagandas es

critas.

2- Notícias sao as que mais vendem.

3- Títulos longos muitas vezes vendem ma:is que titulos;curtos.

4- Escreva o texto com a linguagem mais .simples possível.

5- O que você diz é mais importante que a forma que você col~

·ca isto, em mídia impressa.

6- Específicos são melhores que generaliil!ades.

)

I'"" CAPLES, John. H:M to lJf.akeyour AdvertisingMake M:mey.•. Pg. 53.
2- Idem. Pg. 369.
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7-Busque credibilidade.

8- Inclua testemunhais na sua propaganda.

9- Envolva o leitor/ouvinte/telespectador.

:"."

10- Sejá direto e objetivo.

11- Teste antes, quarido possível. Teste sempre se possível.

12- Textos longos sao melhores que curtos.

Enfim, a criação em Propaganda e o trabalho artístico que,

ajudado por técnicas de sucesso da prática e da pesquisa,

apresentam o produto, seus benefícios e seu argumento na mí

dia para o "target", através de uma grande idéia que capta a

'atenção do "target", o mantém atento e receptivo a mensagem

inteira, e.o convence do que se pretendia. "

./ ...
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XIII - MíDIA

A COMBINAÇÃO DOS VEíCULOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA MAIS EFI-

CIENTES E EFICAZES.

Mídia significa veículos de comunicação de massa.Basicament~
:;j.' ,

TV, Rádio, Jornais, Revistas e"Out-doors'; pelo menos no Bra

silo A todo o resto se convencionou chamar de mídia alterna

tiva (cinemas, painéis, cartazes, etc).

Tudo o que vimos até aqui em Propaganda, de nada reverterá em

sucesso para um produto se a mídia nao tiver sido 'planejada

adequadamente, em termos de eficiência e eficácia. Não adian

ta nada a melhor estratégia ,e uma grande criação se você nao

consegue comunicar e mostrar tudo isto ao consumidor "target".

Só para ilustrar, imagine que você descobriu que o seu prod~

to tem um benefício único e relevante para a mulher, na pi,g

tura de suas unhas. Vamos ,supor que's€ja, por exemplo, "seca

em I segundo". Vamos supor ainda que o pessoal de criação

cria um comercial de TV que realmente .seja fantástico, que

atrai a atenção, retém a mesma até orinal do comercial, tem

./ .' ·
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grande apelo visual, tem uma grande idéia, vende ..o produto,

ressalta o beneficio, persuade, e.t.c, Porém, o pessoal da miõia

programou o comercial em futebol, em desenhos e em programas

para público mais idoso e masculino. Claro que o resultado

será um·desastre, porque você estará atingindo público nao _

alvo. E o que importa é, de preferência, atingir exclusivame~

te o público "target", da maneira melhor possível em termos

de custo X eficiência.

Então, o primeiro passo na atividade de planejamento.da mídia

e pesquisar e conhecer as audiências de todos os veículos de

comunicação, bem como de cada uma de suas programaçoes, du-

rànte todos os dias, saber dos especiais, dos pacotes de ofer

t.a, dos lançamentos, das quedas em audiência, dos _programas

que estão pintando comO sucesso, das coberturas, amplitudes,

etc, etc.

o segundo passo e conhecer o melhor possível cada um dos P~

blicos (audiências) de cada um dos programas, de cada um dos'

veículos de comunicação, a cada dia, dos especiais, Lariç aman :

.r, ~-:
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tos, etc. Onde eles estão, o.que fazem, quem s'âo em termos de

mográficos e, se possível, algumas características psicogr~

ficas.

•..!Mídia implica em hábitos. são os hábitos do público que esta .~

mos interessados. Se mui tos jovens assistem "vídeo-clips': is

to significa que os j~vens têm o hábito de assistir"vídeo-

clips\~ Esta é a maneira correta de raciocinar em Propaganda

e em Mídia.

o terceiro passo e receber do pessoal do atendimento, o

" "briefing de mídia, estratégico e de criação, onde o pessoal

de mídia encontrará a verba disponível, a data de lançamento,

as exigências mínimas e máximas do período de cobertura, res

trições em termos de canais, experiências do passado, perfil

n 11detalhado do "target" (demo e psicográfico) e BIG APELO que

será traduzido em visual e prosa. Com base nesses dados, o h2.

mem de mídia deve planejar a ve í.cu.Laçâc tendo como limitante

a verba disponível e como objetivo maximizar a relação fre'

quência e abrangência do público alvo.

./ ..
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Por abrangência .estamos querendo dizer o percentual de consu

midores "target" quê serao atingidos pela mC?nsagem, e por

frequência o número medio de vezes que esse público "target"

vai ser impactado pela mensagem. O objetivo e máximo alcance
:~.'.

do pÚblico "target" e pelo maior número de vezes possível, a

urnadeterminada e pre-estabelecida verba.

Os Departamentos de Mídias da s :grandes agências de Propaganda,

principalmente americanas, sao verdadeiros centros equipados

com computadores que simplificam a planificação da mídia. O \,-

numero de variáveis e mui.to grande, e realmente um computador

trabalha essa massa de dados e variáveis de forma científica,

veloz e metodológica, programado para determinar a equação de

alcance e frequência mais eficaz e eficiente a um dado nível

de verba.

Por eficácia,queremos dizer a escolha certa dos veículos e

programas que atingirão o público alvo, nao qualquer público.

Por eficiência, queremos dizer. Uma vez definidos os programas

e veículos que atingem o público alvo do nosso produto, a dis

.1...,
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tribuição dos comerciais nesses ·programas e veiculos, de tal

forma a minimizar· o custo por consumidor "target" atingido,

maximizando ao mesmo tempo o al"cance do público "target" to

ma do agregadamente, e a frequência média que o impactua.

Conv.ém ressaltar mais urna vez que es~e exercicio e dos mais

complicados, quando se lembra que urna planificação de midia

normalmente envolve mais que um veiculo, que em sua estrutu

ra de custos, controles, programações, audiências e parâm~

tros de avaliação, são completamente diferentes um em relação

aos outros. Isto exige que a planificação considere outros

aspectos,cotno por exemplo, a idéia de que e mais certo gara!!

ti.r que o "target" será impactado se houver a utilização de

diferentes midias, ou a idéia de que diferentes midias se com

plementam e se reforçam, gerando lembrança ("r.;ecalt')mais du

radoura.

É necessário enfatizar também que uma .bn>a planificação de mi

dia também deverá considerar que tipo a.e programa se adequa

melhor ao tipo de mensagem do produto, ~lra,ndo desta forma

./ ..
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maior credibilidade e maior poder de atração pelo simples Jr-
ito da conveniência do ambiente criado pelo programa. A recj,. - rproca deve ser evitada, ou sej a , aqueles programas que nao g~

ram clima propício ao tipo de mensagem do produto devem

,

i
1ser <:
I .~

evitados. Há que se considerar. ainda, sempre que possível, a

planiffcação de mídia dos concorrentes, procurando contrapô-

-las ou evitá-Ias, dependendo do caso •.

Para completar, nunca e demais lembrár que a mídia e o canal

que liga o produtor .eseu produto ao consumidor "target", o

canal que o consumidor "target" frequenta como hábito. A mi

dia pressupoe programações que difereni!:espúblicos assistem,

que eles tratam numa relação de afinirêlarle,carinho e intimida

de. ~ preciso portanto, entendê-la e ~ttilizã-la de forma a

respei tar seus ouvintes , leitores ou;be1espéctadore's, uma .vez

que ela, a mídia, é o hábito, é o prog.rama de entretenimento

do consumidor.

./ ..
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XIV _ UMROTEIROMETODOL6GICOPARADESENVOLVIMENTODE CAMPANHASDE

PROPAGANDA

Em função d-e tudo o que vimoS até aqui e,de nossas pondera-

çoes com respeito a indispensabilidade de uma etapa estraté

gica no desenvolvimento de campanhas de propaganda de suces

so, apresentamos e discutimo·s abaixo um roteiro metodológico

estruturado, a ser seguido passo a passo na elaboração de cam

panhas de propaganda.

I - ~tapa Cientifico/Metodológica/Estratégica

1- Objetivo da Propaganda

"O que deveria acontecer como re:sul tado da propaganda?"

Exs.: • Vender mais;

• Coristruir imagem de 10ngIli prazo;

• Reforçar/manter/melhorar atitudes para o prod~

to;

• Mudar a percepçao do oorrsum.í.doz' para o produto

(reposicionamento);

Aumentar frequência deU"s0.· para o produto;

• Promover novos usos para o.' produto;

Suportar outras atividaâJ!:s· mercadológicas do

produto, tais como vend'a:5:>,.promoções, etc;

./ ..
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• Gerar tentativa de experimentação para novos
produtos;

• Motivar pessoal de vendas (e Distribuidores e
.Jornaleiros) .;

• Levar ao conhecimento do "target" a existência

do produto, a venda e seus beneficios.

OBS.:- O objetivo· da Propaganda deve estar em acordo

com o objetivo de Marketing do Produto e do

cliente. Mais do que isto. Deve ser uma função

do objetivo de Marketing do Produto.

2- Bases para a Decisão Estratégica da Propaganda

A ..;.O "Target"

• Defina claramente seu "target";

• Quem nos queremos que responda nossa propaganda?

• Quem sao os consumidores que representam o gro~

50 do nosso negócio?

A quem pOderia nosso.produto ser posic~onado

mais significativamente?

• Mencionar o perfil demográfico e pSicográficodo

"target";

• Possui o "target" poder aquisitivo para adquirir

./ ..
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produtos para satisfazer suas necessidades?

• Quais sao seus hábitos? Onde eles vão? O que lêem?

O que assistem? etc;

• Outros segmentos que poderiam via a comprar

produto.

o ..~.

B - O Mercado e o Macro-Ambiente

Levante e analise:

• Vendas totais, demanda total do segmento;

Modismos, maneirismos, tendências gerais que po~

sam influir no seu negócio;

Influênciaspoliticas, econômicas, sociais, cul

turais;

.'Evoluções tecnológicas;

• Legislação, restrições, etc;

Procure identificar eventuais oport,unidades e ame~

ças advindas dessas variáveis externas, não contro

láveis.

c - A concorrência,

Defina claramente quem saoos concorrentes;

./ ..
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• Que produtos/marcas competem com nosso produto,

direta e indiretamente?

Para quais produtos/marcas da concorrência nos-

so produto e bom substituto?
:<ti.' ,

• Em termos de produto especificamente, qualidade

e valor agregado, qual a posiçãc> de nosso prod~

to em relação aos concorrentes?

D - A Necessidade Sentida.pelos Consumidores "Target"

Tente entender quais sao as necessidades, ou dese

jos, ou aspirações, ou problemas que os consumido

res estão sentindo e que nos queremos resolver ou

satisfazer: são elas significativas como demanda

em volume?

3- A Decisão Estratégica de Eficácia

Enumere as várias alternativas estratégicas possiveis

que o fariam. mais dia menos dia, atingir 'o objetivo

pré-determinado. Isto feito, em função da posição de

seu produto no mercado, das restrições de dinheiro e

tempo, das aspirações do clientel das possibilidades,

./ ..
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do produto, da força dos concorrentes e das idiossin

crasias do "target", escolha aquela estratégia ou ca

minho que lhe. parece mais eficaz para se alcançar o o~

jetívo.

Ex.:- Se vender mais é o objetivo, então teríamos, por

exemplo, as seguintes alternativas estratégicas:

1. Fazer consumidores atuais consumirem ma í s r

2. Fazer consumidores dos concorrentes mudarem

para nossa marcai

3. Fazer consumidores do·concorrente "X" mudar

para nossa marcai

4. Transformar naoconsumidores que possuem o

mesmo perfil dos consumidores, em consumido

resi

5. Tentar que outros perfis (segmentos) passem a

consumir sua marcai

6. 'Apresentar novo uso para o produtoi

7. etc.

Uma decisão eficaz em função do tempo e custos,

./ .·
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poderia ser o caminho I, ou o 2, ou o 4. Vamos

supor que tivéssemos escolhido o caminho 2, e

que o nosso produto/cliente seja Jato SP/RJ

TRANSBRASIL. .-

4- O·Posicionamentog'ueQueremos para O nosso Produto

Como queremos .que nosso produto seja pércebido amanhã,

após nossa propaganda, pelo nosso "target", de maneira

diferencial e distinta (B)~ em relação a nossos comp!!:.

tidores, versus como nosso produto é percebido hoje

(A), arrt.es da nossa propaganda?

A - A Perc·epção Atual· dos Consum-i<dores "Target" antes

de nossa Propaganda

Como os consumidores "target'll estão sendo satisfei

tos ou atendidos hoje em rel~ão às suas.necessida

des sentidas mencionadas atris,? Como o "target"

avalia os produtos concorren'.tE!!s,em termos de "prS?
./ ..
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motores de satisfação de suas necessidades senti

das"? Como ele avalia hoje a nossa marca? O que

o "target" acha hoje de nossa marca em relação as

marcas concorrentes, como "satisfazedor" de suas :.;."

necessidades sentidas? Qual e:o produto genérico

ideal para eles? Que características deveria con

ter?

°Idealseria tentar interpretar corro se você fosse o con

sumidor, como ele percebe hoje a nossa marca em re

lação aos concorrentes, como "satisfazedor" de

suas necessidades, antes da nova propaganda~

Supondo que nosso cliente/produto é TRANSBP~SIL -

Jato para o Rio de Janeiro, teríamos por exemplo:

"•••Quando eu tenho que viaj ar para o Rio de Janei

ro eu sempre vou de jato porque eu acho que a po,!!

te aérea nao e lá muito segura. Eu sempre proc~

ro viajar pela ,VARIG, porque ela tem mais vôos,

é mais confortável, o pessoal de bordo e muí to.

./ ..
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educado e eles quase nao atrasam. Se não tem VARIG,

ai eu vou de VASP, ou de TRANSBRASIL. Eles~guase

nao têm vôos para o Rio de Janeiro ••• "

'; .

B - Como queremos que '0 "target" perceba a nossa mar

ca em relação às concorrentes, como "satisfazedor"

de suas nec~ssidades sentidas, apôs ser atingido

pela nossa propaganda?

Também aqui, ideal seria tentar escrever como você

quer que o "target." perceba seu produto apôs ser

atingido pela propaganda:

Ex.:-" .•~Quando eu vou ao Rio de Janeiro eu vou

sempre de jato porque eu acho apont,e aérea

meio perigosa. Eu prefiro ir pela TRANS~IL

porque eles sao muito pontuais, têm vários

vôos em horários convenientes, têm l~ elas

se, enfim, sao os melhores para o Rio de

Janeiro. o o"

Para que isto seja possível, precisamos encontrar

01. o
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o argumento que vai convencer o consumidor a mudar

sua percepção em relação a nossa marca.

5- A Imagem do Produto ,)t. !

Que imagem você quer para seu produto. Imagem signif.:!:.

ca·personalidade, incluinco marca,nome, "packag1ng'!,

"designi', preço, estilo de propaganda, qua Ld.dad e do pr~

duto e canai~ de distribuição.

Toda propaganda deveria ser uma C()ntribuição para a

imagem do produt~. Deveria consisitentemente projetar

a mesma imagem.

6- A Promessa do Produto - A Decisão Estratégica de Efi-
ciência

A - Objetivo

Encontrar o atributo ou argumemto, único e diferen

cialpara sua marca,relevanne ~ decisivo ao con

sumidor em relação a sua nece:ss;idadesentida, que

o fará sentir-se mais satisfeü:tto'ao consumir sua

./ ..
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marca do que a dos concorrentes, sej~ esse atribu

to real ou psicológico.

B ~ Faça süà Lição de Casa

Para se encontrar o atributo chave, você deve:
:",0'"

• Estudar o produto que você vai fazer propaganda.

Estude bastante. As caracteristicas, seu proce~'

so de fabricação, seus pontos e vantagens úni-

cos, seus beneficios, a: distribuição, o· preço,

a participação. no mercado, seus pontos fortes e

fracos em relação aos concorrentes;

· Estudar os produtos dos competidores, a distri

buição, s~us preços, a participação de cada um

no mercado, quem realmente é importante, os dir~

tos e indiretos;

• Descobrir o tipo de propaganda que seus compet~

dores têm feito para produtos similares e com -

que;sucesso. Veja as promoções que eles tém

feito;

. ,
• Analisar a indústria, o ambiente,a variável tec

./ ..
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nológica, as tendências, em que medida fatores

econômicos/poli ticos/sociais/cul turais afetam as

vendas de seu produto, as ameaças e oport.uní.da

desi

Pesquisar:

- descubra o'que e como os consumidores pensam

sobre seu produ.to,que linguagem eles falam

quando conversam sobre o assunto, que atribu

tos são importantes para eles e que promessa

mais provavelmente faria eles comprarem seu

produto;

_ descubra exatamente quem sao os consumidores

desse tipo de produto,"heavy e light~ geogr~

fica, .demográfica e psicograficamente. ,Em se5!,

mentos de maior competição, os fatores psic~

gráficos sao fundamentais para o sucesso de

uma campanha. Qualquer característica psíqu.!.

ca interessa. Se eles fumam, se elesgostarülm
I~

de parar de fumar~ Se eles são machistas, se

e.1assã6 feministas, se são materialistas, se

sao retraídos, etc, etc. Descubra seus hábi

./ .·



·164.

tos e comportamentos de compra, seus processos

de decisão.

- Descubra por que eles compram esse tipo de pr~

duto. Que problemas, necessidades ou desejos
•.., :.-

o produto resolve. O que é importante para

eles nesse tipo de produt.o ,' O que ele conside

ra na hora da compra. O que el.e pensa de sua

marca e de seus competidores. Quais são os atr..!.

butos mais importantes para el.e para esse .tipo

de produto. O'que ele espera do produto.

Enfim, pesquise, levante informações, estude,

discuta, reestude e analise todos os dados e in

formações e, tente isolar aRternativas de arg~

mentos, ou de car-ac t er-Ls cí.ces , ou de benefIcios,

ou de atributos, reais ou psicológicos que, aos

olhos do consumidor "target"'" sejam altamente -

importantes e relevantes na satisfação de suas

necessidades e solução de semsproblemas, que

possam ser associados ã sua marca de forma "não

mentirosa"; que se j am realmaa,te únicos ou dife

renciais em relação aos argu:mentos e benefícios

./ ..
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dos produtos da concorrência e, que farão com

que os consumidores "target" ou objeto da Prop~

ganda,se movam e ajam no sentido do caminho es

tratégico eficaz definido anteriormente.

c - O Argumento ou a Promessa

Com base em sua Lí.ção de casa, nas considerações

de posicionamento e imagem que você' quer para o

seu produto, nas alternativas de argumentos ou pr9.

messas levantadas no subitem B do item Faça sua Li.

çao de Casa, escolha e defina ..um ou no máximo 2 ar

gumentos, fatores, atributos, benefícios ou carac

terísticas, físicas ou psicol~icas, reais ou adi

cionadas, que sejam 'relevantes e decisivos ao con

sumidor "target" quando ele des;eja satisfazer aI

guma necessidade ou resolver alig.umproblema come~

se tipo de produto, .que sejam àUif~renciais e melh9.

res que as marcas concorrentes" que a propaganda

pode associar à sua marca, ou J}l:orqueela tem esses
.'

atributos; ou porque deverá S~ criado esses fato

./ ..
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res psicológicos, que a propaganda deverá enfati

zar e, com isto, fazer o consumldor "target" mu-

dar sua percepçao de nossa marca, de f0E.

ma mais favorável· em relação às marcas concorren

tes, na satisfação de suas necessidades e soluçãq

de seus problemas.

Defina claramente a promessa fundamental de seu

produto, de forma diferenciada, única, relevante

ao consumidor.

Imagine-se conversando pessoalmente com um consu

midor "target". Será que sua promessa iria conven

cê-Io a preferir sua marca? E ela única? ~ ela

relevante? E ela nao mentirosa?

No nosso exemplo aéreo ilustrativo," o argumento -

decisivo, relevante e diferencial poderia" ser dizer

que a TRANSBRASIL é a única empresa que vai de· SP

ao RJde X em X minutos e de BOEING 757 ...

.1 ..
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7- O "Suporte da Promessa"

Defina os fatores e carac·terísticas de seu produto/E!!!

presa que suportam a promessa. Enumere os pontos que

comprovam que seu produto vai cumprir a promessa. Ex.

plique porque, argumentando com fatores reais ou psic~ .-

lógicos, sua promessa vai ser cumprida.

8- Tom e Maneira a serem Transmitidos na Execução da Propagaroa

A partir da promessa, suporte e imagem, determine cla

ra e precisamente que t.ipo de clima a propaganda deve

transmitir, baseado em atitudes, valores e estilo de
...•/.

vida do·"target". Séria? Honesta? Descontraída?

.Alegre? Etc.

9- Restrições

Muitas vezes haverá restrições de cores, mídias, for

matos, imagem, etc, que o cliente nao abrirá mao e vo

ce deverá evitar.

10- A Mídia
\

a) - Verba disponível;

./ ..
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b)- Período e início da campanha;

c)- Quais sao os hábitos e preferências de mídia dos

consumidores "target"? Quais são seus programas

prediletos? TV? Rádio? Jornais? Revistas? Que

outros canais alternativos .de mídia o "target" ~

de ser alcançado? .Porgue? Quais sao outros hábi

tos do "target" que você julga importante para o

pessoal de mídia tentar atingí-los de forma alter

nativa?

d)- Quais sao os níveis minimos de alcance e frequêE.

cia que se pretende?

11- Promoções

Que tipo de promoções você acha que poderia funcionar

com o "target"? Porqtie? Que canais de.distribuição

serao envolvidos? Qual a verba e o período?

12- Marketing Direto

Que listas você acha que incluem muitos consumidores.

do "target"?

./ ..

:~.'
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11 - Etapa Artístico/Criativa
. .

Nosso roteiro estruturado se encerra na. Etapa I.

Não queremos aqui recomendar posturas metodológicas, pois

nesta fase o que se precisa e muita concentração e fixa

çâo nas informações contidas na Etapa I deste m::rlelo,pri!!

cipalmente iquelas concernentes ao "target" (caracteri~

ticas,hábitos e perfis demográfico e psicográfico) e as

promessas, suportes, posicionamento, imagem, tom emanei

ra, restrições e mídias envolvidas, Dentro dessas pre-

missas e direcionamento estratégico, cabe aos homens de

criação desenvolver a melhor idéia criativa para transmi

tir em prosa, áudio ou vis~al, a promessa e )suportes do

produto já definidas conceitualmente, s~guindo o posici~

namento, im~gem, tom, maneira e restrições que seprete!!

de .para o produto, também já definidos anteriormente, de

forma tal. que se cons iga a captação da atenção do ·"target",

se a mantenha atenta e absorvida durante toda a aprese!!
','

tação da propaganda r, que o visual e o texto reforcem os

.argumentos e os tornem persuasivos, dando-lhe credibili

./ ..
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dade, enfim, convencendo o "target" a agir da forma pr~

tendida pelo anunciante.

Claro que alguns principios podem ajudar na criação da

propaganda, tais como a 'utilização de celebridaç1es em de

terminados ca$OS, ou' se utilizar de 'Jingles~ música, de

poimentos, testes antes e depois, etc.

Porém, nenhuma delas pode prescindir de uma grande idéia,

ou o jeito (texto e visual} de apresentar o produto e a

'promessa de tal forma a "tocar" a consumidor "target", a

fisgar sua concorrida atenção e convencê-lo de alguma cai

sa.

Assim, queremos fechar 'oroteiro que ora apresentamos e

discutimos para desenvolvimento de campanhas de propaga~

da, enfatizando a necessidade de uma etapa es.truturada,

metodológica, na determinação da estratégia a se'rseg~i

-'da, e uma etapa nao estruturada mas direcionada estrate

gicamente, a etapa ériati.va, para a elaboração de camp~

'nhas de propaganda memoráveis nao em termos de.beLez a,mas

./ ...
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em termos de resultados para o produto, para o cliente.

mm seguida apresentamos o roteiro discutido em forma de

form~lário, onde o pessoa'L de A tendimento das Agências de
:-t.'.

Propaganda deve preencher a nlvel de cada campanha, cada

produto, seguindo a orLerrcaçâo e exemplos discutidos an

teriormente.
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ROTEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE PROPAGANDA

Produto:

Cliente:
:.•...

I - FASE CIENTIFTCA (ESTRATt:GICA)

1. Objetivo da Propaganda

2~ Bases para a Decisão Estratégica

a)- O "target":

b)~ O mercado e o macro ambiente:

c)- A concorrência direta:
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indireta: ---------------------------------------

dl.- A necessidade sentida a ser satisfeita:

3. A Decisão Estratégica de'Eficácia

4'. O Posicionamento .qtre Queremos para o nosso Produto'

al.- A percepção atual do "target" sobre o nosso produto,
.~ frenteãs necessidades sentidas:

b) - A percepção que queremos do "target" sobre o nosso pr.e,

./ ..
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duto, frente às suas necessidades sentidas, após o im
pacto da Propaganda:

•... ;

5. A Imagem que Queremos para o nosso Produto·

6. A Decisão Estratégica de Eficácia (a pranessa do nosso produto)

7. Os Suportes da Promessa

./. ·
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8. TOm e Maneira

:~.'.

9. Restrições

10. A Mídia

a;~ Verba disponível:

b)- Período da campanha: De ------- A _

c)- Hábitos de mídia:

TV

Rádio

Jornais

\
~- . (...

./ .. . l .
.'i
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. Rev.ís tas

Mídias Alternativas

Outras Observações

d)- Níveis minimosde:
Alcance ~ _

Freguência

11. Promoções

a)- Verba:

b)- Período:

c)- Canaísde distribuição envqlvidos:

d}- Tipos de promoções envolvidas:

./.. .



, '.177.

12. Marketing Direto

a)- Verba disponlvel: _- -:- _

b)- Período envolvido:

'c)~ Listas recomendadas:

II -. FASE ARTíSTICA •(CRIATIVA)

• Livre •

./ ..
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xv ~ :Pesguisa - Agências de Propaganda no Brasil

As componentes cientí ficas e artísticas da Propaganda na prá-

t íca

A - Objetivos

Entre 25/09 e 25/10 fizemos pesquisa com 18 Agências de-~.

Propaganda de São Paulo, mesclando 6 grandes, 6 médias e

6 pequenas Agências de Propaganda, com ri objetivo de ve~

ri ficar se as Agências de Propaganda no Brasil adotam ou

não ,roteiros metodológicos para desenvolvimento de campa-

nhas de Propaganda para produtos de seus Clientes e, qual

é exatamente o peso das componentes científicos e artls-

ficos no desenvolvimento de Campanha de Propaganda; dis-

cutidas nesse trabalho.

B - Participantes e Metodologia

o modelo de pesquisa que adotamos não é científico, porém,

foi confeccionado de tal forma a apurar em cada .Agência

de Propaganda, a maneira como eles executam suas t~refas,

sob o ponto de vista do pessoal responsável pelo Atendi-

mento e também do pes~oal de criação. Portant~, cada Agê~

cia respondeu a pesquisa em 2 etapas, a lª respondida p~-
"

./ ..
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lo pessoal de Atendimento, sem o conhecimento do pessoal da

Criação. Na 2ª etapa, o pessoal da criação respondeu que~

tões semelhantes, porém, sem o conhecime~to do pessoal do

Atendimento

."A pesquisa incluiu amarrações especiais para reforçar afir-

mações e apurar coerências, além de propiciar melhor enten~

dimento do pensamento dos homens das Agências de Propaganda.

Todos sabiam dos objetivos e das finalidades da Pesquisa, -

bem como do elaborador da monografia. ~ todos foi garanti-

da absoluta confidencial idade dos dados, tanto a terceiros,

quanto à Diretoria e funcionários das próprias Agências de

Propaganda, uma vez que a pesquisa tinha caráter estritamen

te acadêmico.

As Agências pesquisadas foram:

Grandes

Salles (nacional)

Thompson (multinacional)

Standard Ogilvy & Mather (mul~inacional)

Young e Rubican (multinacional)

./ ..



Maccann -Er icson (muLtinacional)

· DPZ (nacional)

Médias

· Artplan

· Denison

Ad~g

House·: Pão de Açucar

· Fox

· Guimarães e Jaco~ed

Pequenas.

· House : Editora Abril Morumbi

· House E~itora Abril Panambi

· Publisan

Estúdios Unidos

~nio, Associados

· Jarbas e Cia.

.180.

•.. j

Obs.: hHous~ é a denominação dada à Agências de Propa9anda inter

.na e exclusiva de uma Empresa, de sua propriedade.

c - Formulário Utilizado

Vide anexo 1

.j ..
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D. Tabulação das Respostas segundo ° tamanho das Agências

Vide anexo 2.

E. Interpretação das respostas

;. !

Vamos agora interpretar as respostas da amostra e tentar extra .~

polar algumas conclusões para a Instituição Agência de Pr~pa-

ganda no Brasil.

As Agências de Prop~ganda no Brasil em sua maioria, não se _

utilizam de rrodelosou roteu:os ne:tm01Õgioos formais para desenvolv~

to de Campanhas de Prbpaganda. As que se utilizam de modelos

formais são algumas das grandes Agências subsidiárias de Agê~

cias Norte Americanas.

A maioria das Agências Grandes e Médias julga que Propaganda

é um Mix de Ciência e Arte, porém, quando perguntados sobre a

aplicação da componente ciência, quasetodGs se mostraram in-

capazes de descrevê-la, salvo as Agências subsidiárias de

multinacionais .

. . • As pequenas Agências julgam que Propaganda é pura arte, por-

.1 ..
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que na verdade, 'elas não passam de estddios, bu locais on-

de os Gerentes de Produto ou clientes solicitam serviços

detalhadamente, cabendo às Agências a tarefa de criar o

andncio ou o comercial de Rádio ou TV, nos moldes e requ!

sitos solicitados pelos Clientes. '.; .

As subsidiárias de multinacionais importam os modelos e

conceitos de,Propaganda desenvolvidos em suas matrizes, -

normalmente com dificuldades e mal-entendidos na impleme.!!

tação. Os modelos e conceitos importados são estruturados
, '.-~

~ metodológicos, variando aqui ou ali,uns em relação aos

outros. Todos eles trazem forte embasamento cientifico e

distinguem claramente, pelo menos em teoria, as funções -

do Atendimento e Criação.

. O pessoal de Atendimento das grandes 'Agências aparenteme!:!,

te distingue as diferenças teóricas entre estratégia e

criação, porém, na prática, essa distinção se confunde e,

grande parte das Agências acha que.a função âe busca e

desenvolvimento da estr~tégiaé funçã~ conjunta do Atendi

mento e Departamento de Criaç,o~~O,pessoal de Atendimento

-/ - ·
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das multinacionais entende melhor a distinção, em teoria

e prática.

· Os Atendimentos das Agências de porte médio ou julgam que

a definição da estratégia é função conjunta de Criação e
.; .

Atendimento, ou que é função de Criação.

· O pessoal de criação de todas as Agências tende a julgar

que a definição da estratégia é funç.ão exclusiva do D~

partamento de Criação ou é função conjunta entre Departa-

menta de Atendimento, Departamento de Cria9ão e o Cliente.

· O pessoal de atendimento tende a se posicionar como conta

tn e coordenador interno dos trabalhos da Agência, e não

entende que a definição da estratégia seja de sua compe-

tência exclusiva. Eles supervalorizam o trabalho do Depa~

tamento de Criação.

• O pessoal de Criação tende a se supervalorizar, como res-

ponsáveis sobre as propagandas, e rrão sobre as criações.
. .

Eles tendem a menosprezar o trabalho do pessoal de Atendi

menta, meros "meninos de recado".

./..
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• As.Agências (corpos Diretivos) tendem a valorizar seus cor

pos criativos muito acima do~ seus funcionários de Atendi

mento .

• No que diz respeito ao entendimento do que seja buscar uma

estratégia (como fazer e o que dizer), para somente após

executar a criação (como dizer), observou-se que:

• As grandes Agências entendem essas 2 etapas "distintas na

teoria. Na prática, elas praticam a simultaneidade estra

tégia/criação, ou seja, Atendimento e Criação buscam a

estratégia de maneira não metadológica, quando buscam a

a solução do problema do Cliente. Na maioria das vezes

"não se define formal ou informalmente uma estratégia ou

um caminho, porém, o~ ele está implícito, ou ele surge -

no desenvolvimento criativo, Mormalmente até eficiente,

mas na maioria das vezes não tão eficaz, uma vez que se

está desenvblvendo um apaiato criativo e, condicionando

ou derivando dai justificativas estratégicas, quando cer

tamente o caminho a ser seguido deveria ser o oposto.
J

Devemos lembrar aqui 2 pontos: Primeiro, as filiais multi
.1.•
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nacionais e algumas grandes Agências brasileiras possuem

um processo m~todológico formal que, mesmo se às vezes

mal seguido, ainda assim' propicia bons resultados porque

enfatiza e solicita antes do processo criativo, a defini-·

ção do caminho estratégico a ser seguido; Segundo, como - M:

poucos estão realmente sendo eficazes e eficientes nas

suas'mensagens, as propa9andas de bom conte6docriativo

acabam por surtirem algum resultado. O que se questiona é

se as mensagens não poderiam ser mais eficazes e eficien-

tes, ao se determinar a estratégia mais. adequada de eficá

cia e eficiência e, construir sobre. essa estrutura lógica

1/ '"o aparato criativo mais adequado ao target.

Em resumo: as pequenas Agênciai não passam de pequenos

"Est6dios" de criação, onde os clientes (ou os gerentes

de produto, no caso de Agências internas 'das Enrpresas) as

utilizam como centros de criação daquilo que eles têm em

mente, ou seja, de suas idéias para a propaganda de seus

produtos, com todo o "fardo" de sua visão viesada de dono

do produto, e de sua ignorância na área. Em tais circuns-

./..
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tâncias, naturalmente que não cabe a figura do Atendi-

mento, ou o elemento de ligação responsável pela estr~

tégia da Propaganda. Ele não existe. Assim, obviamente

que os homens de criação'desses estúdios julguem que

propaganda é basicamente arte e nada ciência, e que

eles definem junto com a oriação, a estratégia a ser

seguida. O homem forte na relação é o Cliente.

As médias Agências diferem das pequenas Agências - além \,

do faturamento - porque possuem a figura do Atendimento

que, per si, se constitui num obstáculo entre o Cliente

e o pessoal de criação, dificuitando para o Cliente a

imposição e o "direcionamento" da criação no sentido de

seu viés. Todavia, o viés aqui muda de lado e vai se lo

calizar junto da Criação. E na Agência Média que a Cria

ção,como atividade, ganha s~u mais elevado.status. Por-

que o Atendi~ento ~ ~ecém-instalado, portanto frágil p~

ra opinat internamente, mas forte como anteparo para se.'
-'I

•• i'

gurar o Cliente (que normalmente não ficou satisfeito -

com experiências anteriores com Agências pequenas), A

.1 .•
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.Criação domina' e predomina na Agência Média, dando as

cartas, com seus proprietários supervalorizando ci tr,!!

balho de Criação e menosprezando o trabalho do Atendi

mento. E novamente temos o viés, agora não do dono, -

mas do artista, do criador endeüsado, que não respei-

ta quaisquer pré-supostos porque os considera limitan

tes ao seu trabalho de "gênio", à .sua inspiração e cria,

ção. Fatalmente nessas condições o produto final é

composto de muita beleza, muita plástica, muita cria-

tividade, mas quase nada de efetividade.

Não se deve e~tranhar portanto, que o pessoal de Aten

dimento das Agências Médias não ache que seja de sua

responsabilidade a tarefa estratégica, muito ao contrá

rio, eles acham que é de res~onsabilidade de Criação.

I, obviamente, criação acha que a'estratégia e a ctia

ção em si acontecem simul~aneamente, que ambas são

"sensibilidades" do artista, etc ...Propaganda para to

dos, na Agência Média,é quase s6 arte, com uma pitada

de ciência.

./..
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.Todavia, pode-se observar em Agências que são médias há mui

to tempo, crescente avanço dtiAtendimento como voz em defe-

sa dDs objetivos e dos camihhos estratégicos, apesar do

desconhecimento dessa lógica metodológica, e

muito mais por pretender maior espaço na atividade e na re ~:,.
lação cliente-agência.

Há que se registrar as novas Agências Médias que já nascem

com uma concepção mais moderna de propaganda, normalmente

porque seu fundador tomou contato, ou fora do País ou em

Grandes Agências Mul.tinacionais, dessa nova maneira de fa-

zer propaganda, que passa primeiro por uma etapa estratégi-

ca.

Nas Agências Grandes que, ou 'são evoluções de Médias Agên-

cias (como':o caso de todas as Agências Grandes Nacionais), ou

são subsidiárias de Agências Multinacionais, e portanto já

nasceram grandes, estruturadas, importando, de suas matrizes

~odelos e procedimentos padrões, o que se observa é um

equilíbrio de forças entre as funções chamadas de atendi-

mento e funções criativas, com os primeiros cada vez mais

./ ..
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ganhando terreno, apoiados em semelhanças com o mundo mais

desenvolvido, os EUA, berço e Avant-premi~re da Propagan-

da, onde a figura do Atendimento num primeiro momento

passou em importância o papel da Criação, razão direta da
•.. :

supervalorização inicial da componente estratégica no de-

senvolvimento da Propaganda, para em seguida e nos dias

de hoje, assumir uma' dimensão mais equilibrada em impor-

tância com a Criação, na tarefa de fazer propaganda.

A impressão que fica é que~ pelo menos nas ex-Agências -

Médias Nacionais, (as nossas Grandes Agencias Nacionais de

hoje), a valorização do Atendimento é ainda muito mais

.função da imitação do modelo organizacional em uso nos

Estados Unidos e,portanto, cheirando "moderno" aos olhos

do cliente, do que razão direta da Lntjrexíução sistemática

de processos estruturados para busca e cl~terminação de

propaganda, da determinação científica ~~"targe~ e seus

hábitos, do benefício a ser vendido,ette.

Já nas Multinacionais, certamente também numa ou outra

Grande Agência Nacional e nas novas e.llTIDdernas.t;gências

./ ..
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Médias, a função estratégica é atividade exclusiva do pe~

soaI de Atendimento e equilibra em importância à função

criativa, como os 2 elementos indispensáveis no desenvol

vimento de campanhas de propaganda de sucesso para o pro-

duto, basicamente devido à importação de conceitos, metodo

logias e práticas das matrizes americanas.

Natural que nesses ambientes, o mútuo respeito e o reconhe

cimento pelo trabalho do outro seja uma constante. Atendi-

menta e Criação julgam que Propaganda é um Mix de arte e

ciência. Cada um tem claro suas funções: Atendimento é res

ponsável pela Estragégia, Criação pela criação. E criação

.yem depois da estratégia definida, submetendo-se a ela,

sem porém, perder o brilho. Criação precisa descobrir e

desenvolver a Grande idéia que vai vender o beneficio pré~

estabelecido na fase estratégica. Atendimento precisa de-

terminar precisamente o~ar~e~ e seus hábitos, descobrir o

lpelo único do produto, determinar como o objetivo vai

ser atendido.

o Corpo Diretivo dessas subsidiárias d~ Multinacionais atri-

./ ..
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bui igual peso para as 2 componentes, estratégia e arte.

E nas Grandes Agências Nacionais, ex Ag~~cia~ de porte médio

que cresceram por asmas e durante o chamado milagre brasilei-

rO,que encOntramos as situações mais contraditórias. Como

já foi dito anteriormente, essas Agências passaram a valori-

zar seus Atendimentos mais em função de imitação de estrutu-

ras organizacionais de vanguarda do que pela delegação de

funções estratégicas a esses grupos. Assim, para justificar

o ganho em importância, esses Atendimentos passaram a exercer

cada vez mais funções de contato e coordenação de toda a ati

vidade de desenvolvimento da propaganda dentro da Agência, -

acrescido da função da crítica à criação, que continuou rei-'

nando absoluta na sua relação com a componente estratégica,

sendo esta dltima pensada a posterior, para justificar a-

driação.

Claro que essa inversão cada vez mais ganha inimigos dentro

dessas,Agências, e já se observa em.algumas deisas Agências,
um questionamento desse model6 criativo, surgindo a figura -

(éinda não satisfatóri~mas certamente melhor da determina-

./..
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ção conjunta da estratégia entre·o Atendimento e o pessoal

de criação, ainda que muitas vezes simultâneo ao processo

. de criação.

De qualquer forma, trata-se de um avanço que certamente se M:

completará com a reorientação dessas Agências no sentido - .

de atribuir maior grau de importância à função estratégica,

que não tardará a chegar.

Só para ilustrar, enquanto que o produto· final de uma pequ~

na Agência poderia ser por exemplo, "A Revista Placar é a

melhor Revista de futebol do Mundo", pela força, ignorância

e viés do Cliente, dono do produto, numa Agência Média pod~

ríamos ter "A arte e o estilismo drifutebol foto~rafado lan

ce a lance está na Revista Placar", pelo viés e predomínio

absoluto agora da mão artísticà. Nu~a multinacion~l pode-

ríamos ter "o comentário mais abalizado dós jogos, do final

de semana, as melhores fotos dos lances mais bonitos do seu

.time e os palpites e dicas da loteria esportiva estão sema~

nalmente na Revista Placar, todas as 2ªs. feiras nas bancas" .

./ ..
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No IQ caso, mero ufanismo, no 2Q'caso, só arte, no 3Q caso,

a união dos benefícios fundamentais com a melhor maneira de

traduzi-los em prosa.

Para fechar essa rápida interpretação dos dados dessa pes- .-
quisa sobre como atuam as Agências de Propaganda no Brasil,

I

nunca é'dejrhaiSlembrar que 'no caso americano, o que vemos _

hoje (pelo menos em termos de médias e grandes Agências), é

um reconhecimento ·tácito da importância e imprescindibili-

dade da componente estratégica de eficácia e eficiência no

se fazer propaganda, e não menos tácita e imprescindível

necessidade 'de se encontrar uma grande idéia criativa para

se transmitir e levar a estratégia e a mensagem do produto

através das mídias, ao "t arqe t'."

Todos os grandes nomes da Propaganda atual a~eiicana, Práti

cos e Teóricos, confirmam esse dueto, estratégia e criação,

"BIG APELO" ("uniqueness")e "Big Idea", C·QiII'O indispensáveis pa-

ra a melhor propaganda.

./..
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XVI - CONCLUSÕES

Discutimos nesse trabalho a evolução da P~opaganda no correr

dos tempos, sua função de· comunicação dentro do composto mer

cadolQgico, suas diversas orientações e modernas preocupaçoes

e ênfases, principalmente nos Estados Unidos, berço e vanguaE

da da Propaganda do mundo moderno.

Desenvolvemos uma pesquisa entre as Agênciasde:Propaganda no

Brasil, procurando conhecer um pouco a maneira como elas op~

ram, no -que tange ao dueto criatividade e estratégia, ciência

e arte.

_Apre~entamos e discutimos a função e conceito de propaganda,

bem como as etapas por que ela passa no seu desenvolvimento,

dentro de uma Agência de Propaganda.

Apresentamos ainda os diversos Departamentos e suas funções

de uma Agência de Propaganda moderna.

Discutimos em teoria e prática as componentes cientIficas e

artIsticas no desenvolvimento de campanhas de propaganda, en

./ .. ·
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fatizando as vantagens de um estruturamento da etapa estraté

gica precedendo a etapa criativa.

Ressaltamos 3 ingredientes fundamentais para propagandas de

sucesso: A rota ou o caminho para se atingir o objetivo,
•. t

o .-
. apelo 'único ("Uniqueness") e a "Grande Idéia" (nBIG rOEIA").

o primeiro diz respeitp a estratégia de eficácia, ou o cami

nho a ser seguido e o "target" a ser buscado paza.o atingime.!!

to do objeto proposto; o segundo diz respeito a estratégia

de eficiência, ou os argumentos únicos e relevantes que ,farão

o consumidor preferir nossa marca; e o terceiro diz respeito

ã maneira pela qua1 os argum~ntos serao traduzidos em prosa,

áudio e/ou visual, seus ornamentos e vestimentas, de forma a

se garantir a atr.ação do "target", e suapersuasãb.

Finalmente, apresentamos e.discutimos um roteiro metodológico

.para elaboração de campanhas de propaganda de sucesso, paut~

do na idéia do tripé eficácia, eficiência e criatividade.

Reconhecemos as limitações de nosso trabalho, principalmente,

./ ..
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em termos de fundamentação teórica, porém, nos respaldamos

nos nossos vizinhos do norte, os Estados Un~dos, que operam

a Propaganda nos moldes em que apresentamos no nosso roteiro,

com diferenças em forma e elementos, mas certamente conformes
:;."

com os pontos fundamentais contidos no modelo ora apresentado,

que procura ir um pouco além, em função das condições bras i-

leiras, colocando lado a lado, necessidade sentida e beneficio

"satisfazedor" da necessidade, objetivo e estratégia para aI

cance desse objetivo e, a componente arte, cr.:!-ação,fechamen

to, coroamento e maquiagem de todo esse mecanismo.

Não pretendemos esgotar o ass~nto. Ao contrário, gostaríamos

que esse esforço para melhor entender a Propagandae:suas et~

pas de desenvolvimento, fosse seguido de outros esforços,c"r!

ticos ou consoantes com a linha e conceitos que ora aprese,!!

tamos e discutimos.

Gostaríamos de encerrar lembrando que em momento algum desse

trabalho desdenhamos b valor da criatividade em propaganda~

o que procuramos foi todo o tempo ressaltar a importância tam

./ .. ""
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",

bém da componente ciEmd.fica, estratégica que, lado a lado em

p'eso e importância com a componente artística, se constituem"

em elementos inseparâveis'na elaboração de Propagandas de su

cesso. "

• <
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Pure Oil builds íslands in the sea
to keep you cooking with gas

PURE'. 252nd natural gas well upa our produc:tion
to 300,000,000 c:ubic:feet a day

Out MWf'!It cu •• 11 w •• deilled (ram'. man-mad. i"land nine
mil" out In lhe CuU af MuieO. Twenty-two rIA wclllS beve
~n hroulht in ltom drillinl ,,!.tforma tike thia in lhe EUClPn.
la1and and RolloYH Fif'IIb, otr the Louiaiana couto

Conatantly pio"",r"Ínc "". productlon' teehniqeee. lih afl'·
.ho,. drillinll:. ha.!! brourht. ua • lonr. 10R, ,•.•, eleee 191-1.
8uk thf!n," I'tJ'IU: b('(an lU • produc~r and Sl'1It'f' of natural
lU (even before we rol. Into the oil bU.'I;nf'M). 87 19"" .•••f'
wtrt ptodudnr 11 billion eubte If'f!t • yl!lr. 11. eeereed like •
Iot In th~ da,... hut toda,. •.•• ~ ptodurinr aix tlm •.••••

much: at In InnuII eate of more lhan 100 Ililllon eubte fHt.
.Mul" to lupply lhe )'urJy n~ of "'fOl!oY!llt:l:milhon homa.

Even ao, natural ,u ia 0"17 I p.rt of .mIIS'. open.tion .•
OH producUon and r'f'f\ninr of pelroleum \POf'lwn.< reprftol!nt
the major portion of our busin"". And we:hlrntl~·~ery "h •••
of n. from uploratlon under the .u to ~in •. throulh
•••eviee .tationa. Thi. compldelr Intf'(tate6 apt-ration la. we
'MI. Ol'le mo,.. eeseen why 10\1 an be 1.",wit!i.'UI\f~ ••

nu: rua&OIL COMrÁNT. 35 E. W~c=i:er on-. CHlc:aro I. m.

DE SURE \fiITH 'PURE

ADVERTISING to an expanding economy. (Uourtesy The Pure Oi1(om-
pany and Leo Burnclt Company, Inc.)
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Ouick-Cookcd Niblcts Corn llas••.•.•."D

cvcrything .a fresh yOUllg roast1I~ ear llas
excepJ lhe coh

Chan~in~ ""inl~r iolo IlUmmer ill • Ir41""" lhe
G~n Ci'nl b •• o', (ully reesteeed. nul ~'ou
lI'lir:ht Ihin" NJ ~ hl"n,"ou hntllhecolor. 8."01" .nd
õite" or (rbh'picud n..rn righc 0f1 ~n•..•r pl.te.

,,"'hac'lI lhe hi,;: ~t? "·cll. lhe (;rN"n (;i.nl
b.aa di-..co'HrN • "'.y to quic"'-couk bi. corn.

(It', .fone in oO("·'Cth tbe lime or nlh~,...) •
\'ou ~h(>Qld tuU dw diflerence (fuic •......-ook-

in!!: mak.e •• in :\tYrI~ "nn.1 t'flm. The ("()1"11

th.t'" ,.p«i.II~ IIrnl In ~rttw in to t.!ler ~me.t.
iee'" kemf'l •. The one ,h.t·" ucullln p••••.ed
Eor fr.e,.h cri!ll"'"'''' 1:". it.

r••••., ·'h.la'· 1•••1••.•••••Ih••.br-.t.
n.••.•.••(;•..•••••(;••••, '-' ••••••• li" ••••r;:.~~=.!7:'••::::;~. ':~:.::I;:::_.~ral'" ...•.w.....~r-'o,....w .•.•••.•,••1.

Niblets
laA""C óm

-- • .:.- •• .j:.

I'

lHE GREEN GIANT. on lhe label and in lhe advorlising oE Niblets Brand
Corno (Courlesy Green Gianl Company and Leo Burnclt Company, Inc.)
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PROTElNI Why doctors preecribe
extra protein for expectant mothers

While still right as rain, the old saying
that the prospective mother must eat
for two has acquired a new meaning.
Doctors are now agreed that a preg-
nant woman should not greatly in-
creas e-the amount of what she eats.
Of vital importance however, is the
kind of food she eats.

This newer knowledge of nutrition
for mothers-to-be recognizes her step-
ped-up need for protein. Her own sys-
tem requires protein at ali times. And
her baby must have additional protein

to build strong
banes and tissues.
If her baby cannot

I
obt ain these ele-
ments from the

I mother's blood
..• -. stream, he drains
~ ." ~f <~Ir.=;-; them fr~m her. tis-

\.~~~~~.;~~; ~~;,,~~~:~~;~~~~
O UI~9 •••• IlItLt.oaá COM,."HY

Doctors are putting this new knowl-
edge to work by prescribing diets call-
ing for at least y, more protein.

To help rneet this need, Kellogg's
got together ·with two leading universi-
ties. The result is Special K-a ready-
to-serve, unusually appetizing protein
cereal. Now the expectant mothcr can
satisfy a good share of her daily pro-
tein needs at breakfast frorn a cereal
that's inviting to eat and easy to digest.

She can do this because a bowlof
Special K with milk gives her more high-
quality protein than any other leading
cereal-hot or cold. The kind of pro-
tein that builds, maintains and repairs
body tissue. With this kind of protein,
she and the baby should be healthier,
her spirits higher,and chances much
better that after the deli very she'lI re-
gain those cherished slim lines.

~,1d"JIPOFB"TTC.E CRF.e.K

THE "KELLOGG" everybody knows is "Kellogg's," of côurse, (Courtesy
Kellogg Company and Leo Burnett Company, Inc.)
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BRAND IMAGE and corporate personality combine in the Green Giant.
(Courtesy Green Giant Company and Leo Burnett Cornpany, Inc.)

-- ---...- ------- ~.-----..
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What's being loaded into that car? Potash-a mineral 50 precious
nolhing can grow without it,

Where is it {rom? 111e mines at Carlsbad, New Mexico.

Where is i/ gaing? To planta ali over the country whcre it will bc processed into lhe
,latest scientífic plnnt foods that producc more and better crops.

How ás it 'getting therc? On lhe Santa Fe-Amcrica's longest railroad. Às many a.
60,000 carloads of porash a year o", moved by lhe Santa Fc. Santa Fe also has an imo
portnnt part in moving steel, wheat, frozen foods and ali lhe other
basic thirigs América needs every day.

t., u. be o patine,. in fJondting ~ 'rejg"'~ 100

SANTA FE SYSTEM UNES
$aI"fO'. frlOI lI!! T,a"ic OtriceI i" priftcipol c;li •• of th. Utlited $tatet.

Su Clouir.~ hlephor:. Oi'",011 lo, local oddr ••• ond "'epJ.onc "","ba,.

,
\...
\

1

DEMONSTRATlNG RESPONSIBILlTY in servicc to cus-
tomers and lhe national economy, (Courtesy Atchison, "
Topcka & Santa Fe Railway Systcm. Agcncy: Leo "
~urnctt Company. Inc.)

'\
\
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i BE REAllY REFRESHED! 'i
\.~ ( i

..:~.,.

:..;..'

Enjoy the ccld crisp taste
and lively litt of Coke •••
for the Pause that Refreshes!

GET SEVERAL CARTONS
FOR lHE WEEK·END!

THE IMAGE of refreshment, (Courtesy The Coca-CoÍa
Company, Inc., and McCann-Erickson, Inc.)
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Yoursimplest recipe
may win $25,000 at

Pillsburys BESTBake·Off!
$100.000 Grand National Recipe &Baking Contest

••.••.••.•....•..\\.
~~10 ':.,~~r $2~OOO $~OOO

~ I I ~ F"U'StG•..•nel P"rUe &:ond Gtand Priz.

••••;fnniuenlVY.:/ '6,000 SENIORS 14,500 BRIDES '4,500 JUNIORS
"'\•••••••••••:::. 13,000Fiot Prin 13.000Far.t PtU. $3,000F'il"lltPnu

12.000 5«'ond Pl"u* SI.OQO s.cond PTi:n 11.000 S«ond Prin
'1,000 Thini Ptu", 1 500Thitd PrlP , YJOTbini PriR

100 GE Ktyboud a.n ••• 100 GE AJJ·Pu~ Miun

MI,.·, an h "n tawb. I N_ brida, a-pm.tnoed
bornftnalr.ert, t.ecn-',el'S-~I'lI·' a .~iaJ. div~ion
foi- MCh oi yoo. .o you compete ac<XlrdinJ to are
llDd bakina' UiU. Ju,t eeod in a J1ICipe-"'mple or
&.nc:y-one tM.t' •• lI )'OUf own, a C.muy (uorite. Of
• t..miliar _ )'OU i:nproved _ith al\ Wlu.- •• eh
huan~u.alchanc.ltowin..

tnMked •• du cf Pilbbury'. BEST Flow. OI' 'Write
Grand National Entry 8lar.lLS, Bo•. 416, MLnM-
.polls. Mi~ta by Juna 15 Cor your ~ entry
bwu... Do ir _. Contest d08el JUM 30, 1958,

i~'

1M. MS' ,oolie WCMI S'1S,OOO tOf MN. G~rda E.
Rodcru oi Callfomia .t laat )'Nr'. B•• :•.Olf. c.neJ
"Ac:c:ordion Tna~," Mn. Rodcn:r ac;hievo:d lheir
tmiQu. wpe by bU.inc ih. coolr.ia dou,h bet .•••een
p&e.ta oI.lurr.inum (oí!. nunk o( IitU~OXIkinr trieu
_ .dded touche. to (ood lhat you kno_ and be •
...uu.r in thia yar', contat..~.,:~M.~~:;::(!:!r:,.'~~~~

Plus 120 free luxurious Trips
To lhe M SeNO!' R«:i~ Conlmt WUinen, tM IIS
Bride R-.ipe CJnten Wintl~ra.nd lha 20 Junior
fUcipe Conl.Mt Wiruw;no-. twa-day .tay .t t.he
1.\Ju!oua Waldorf A..toria, N_ Yorll:. in anter to

i

com~ ia lhe Bakinr Contat. plus a ~ fiNe or
'lOO eaeb. Pilbbury _m provãd. lhe -.me trip (or
<me panot ar IppfOnd itdult (oco•• ch ol tt.. 20
Junior ptia. w\ntll'ft.

xJ1!$#íl':Ph'l{fO \~,.t·Pfl§2tr
12 Frw ()l.d Worid Rtcipn Frotrt
&'lII PiJllbury', Rlri,. E«ha~

Thia yMl'tnarks tl'II! 10th Annivenary o(tlM Grand
N.tiomll &k e-Off .•. Pilabury'. W'Y o( .lI;chanl-
inr Anlll'i1D', lavorit. r1:ICi~ _ith )'0\1. In honor 01
th.e arui~. 12 WliqulI, u:c.:icinr Old World
R.eci~ .•••U ba ~nt to
.ver')' r"I"'Dn who •.nt..eft
th. IOI!h Anniv.l!f.ary
B.k,.,-Ol'!. E.c:k r.cipe 11

"rint~d on a R'p •.r.'.
eud ••U1'. r1õll-enlor
photo~ at' ~ (~
plUl' 'hito1')'o("u...'~-
ipl. &ndln one reeipe to
thotGrndl:NatioNl1WlU
and ~t llZ Old Wurld
Redpell)pU'U treaw,..,

pILLSBURY'S'Grand National Contest has attracted entrants for more
than ten years. (Courtesy The Pillsbury Company and Campbell-M~il!lun,
Ine.l

.213.



1;.. .• ' "·:~L. .,- "(~~,.

[~';~?"\( ..
."~.

.-..:.:-.:. .•.. . ......•.•...

BUILOING ANOTHER HIGHWAY THAT STARTS ANO ENOS AT Y.QQB HOMÊ

Ali the ,reM nc"" Intef!lt;tte·D("re[l~ High".l~.
leaJ to hURle. l;,,,r home. [very fU:\<I in lhe
n.tion eU'ntua!ly (:onn('('I" wilh IM ~lr!'C't in
front or )'001' hou-e. Fce cacho uf U~. C\"U1 lU:""

híghwllY "turh li"'! e"fl~ wbere we live.

Th.:It"e \Io'hy \Io'C,,111,:1\'(' SlIeI, 11hi;:; :it.ll..~in tI;c
ftlIlion·. Lig. im:trinali ••.~ hir;l",'ay LuiMin:; Iln .•.
Sl'llm. h.iII .li,«II, IIlTcel tbe Ih'C' uf more
AmericllnS ••. l-'r~nl dnll fulut'e ••• lh:m lI"J"
thihg we heve ",-cr bu ih,

The plun i. lo huiM nml mOllcrnir.e lIu",lrl'.I,.
of thlll.l.own,l!I o{ mil,.." oI rmuls to 11:,",11,.. 19;~'s
trafTw:< ••• indll1linJ[ Ih,. IIi;; U.f)()CI.Illi1 •• (111('("
IlQte.Dercn~ Sy~t,.m. u natinn·,,"i,le lIeh';Qrfr. 01

broa!l •••• Ie tUI1('r.hi~II\\1l1'·

The program Ililrled just in lime. For our
populalioo is increa!'ing AI lhe: '.lil"' r31e in

hi~hlly. I,atl rear il jUfIIl't'f1 QI,"(l~1 3 milliun.
-'Iure P•.••'I'1e nU,·"n mnre (".Ir:<. Sillco:: 1916. lhe'·
C;lU "o:: heve at!,lrollol')nr ~ul" 1lOllIIl.lliun. ",III:on
put burtll't'r lo lllllU11t'r, are :;.111.1'1 mil" longee
dum lhe nlilt'~ of lall(:'~ "'o:: h::I\"e'II,I,lo::ol to eur
recd :<y:tlt'm. And cumi ••!; "p in lhe ne~l 16
yeaf$ i., ali incIC':laC oI :l1I1lilli..,n 'It:hidC"tl.

Ilut nuw 10U CO" lw-;;ill lu ~,. 1ign., or pro~.
rees. In lhe ~a~1 30 m"nlt-.1. ('nn'tru('línn men
.nfllhdr big. f.~t.mO\"illj: C••.tC'rrill.lr maC'hint".
ha,"e eornplcle,1 lhe buil.liug .ln,1 in"l"H\f'lnl"lIt
or 1J, •.•u~allfl, oI milN nf 1'1(',,1, ,Ute an,1 1,.,IC'ral·
:li.1 roa,k Rut man1 mure are nú,Ir.,I. j{ "' •• !;Ire
to ,Íoeep (lõlCl" with ollr (;TU","illg lM)IJ~114Ii"n .,111

e'Conomy.

C..'t'rpillur T factor c.o. 11111lung been illC'nti·
firJ ,,·ith •• '. anti i.1 \Iohnlly ,le.liclltl!1l to. '•• lhe

lL.t.: o( ,1('\'r.I,,!,intt qualil)" m.lc:hitlM 111a; ".-ur":
~,"iCDI1~" 10"11((1, Ih •• ~tI.ll., of hum.1" I"-"lter.
mI'IIL 8uI 11r"(larill); f ••r Itllr nalit)II'~ (utule
~"" a joll (", ",li .~( lI1 .. ·\(IC't ali. ir .,,·c .1,)fI"'
dl,iiI ••• ""llo •• iII'!

ÚlH'PiII.1r T r;ll"tor Co .• PC',,!ia. lIIinoi". tJ. S. A.

CATERPILLAR
mulL INGINIS • TR••.CTORS • MOlOI!

GUDUS • IA.l!"MOVI~G IQUIPM~,JT

NEWS ADVERTISING in the public interest for hetter highways. ,(Courtesy

Caterpitlar Tractor Co.)
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SUNKISTadvertising today. (Courtesy Sunkist Growers,
Inc., and Foote, Cone & Belding.)

:.•...

They're here now! NEW CROP...

~Uml!~R$t
Valencia '"(O)Il<atmlG3Jces
•• tuwn by the urloa. Wonderful flIYQf' .nd
•••SunkistValenciu oul·Qf·this·world

" fnIm suo", Califomi. prius!
ondArizoll ••

Fixbiltfusesof
trlSllounlejuiafor

brukfast

Try Sunkist Valentias l,D.aiJ up. 1l1is is Ch•
for bia. cootina ulads. biUest leoa dul in
yummy d6SCrts 0'0 tawn.

otjuslp'aineal'lnI.
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GUINNESS H
v'

GUIDE ~
CUI CODS. An .Y"'" of euperb ft •• o,.. ~' TO. t.1,;
h.chle( enemj is lhe 5larrl!lh. which Wlap!l .l •. ) ~

~. ann. about Ih. 07"" anJ r••rces the f"1 O~STERS ;'j
•• l.es eree w.ilh it~ feet. The banle 13~l!t. ti J 1 Ji. I t -\
In: houra. ufttll the starfish 'SI rewerded t ri ••..'\

••.•Ih a good m•• l, but' ,I •• , nu Gumn.... ~ '1 ri
~s:.~~(;,:) . . . i} ..__._.r.-

~ •• ~' •••.••. ~ ••. , .••. ,~ "''L~ ,~ •• '.:...." "J .....---,--.~_ .•. _ ".,-::---~""""~"->-~~,~~'-.~.",:~""'~'r~~::\1-s:J" . IItV,~M ~~~'" ~"k r( ~~;y-'"
. . : ..•... ~I ( ./': • - };' ii V. f «/....:.~",f€ .

.

"', ....•......\:.~. •• \ )-7 to 'j ~'~,: .. 't' /t ...••. "
.. '.,,: f·'.".·.. f.;í \' '\'" v , f h \ <''\..' /.,

. . ;'-::'d!/ / t~ \:;--.,,. t-': 1.~;:;,.r'
. ../ .~ '-~~-=--;;/' lê.,.~. ......--------/

c;aUNP(jRT I Theee eysters have I !tIltr :~ OTSTER lATI Oyster Ba)'s are mild and TANGat: This iJ eee of the ,wt:ctcst and
Snor IiU their own. The,. were a smash hit r'l .". m.o.st seceulens, oy!llen. It comes !rom lheh d CC ,'~' beavy-shelled, lr is said Ihat oysters yawQ 'I
witb Lhe whalen who s ippe out o eeee- •. ~1 a, oight. Monkeys kncw this and arm them- ;:.,t} Eutttrl Shore of Maryland. Pccahomae
pon in oldeo days. Oysters ~onlaiD leen, 'I eelvee with smaU stcnes, They watch fM an ; -: fnI Tan,gic-n to Captain JOM Smüb, with
copper, iodine. alcium, megaestum, phos· t~, 1 . ,.1 faQlOt&!l eesuhe, Oystcu ee duwn best with

fi J,.- 0rster to yawn and theD POP rue erone 10 j ~

,boroos, Vitamin A, thiafTIine, ribo ,vio. r ~i "..., Cumftas •which hu long bcen regerded as
~ betweee lhe shells, "Th ••s lhe oysler íe ex- "1

and oi.ctn. Tbe Emperor T:bçrius prac- •. _-, pcsed to lhe greed of Lhe monkey..... r tbe"perfect. complement fur all sea ..•.'OO.
lic.Uy lieed oa oysters. _ fi( 1 ~~

~ >~ . (('-t,~ "~SS~~~~~.~-:s",....~;::>~..•.•...:ç":S~~~""'·• ,'t.~.\.i. :J .' .• _". .•.r.; "~-~,,~-.!.....:.~),l, •••·••.-,,:!...~"-~-(~.>3 >-',-~~ ':;,'.;./.•~

j ~~"~ _.
~', .~~ ~.~. (::./;'-,' -. _.~ .;') rJ,r ?'... ,.,' I "-' .,.'J;,'J
_., -.: '. ., : "-- .' f"1

.\:.~r.. ~:~... f:!-.......---:- n ".~'.'~ tj DlUlW •.•••• T.Th"w •• ~1I1i.mP.n.-.
I,UIPOINTS I Theee dellcíous Ihtle of!ters ~.:.o! . ~+f fãçorite 'or-ll!r. Onl1 15% of oysler, are
from Creat.South Bar ecmewhat resemble ~ t""~1 aten." (he half·,hdl. The reet ~OIJ rheir
lhe r.mous Enghllh 'natm:Jt'of Wh1Ch0150 I LYNNHAVIN I These gigllntic oy~len weee r.....' .••.•, i:Dto~Iews, or end theie (13)" in a Mau
raeli liIirote: "1 dieed or eathee supped a' "I O",mond Jim Br::ldy's Ievoeiree, ~Iorc lish· ~~J 01 g1ury .•" "Angel" on Hcrscbeck." One
the Carlton .•• 011oysten, Guinnes! and ermen are empteyed catehin$t O)'lItcrs than f""1-; OJ'5kr- .••.s tHstinclly buril to whi-ale,
broilcd bones: end gol to bed at h.H palE an!, eehee ,.c:a Iccd. The Dam3.rt!-cutla Ir': , ~
l1Wel..-C'. Thus ended lhe mo" remerkeble , .••).. mou.nd in Maine contai~s three millicn v-'1 'Ç' ~
d~y hitherto of my HIe." r':.. bushds of oy,.er lheU•• pile<! tbere by pre. ~ I't

r-:» '" bi3locic Brad,.. ,,~
, '/J <"-.\

~~~S:SS3~;:S:~:s3~~~'~;$SSS:S:~~ .P!~""__~~~ '.-~

r ~ V1 ÁLL OYSTERS taste theirbest when tj
fi waehed dcwn with dr.aÍls of ~1
CUinnt5!1-what Professor Saintebury t~1...
:~h:~~:I~~q~o~:~~t~~~:~;i:::I:~fd
bl.ck mehs." Most of the ntol, used ~')
in brewing Cuinno5 coinc5 Irorn the V;
Iertile farm!l of Soulhern lrelend.and , ~
the y••• t te deecended from the )·••• t t'j
ueed hy GuinneS!! in Dublin one hun- ~1
dred and ninety yean "so. ~
"P • "" ,•• tl••• , .tu •••ulIlI •••• r. 1.1,•• r, • t'.ri;.i~l!'.•..;~:.::i.~:r.~:;:;;,:,~;,~.cT~~';."" r;

CHINCOTU.OUtS I Many epicure. t't'p:ard
Chiocoteasue. a. lhe eupreme .ri.tocraIS
or lhe oJ!t« rrtbe, but tome Wnt Coa!t
rurm~l.preler lhe Olympia o)',ler, whiçh
• ao biggcr tlun jour thumbnail aolh
Chincotl!'a,ue •• ml Olyutpia', are a' Ihcir
bea,c wilb CllinD""

N(W OtllANS I This was Je:m 1A6ue'.
oyster. ·"..hich is no,," used in Oyskts Rccke-
feflo:r. V:.luahle pearls are never Icund in
lutreQ w6inic:a. the (.IImily to which East
~ oysten belun,.
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IREAD l4 m.\~a:in" cv\."ty monrh. I
bke them :.111.bue che cnc 1 {,,,h,UT~

. mau lS Readcr's Digeee.

The edrtcrs af The Digese are In po!S(s'
$tnn ofa remarkahlc tcchniquc: "te;: fc!ww
hvu' to I"feSo,:nC C(111T('lK,JttJ stlb)tct.{ In a.
b'';'y thac t'llg.zg.:s th;: rcader.

The gives Thc Dlg1."5t"J cditors ~rC3t in-
Aum.:e In ehc world. Thcy put ehcir m-
8~c to admirablc use.

Thcy are on lhe ade af ehe iln,.. •zcls. They
,Jre crusaders. and ehcy carry rhcrr cru-
t.W~. In 14 Ltngwgcs. to n rmllrcn iOUli
a month.

Th •..., erusadc .Ig;l.In« ':I~.lrct[.:s. which
.,11 ~-opk Tncy crusadc il~atnU bdl-
MlrW. v.:hu:h makc lhe 'NOrlJ hiJ c'OU.i.

Thl."}' C~lW: õt!!'1tnst roxang, whrch
tw'ru mcn ieto \:t.~.:t"hIcJ. Thc'y CN:S.uJe
•••.,:.ttrUC por~rJrhy.

Th •.")' ~rus;l!J.: lor Int.:~rr.ati(m. {ClT the
tnt.-::r·f.mh movcrncnt, tor thc Pubhc 11...:·
t~-nJC1' J)'st c-m. fOr hum.1n frccdom 10 ,lU
Ih rOrRU.

c..~ PClrc John oncc tnlJ Thc Digese
l..••btors. "How ~Clm((1rtin~ It wrll bc ~or
)'C1U,whee Voucome to th.: ..:h~ ot your
hv •..., un earth. eo bc .Ihk tn S:ly to your-
sclve .•: \V~,huw ~Tt.'úl til, u·utlt:·

No log-rolfing. no back-
',~ scfa(ching

To:n yC;ll"$~l!ORc=.u.kr'" O!I(..:,t nrsc o~ncd
:b -:olumn .• UI :lJ\'·..:nl~IO~. Th,~ 'l.l.'urru:d
m.:. I \I.~oIi ••fr.uJ th.tt Tho.: L),:.:,·~t .:Jltnr:l
"'-CIUIJ !-r.ln: rulhn~ th':lr r1.'n~h.:s 10 J.:t:
crcn.:c to õl,Jv.:rtl:>l·r~ .Ino cvell \l:'''''': eJ,·
~1oI.l $UFr'rt tn .Idvcrtt:'(;~ - Jn OI'\"llIU'
ttmrU[K)tI to mai:.l:inc ,,-Jt(nr~. ~It thli
h",. fk..'< h.l.rf"?n •.:u: The Dt}!c.$( h.ti rI:'

DUlhI:'d tn..:orn'ruf'.k, Nu J("~·rolllOl;!. no
l\a..:k-...:r ••tchl~.

Thc iUCCC'U ('If Thc: Pi'.,'t'1'C i, dl':\('rvtd.
It ~a no( J""f'CnJ 00 r~\lnen..:e. vtlyeur'
bQ'I cr ••h'·"F j1":hM{I(II\;IIt,m. \Vh.lt Th..:
Ot~•."\t Nlt,~ ori:'r ,hclr reõlJ,·f'\ ;Ir.;' ,.t....,"'.
~~IIlJ>I (rr.tcflc;jl .nJ srmuJ.d) .&no
""{II"!r""t'l"l'k"ur.

Th< inscin..:c 01 ,h..:~ .:JltvN j,. rov.,·,ml
d.mry 01' o.rn:~"'lI. Thc ..:urn:nt W.U(!.

Coníessíons
oi a
magazine
reader
bv DAVID OGILVY
Author of"Confessioos
ef'an AJvertising Man"

as r write. includcs arnclcs on rdl':!lon In
to::hl'ltll~ on ehc ~11~1I. urban r,:o.:"",·:I1.
violcncc O" tdc"'\,l,on. Al-n ••ham l.mcnin
õmd'sat~ dn ••..ln~. Erch t.f thcsc subj•..-cts
I" rrc."",,,"to:J Ih .1W~)' "t'uch I.::,," uIIJ~·r·
s[-.u,.J. 11' I .J".l mo( O'.,J al-ot.ut thcm Ih
The OI~t·~.I woulJn't r"-:J.J .l1'(Juf tbcm
.tnywh~r..:. ( wouIJn'{ havc time.

~n..: hl!!.ht-ru\V~ m.ly I,.uk l.iuwn tht!'lr
nf'Ix:,s ;at Th..: (),.gcsf, ,h.trl!lh~ Ir wtth $U'
r:rt1cl.lllt)'..I.nJ 1:\,.•..r~lnlr.llti..:.I'l1m. Th,'rc
IS ,I m,,,.I!..:uan of Ju"flC..: In rh,:, ..:h.lr~.:;
)'1"'-1 1'0111karn mor.: at'<t,ut ch..::C.•.lh~f) If
ynu r.:.IJ ;a1"llIt Ir Ih F",.1'!1I r\#oJlr.~
!:!.:lo.trl~'TI:"."rn1 you f,m k'&ln m,,'f":: :,I'l:out
""'r.lh,lm L\I\":III" Ih (~rI :'\.mJl'>tu,,',
books ;It--..II.U hlm. ~ut hoA\."\: )'('tU tLl~C:

NC'Vf'1' boring
I :tJ.·hJ()CTIh';IJ oi hl~hl;lro"' nt.t:':J:ltll.' wnh·
uut WI)llIn~ th.ar:" .• Dtl..,"'~'•.-dlrloC' h.aJ
\Aõurk.,...J OI; •..••·111 U1"'1O ,~_ I wHulJ rh"n
tinJ Ir mpr~ J,·.w.IN •....Tho: l"t-.,,·*t oIrtI••I.;S
.•r..: Oo.:'II•.:r 11I~·Wl1""oJ. nev •.•r ut...;urc.
""\·dl ••.,nn~. '

I~I.u .1.11111ro: th..:: ,,'\llcur' ~·,III'''t.::(Th<r
h.i,,-.: ch~'-'~uU to ur-:-n th':lr r..:;.Ja.

minds on dehcaec suhjC\."h.They g~sP
ncrtlcs. Llk.: vcncreal 1.i1:;c"A~. canccr.
mental illncss. Tbey are nm humorlcss

rn~s. Thclr $CO!': ofhumor I~ urrOJ.flous.
Thcy make me lall~'"

Editorial technique
Thcir t.:'dIlU'lUt.'l r.as.:u\õlcc me. Fint. thc
way thcy rr~'SoC'ntthe contenta on thc
COV~'"f- i. t.lntah:lI1~ menu wbrcb mvircs

Vou to t.hc fe~5t msidc. (I havc ncvcr
undersrcod wh)' ,di maga:IIl c:5 duo', do
the.]

Scccnd, thc in~ntOU5 w:Ioy rhey wne •...
to•...urles on lh •-tr amclcs. Thev r'qu.:
vour cunositv-cand thcy proml5c to'
s:aCtSty tt. for l:X.1mple:

. \VI"u 'frucx-."",s Su~' AfIiI1lll '}'j,,,r lml'III!~

l~r~~·~~.n~IEn.!.\'!.!',.~~!I\!s.r[!!!'.th,·
m,,~t ':('mmcon· ilInJ J.ml!:.:n.u.<" -t~u!ts
----N-~r::~;r~~~!:--..-

How .could ;myNxJy resut rCIJu,!! an
amclc ,v·Ith 01 tulc hkc rh,lt?

f carn In)' hV1l1~,a, ;1 ..:I'rywnt c r 10 ;In

aJwrtalll~ .I!!:.:nq'. Ir la .I mattcr ~"ht~·
oInJ J.".ltn lor nh.' to ,.,••."t ("'''.'rl •...eo r c;"'"j
mv .JÚv•."f'tI.;\·m\·nt~. I hÔlvc JI,.;'O\.'\...•.•.-J
th.lt more th,IU h.lii th..: "'Iuk i'1i ti' wmc
h'·J.JIU1 •.:~ whu.:h '!r",", f"-'O('k'$ attt."nU<I·n
..InJ J;II-~'t" (/\\'111 W ct:••J tbc ..:nrY. E k,,", •.·J
I",w tu ..Lc. rlll.l b•• stll\hiJllo! 11~·••• t:u-ll·~ 111

Th.:DI}!<·.lc. . '.

Thc ~~":l't •.'\l,t'lIf'!II ..L~ IlI,e .r .•rt -ti ••.•"
:utld •."i 11'1th •..•(rurte (lt' (h ••..n\.J.~.\:Ulo: .•nJ
c.lcry th.:m ll\.·•.·r 10 ti;". h.t..:k.Tlwy ..:••rry

)'UU dm.u.:h ch"!r Inoi'..!:\!tn•.• l,\'llh''l.lt Ih",
m..lJJ•."rlln!! 1n,\·rlUrr,on..tnJ I t>k-N tIk-u.

torlt.

TJu,~hanl!.! -(UI' ntc=n"5 minJ5

'úou .tnJ t. \f"'ntk c-..."õlJ..·r.!t\'o.: In lho:
Ullltl.-J StJt •...~. .,InJ we dUlIl of lh ....
R~.,IJ.:r". OI':l~ .•un A""'1'k.II1I1 .••,;:.t':ulI.'.

:ou le 'i H ttulhnn •.\m""·I('..IIl:t louy li!:

\:';"'ry mUllth. Our Ir ." ••1:0;1I,lil'h~h,"" In
lU uth •...r ':t>lll!tlil."t. IU.'tOO).\.l1ll';"i'lIa .t

nh.nth. Ir 11 Ih," tno\,,[ rnrcwr 1n.1\:~!I",·
11'1:o...:vc:,,,,1 '.ountn...., .•1'fU.I·J,. Ith.:luJut( .til
l'~ Ih.: Sp.m ••h·'l ••..·"•.".OJ.: ~oulltn ••.•". -

Th.: IlIt\"rtI.lt:vn .•: C"Jlttt'IL:lI.i Th.: l~~
":.lHy ,"111''': UI' "'''11:0 ,tw- ,..m .•. .tlltd •...•"'1
lho: U..s .•• 'IJ,tt.Ofb, Th.: (Ólwr. h .•,,<,~·

coveredehat wbreceswhichare imrnrnnt
tu peoplc In [owa, Cahiornl;t amJ ~o::w

York are c~UJ.lly Imr-,rrJnt Co f,"t'lpl.: In
Francc. Tokyo 04nd RIO.

Thw te CO!Th::õ a!-'Inut ch;1t Ot!!~t Nitors
havc ~ proround mflucnccon r\"Opit: who
ar •• Ircc to rcad what th.:y wane. Tlns
IIWr,:.:::aU'" o':f'Ort.f t/t c b.:sr lU Attk"l'LCUn

1,[.--

In my 0rIM'n. Tbc Di;!-e~ is dotn~ as
much ~5 th c UnltcO Srar •.-. Int~II1n;(Clon

I\~C"cy tO WIO Ih •• r:&td..: for rncn',
m;nJs..

Crcde whcrc crcdir is duc. ( know no-
bodv who ••.lcscrvcs thc groltltuJ c (lI' ehctr

fcllow .\m.:n-:am m(.r~ ~h.1O D.:\Vltt

and LII.I .\ c h';"'111 Wallacc. Tbc Dt~:at
15 ehc k'tl~th.:n..:J 5n:aJow (.r' th •..-sc ~\Io."O

gr':.It •.xhtors. Tbcrrsarc til •.' n.lm,":5.H thc

cor t,f lhe mJ~th e.IIJ. It b ehc :1I!Hl toe-
m •dablc of "li m.IHh\"IJS: ",1 !.:H th.an
lo.~m•..·n OIIlJ wrencn ..•:\mNl\! ch •..·1ft )'00
\1,'1\1tind ~.rll': (l( ehc rnost JI5ttll~UI<ht..,J.

jnllrn.lh~f~ li! th.· worid. ~ •• od,..r m.l).:-'''
:tth.' I'" :5U nchlv CnJ.IW •.-d wub rrotL"S"

ilIOll.ll';l)lllr"''t.:n.:C_

s.,.••u•.." m.l~a:III•.'j, ar,' JNI'UI'I.I(,,'J hy thc
nwn who scll "JwrtISIn!,! :o.p.t..:c. In my
C':\I"n~·no.;.:'. eh•.-rc h.li ncv•.-r t'x:n a ~u.l
m,,~.I:U'h: I,\·hl..:h '-"'.1.:5 I\('C. hkc Thc Ot~""$t.
dlltlllo.ttl.-.J ~. IH .·Jlh"_'

••R••...kr·, t"..: ..••• J.~ ••••••, I •••• "'" •••• uwont
••••• h ••.I thi ••••., ••••.••••..fl'I'.If'k.l1 '•••••.IN ••~ ••
,." ••• 1011•..• Mr. 4.1••,1. ••.•••. ~. '" .,""", h. ",,!' •••••

.·._II'I'" .•...JJI ••.1ha:o-••••• n•• ,_, •.,. ••, •••.
,_od •• 11..,. ••••• &d•.•••• 1 r ..•.•••••..•,•• _w _. In
•••• I"' •.•• f_ •••,. ._ ••Tio •• U;c •.•.•••• 11 •••..• Io•• ~
.t.,"""" •• "' ••••..••• ,_IN!'i. ••••..J••• ·ho•••••••.•••h
~•••.•._ "'Y N •••.••_ •••, .oi 1••11-.ho.••••••••.•"""••
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~. Roll.-Rop saver Clou'd":SlÚ95

ttAt .60 míles an hour the loudest noise in. this
new Rolls-Royce comes from the electric clock"

What makes Rolls.RO)·cerhe bcs: car in the tt'orld? "Thcre is really no magic about it-
ir is mcrely patient attcntiOll to detai/," says an eminent RoIIs.RoYce engineer.

1. "A. 60 miles an hour lhe loudest
noisc comes from lhe clccrric clock,"
repor" lhe Tcchnical Editor of TIIE

MOTOR. Thrcc mufllcrs tune out sound
Ircquencies - acousricallv,

2. Evcry Rolls-Roycc cnginc is run for
seven hours ar fuI! rhrottle bcforc in-
stallauon, and each car is tcse-drlven
for hundrcds af miles over "3rying
road surfaccs,

3. The RolIs-Royce is designcd as an
oumer-ll';l'en car. Ir is eighlccn inches
shortcr than lhe Jargcst domesric cars.

4. The car has power sle"cring. powcr
"brakes and auromauc ~car-shirt. Ir is
ver)' easy to drivc and la pãrk. No
chaulTeur rcquired. .

S. Thc finishcd car srends a weck in
lhe final n-st-shop. ~ing Iine-runed.
Here it is subjccrcd 10 9H S<.'p:uale or-
deals. For example. lhe engtnccrs Irse
a s.etlloscol'c to listcn for axlc-whine.

6. The Roll. Floycc i. suaramccJ for

tllree )'enrs. \\'üh 3 ncw nctwork of
dea lcrs and perrs-dcpots from Coast
to Coasr, scrvice is no problcrn.

i. The Rolls-Rovce radíator has never
cbangcd. cxccpt rhat when Sir I Jcnry
Ruyce dicd in 1933 the monogram Hn
was changcd Irom rcd :0 black.

8. 111(' ccachwork is gÍ\'cn f]\'e coats
of primcr paint, and hand rubbcd bc-
twecn cach ccct, bcfore nine coats of
finishing painr go on.

9. By mO\'ing a switch on lhe stccring
column, you can adjust lhe shock-
absorbcrs to suit road conditions,

lO. A picnic rable, vcnecrcd in Frcnch
wulnut, siides OUI Irem undcr lhe
dash. Two more swing out hchiíld lhe
Iront seats.

11. You can gct such optlonal extras
as ao EsprL'Sso coff cc-making machine,
a dictating machínc. a bcd. hOI and
cold water for \\':lshing, ao elccrric
razor ar a tclephone,

12:Thccc are three separare systems
of powcr brakes, two hydraúlic and
one rncchanical. Damage to .one will
not aITec. the oihcrs. The RolIs-Ra)'ce
is a very safe car-cand also a very lively
caro It cruiscs scrcncly at eighty·fi\·e.
Top spccd is in exccss of 100 m.p.h.

13. The Bcmlcy is made hy Rol!s-
Hovce. Exccpr for lhe radiarcrs, they
are identical motor cars, manufactured
hy the same cnginecrs in the same
wcrks. Pecple wbc Ieel diffident
about dri\'ing 3 RolIs-Royce can buy
• Ilcnuey.

PRleE. Thc RoUs-Ro)'ce illustr are d in
this advenfscmcnt - f.o.b. princ;.ipal
parts of erary-e-ccsrs $13,995.

If you would Iike .he rcwarding
experience of driving 3 Rolls-Royce or
Bem)e)'. write ar rclcphone to one af
the dealcrs Iísred on opposhe roge.
II"II,-Ho)'ce Inc .• !O Roekcfeller Pia za ,
Ncw Yurk zo, N. Y.Clrel. 5·1144.

\O
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How to take out

·STAINS
USE RINSO AND FOLLOW
THESE EASY DIRECTIONS
1170U have eYCtveed Rin$O in ~·oun';':lhe-r •
,ou'\Ie prohably notittd Ihat ;1gets cl"thes ex-
ttplion.tly .,I,i:e-. This ;, duetc Ih'.: sor.lti)(

in Rin!O.
Whal man"..-om~njon·, know jsthll Rinso

.Ito ••.·otk~ jik,e • chum on most ecmtneu

ttaill.$ - ir >'0\1 l.nn",· hoYo' to ~ sbout it. Here
are tOme simpk. tested hinl\ (rom lhe scien-
lisb 1i Levee 8rolhe" Cnml'.n~. 8to IIV~ rabo
ric i5 colorf,~! .00 wuhable befcre follo\ol;ing
me.tC directions.

1. r.lt'.A~ • 00 .• l'lI! w.rm Rimo .ud" Pul
plt'ftry' ftr Rin!'O.n~inlMl puto rui:. ••••1Wft'f\ h.nd .•.

1. •.,.OUI). 5Itu ift (nlJ w.t~r until ,I.in, lum
lipa I>rOWft, tJw. •• ,h in w.nn Rin:!'O .ucl ••

1. g.rFT.f. • E\. To 1'f'.mu •.~ rrr-sh ,f.i"". pour
boili,,!, •• IIM' CM:I~in (rom 2· or 3-1001 htilhl. thn1

.hh in ".rell R_o ,ud,.U .nv st.in trm.in,. dr'l'
in CV4 OI' u. blerch. 00 nOI bl;ach .illr. ",r wO()I. •

t. r.IU~ t·'!'It Iht .Ittr and Rinto. rubloi"F well,
11 ••.• ltI. rem••.. U!'C blut"h. Ooce ,!"in. do not
hJeuh •• lk4Jr......,l .

S. 1111.• '''''T.' ttt,"IS"" ES"~IEL RCmo'I't Ire-h
"'IM &0'" •. .,Ibblc m.tcri.l, b~ w •• hin~ ",ilh
p&oont~of RinM .ua,. I f !oI.in lia. dril"fi. I(Jflcn itfi,., by rub'bltq::ml~p':W. brd ar .a selme,

•. MlI.m:~·.'Ri..:l .ud. wifl r~mOH~ 'tC" f,~h
",ildew ••• iM 'fttwn.•• ..h.hk m'lrri.I,. O,~ in1: in
"'tI hcolf" blt-.ch?", 11 'fain '~lIin •• \J1'e bluf:h
~~ on .itl. 'CIf .ool
!. 1~DruRI.F.~I~TI(X. \l'or\; .udine or IJ,d
ittto ,,,in. lbeft"J-"'" .ilh ck.ninl': fluld. Rereove
.n~ 'inf, ••hich", •• ft"ft'I'ln b~ I'\lndfrin~ in Hin,,"
.ud •. Ou u:"Oft .and.~IMni matutai", U~ I paI'
.kohollo 2: 'p'rz. •• trr. ~ laundPr "'llh Rin,., .

•• ClUIO.H •.-\TE. r.or,,". Fi,.1 JIl'flf'" cf!'CW"M'
.••itll dull hi{t' • .&rn I."ndc' in •• rm Rinw Mub .

• , OILtMlUpmU •.U'iYi _ith .arm Rimo .uAt. U
-..;. tTfNin, 1r!Irln~-r;h t'u·t"pt"'" ~.hLor .uue.
10. sceecn t'__ff'n~'I1.IJlo ffmtwt',lif"hl'lains
Irom _ub.lble tI'IIf",I,. Ory in IM lun ,d.:w,., I'" o.

11. TtnllrO ""cw:.C\"T!\t· ••. 5P'"'~' thorouJ!:hlv
.• ilh colJ .•• trrAt.!n .arl!. F-1.,rt'riM' inte'! "".in. kl
•• nd h.lfhtlUf.~ •• oh in ftit'l""' .lId •.

li. SItUE 1'ULt!'ft. ~~'r thMWVI •. with. plt't'Il~01:R••.•...,..da. ' .

SA\"E~
y•• _1f".,"I1o,,":nr;.I_.
Iw RI•••• Ih.n 'ftrt ~t.l"'tl
••••• ., ••. iI ••• _oC'.~l. •• I!',

.' •.•lh •."I" •• t • ....-u.ft'in'",
nu .•.••'•.•II.-'C.:r:nu;.Ri.oo
."..'afll••.••..••.."..,.,;T••••• b-

tai.t rtft '''p#'IfII.,d(ffl •• p •••••

.,.itto '-" AntItI_C>mp-",.
'.0. a..."i'f,w-:r..4ft",!'f.Y. p
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Think small.
nivvet don', evon tllink 32 miles to Ih., gol.
lon is going any grear gunl.

Or using livo pinrs of oil insreod of fi ••
Qua(.$.

O, never needing eeu.t-eeee.
Or roding up .4U,COl milos on o set of

tlrOL ~
Tha"s bO'Quse on,~ you gol used te

'~.

Ou, littfe cor Isn', so much or a novelty
any.note .•

A coupla cr dozen college kids don',
try to squeeze, inside ir.

Th. guy aI lhe gos srorion does"', osk
wh.,. t~.gel 9001.

Nobody evee trates ar OUI shope.
In 'ocr, SOmo poopl. who dtivo OUI üute

'o

e ••_.

some of our ec()ftO!fties. vou don'. o .•.e"
.hink about lhe", Of'IV ,"ore.

EXC.pfwhen yov sqveeee inro o sI"oll
po,king spot. Or eeeew Vou, $11"1011insuI-

ane •• O, POY o SInal! repoit bill.
o o O. lred. ;n you. old VW lo. O

"'): ..,'.] nC!wOM.
~__ Think il Over. •



.222.

Equitable offers a new plan
to meet major medicai bills

An enlirely new poliey prolects vou ogoinsl disoslrous medicai,
expenses. t'luiloble eevers you ond members of your fomlly up'
to $7500-01 o cosI of $7.45 o menth for an overoge fomlly·

, How big • medicai btll could you 'I.nd? ,
It's bad enough lo be scrlously slck or injured. !t's

.•••erse to sink into dcbt at the same time!
A bad hlghway smashup. Cancer. TB. Polio.

Think what cnn bcppcn.
Faced wíth medicai bllls Ih.1 soar Iar beyond your

mcans, could you give your Iamtly the bcst ef (<Ire?
And, ir you did, would a sl.gg er ing pile 01 debts
haunt you for ye.rs? .

Now-what you can do

Equítable's M.jor ~ICtlical Expense policy is Im-
portant to you anti your Iamily wl,tther or flof )'OU

are now covered by lhe usual medicai insurance or
hospitalization plans.

Here's how this palie)' wcrks: ir yeu have medicai
expenscs ever $500 in a 60·d.y period. Equltable
pays 75% af ali covered costs ovcr 5500. Benefirs :
continue for lhe same eccídent or íllness for a year
lrom lhe start of lhe 60.J.y pcriod ... beycnd a )·c.r
If yo~ are still in 3 hospital. 'Benefits may continue
up to $7500 for tac], acddt"r oroiIIness# for eU'1
mcmber of )'our Iamtly covcrcd.

Both husband and wífe anti one ar more chíldrcn
ueder 18 can be covered hr this ncw polícy. Single
mcn end womcn, 18 lo 60, are eltgíble also,

Vou are completely Irce lo selcct your own doctor
or spcciaJist-to chcese your cwn hospital-and to
have the klnd "r prjvate-duty nuning, by registered

nurscs, that your doctor prescríbes,
Equttahle's polic)' covers ,urge'l' and many ether

medicai costs both in and Old of bosrital-and even
iI you never go lo lhe hospital.

Th. Ca,. oI John K.

Consíder Ih. case oC John H•• a businessman 01
Omaba, Neb. H e earns $65QO. voar. Lasi Iall h. was
slrick.n by cancer-t-the ktnd, iutlily. Ihal yielde.!
lo surgery-c-but il cost him $5220

As a resulto hts lífenme !avinp: Df $1.800 were
wiped out. Bis bills went Iar bqond the ordinary
protcction of hospitalization and surg.ical Insurance,

Now full)' recovered-e-but deep ln debt-c-he estí-
mares it will take him years to gd our Df debt.

Had be been covered by an Equitabl.Major Medi-
cai Expense policy, he would be a debt-Free man
tcday.

SEE your locai Equítable Repmonlalh'.-Cor Iul!
information wíthout cbltgauce. lf:e can bring ~'OU

peace of minJ. He can protcct )'ooagainst these ruin·
ou, medicai bills. And lhe ccst of 11\. plan he olTers
is 10w-amazingly low in relatica lo the broadpr~
tcction il gtves ycu.

ATTENnON lM,.lonlS: Equttable's major medlcal ex-
pense ceverage may be cbtaíncd ai' grcup basis For
your employees, Ask your Equita\lt, Representatíve
Cor Cu" del.il.,.

-80,eJ on th. 0"""01 p.,.miunt 'or hu.bo"d 35 •• ir. 30, with
o ••• OI mor. children. ApplicontJ up to og. 60 mor quolif,.

lHE EQUITABLE LlFE ASSURANC~ SOCIETY 01' THEU.S.
HOM! OFFICEI 393 SEVENTH AVENUE. HI!W lORI( I. N. Y.

FIC. 1.1. An advertisement that enables the consumer 'tQ make
an i,ntelIigent choice between one insurance policy and .lIIDi)ther_



(.

~,' .... ~:--,~.•...;~-_"':'_;-:-,---."-:"'";-~~":.. ,"'"'"' ....;-.....~.~-:'-:..•...•..•..."';~--~ ,--~_.•_-~ . .... ,,~- ~.

1.::
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r '. A are LEA~I1IlR ':'thnt'. hl; drenm
t. eew, Bufhf' mav chtlnt:I"'his mind a d07"
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FiC, 3.1. Stress in this advertísernenr is on idea
rather than on a specific and immediate sale.
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convida a peça. "Eles custam
centenas de dólares mais, mas
você não tem muita coisa em
troca. É o que chamamos de
roubo." .

O golpe de marketing bolado
pelo presidente da Atari, Jack
Tramiel - inimazinãvel no Bra-
sil' enquanto perdurar a reserva
de mercado estabelecida pela po-
titica de informática -, pode es-
tar vinculado a um grave proble-
ma vivido pela empresa: a ausên-
cia de uma rede forte de distribui-
ção. No passado, quando dirigia
a Commodore, Tramiel irritou
uma legião de varejistas ao deci-
dir vender computadores pes-
soais nas grandes lojas de depar-
tamentos como se fossem uma
mercadoria tão comum quanto
um rádio de pilhas. Muitos ago-
ra boicotam a Atari.

VEJA, 9 DE OUTUBRO, 1985 121
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TESE DE I.:SSTRADO

••Propaganda

Pesquisa
Ciência ou Arte?
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Agências de ?ropag~~da - 3rasil

Roberto Pedroso
Fundação Getulio Ve:cgas - S.P.

Contato : Comercial 545.8625
Residencial 542.4326
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Pesquisa de Procedimento Genérico de Agência dê

Propaganda no Brasil

Agência de Propaganda:

Principais Clientes:

Ranking no 1lercado:

Perguntas ao Departamento de Atend~ento: ..~ ....•....__ .....

1. Existe na Agência um Departanento exclusivo para atend~ento

dos CliGntes? (contato)

o sim D. não'

2. Quais são as fUo."'lçõesp:rincipais desse Depart~ento de Aten5,i:1ento:

1. D Formular e8tratégias ele Pr-opaganda

O ". , 12. 'Coordenar o trabaL~o,da Agenc~a a nÁve de cada- cliente

3. O I,:anter' "li...."1hadireta" ou "co::ltato" entre o cliente e a

Agência

4. O Apresentar as Caupanhas de Pro p?~g2.,."1.dacriadas pelo

pessoal de criação

5. O Criar as CanpanhaS de Propaga.."1da

6. O Participar elas elecicões de I.!arketi..?J.gdo Cliente

3. Ua relação com o cliente, quem é re::ponsável por:

A. Criação' (texto e arte da Oanpanha de Pr opagsnda e das peças!

mdia impressa, out d.ocr-, rádio-, TV1 etc. que compoema Cam..•.

panha ) :

O Cliente

O Agência: Dcpt2 Criação



· ..
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o Agência: Dept2 Atendimento

O Agência: Deptº de Pesquisa

O Agência: Deptº de llÍdia

O Â Deptº de Relações PÚblicasAgencia:

O Â Deptº de Prom.oções,Agencia:

O Â Deptº de IJarket:i.ngDiret oAgencia:

O ,.Agencia: Presidente "'i'

B. Elaboração da estr2.tégia de PropaGanda :para o Produto:
"

O Cliente

O Agência: Ileptº de Criação

O ,. Deptº de Atencli:::entoAgencia:

.0 Agência: Deptº de Pesquisa
.:..".

O ,. . Deptº de r.:ídiaAgencJ..a:

O .Agência: DeptQ de Relações PÚblicas

O Agê1'l.cia:I?eptº de' ProDoções

O .Agência: DeptQ de 1:arketiJ1G Direto
O lo • Prcc i:lenteAgencJ..a:

o. Definição ..do O'::>jet,ivoda PropaGa..'1.cla:

O Oliente
.~...

O Agência: Deptº de Criação

O Agência: Deptº de AtendiID.ento

O Agência: Deptº de Pesquisa

O Agência: Deptº de l~{dia

O Agência: Deptº de Relações PÚblicc.s -
O Agência: Deptº de Promoções

O 'Agência: Deptº de I,Iarketinc Direto

O Agência: Presidente
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D. Idóntificação do Tareet do Produto:
O Cliente

O Agência: Dept2 de Criação
O Agência: Deptº de Atendimento

"O Agência: Deptº ele Pesquisa

O Agência: Deptº ele lIídia
,'O Agência: Deptº de Relações PÚblicas
,O Agência: '?eptº de Promoções

O Agência: Deptº de I;Iarketing Direto
o Agência: Presic.ente

-3-
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E. Identificação dos benefícios elo proc.uto releva~tes ao con-
sumidor:

o Cliente

O Agência: TIe:ptºde Criação
O Agência: Deptº ele At endãnerrt o

O " . ::geptºde PesquisaAgcnc::2a:
O " . :;)eptº de .•.,.....~-t"'\nc' ~. h~c.~a.• õ"" _(.4.

O " . Ile:ptºde Relaçõe:3 p'';'"::llícas, Agcnc~a:
O A • De:ptQ de PrODOÇÕ0SAgencJ.a:

O Agência: })eptº de I.Iarketing Dir0to
O Agência: Presidente

F. ;r:elentificaçãodos concorrentes e de seus fortes:
O Cliente
O Agência: Deptº de Criação
,.
[jAgência: Deptº de Atendimento,

O Agôncia: Deptº d.e PesC!uisa
O Agência: Deptº de Mídia
O Agência: Dcptº de Relações PÚblicas'

".: ..

.•...
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oAgência: DeptQ de Pror.lOções

o Agência: DeptQ de Marketing Direto

O Agência: Presidente

G. Avaliação do desempenho das Campanhas de Propaganda:

oCliente:

oAgência: DeptQ de Criação

O Agência: DeptQ de Atendinento'

o Agência: .DeptQ de Pesquisa

O Agência: DeptQ de 1lidia

O Agência: Dept-º de nela.ções PÚblicas

o Agência: DeptQ de Promoções

o Agência: Deptº de Uarketing Direto
..•.....--..._-_.

oAgência: Presidente

H. AValiaç2:o de deaempenho da fwição distribuição

oCliente:

oAgência: DeptQ de Criação

o ,. . Dept2 de J\tenc1~entoA""e"'c-'",.b L __ c;,..

O Agência: DeptQ de :?e c C2.u.ic a

O ,. . DcptQ de UídiaA6GnC~c:
O ,. . DeptQ de Relações P1.1blicasAse:l.c::La:

O Agê:l.cia: DeptQ de Promoções

O Aé:ência: DeptQ d.e l1arketinc DirGto

O Agência: Prcoiclcnte

I. Promoções junto aos vendedores e distribuidores:

oCliente:

OAgência: DeptQ de Criação

O'Agência: DeptQ de Atenc1incnto

O AGência: Dept2 de Pe::;quiza



.. -.~

o Agência: Dept2 de l.lidia

O Agência: Dept2 de Relações Públicas
O'Agência: Deptº de Promoções
O Agência:' ,

Deptº de Marketing Direto
O Agência: Presidente

J. Promoções de produto:
O c"liente:

·O Agência: Deptº de criação
O Agência: Deptº de Atend ãraen to
O A • Deptº de PesquisaAgenc::.a:

O Agência: DeptQ de IJídia
O lo • Deptº de Relações PÚblic8.sAgenc~a:
D' A • Deptº de Promoções· Agenc~a:

·O Agência: Dcptº de 1Iarketing D-i-r-eto
[JAgência: Presidente

L. Elaboração e envio de malas ~iretas o~ cupons'descontos via
correio aos consumidores potenciais do produto
o Cliente:
o A • Deptº de CriaçãoAgenc::.a:
O ,. . Deptº d.e Atend ir:en"toAgc11.c:La:

[JAgência: Deptº de Pesquisa

O Agência: DeptQ de l~ídia
O Agência: Deptº de Relações PÚblicas
O AgênCia: Deptº de ProI:loções

O AgênCia: Deptº de lIarketinc Direto

O AgênCia: Presidente

M. Definição do que deve ser dito, de como deve ser posicionado
o produto nas peçaD e CaT.panhas de Propaganda:

O Cliente:
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o Agência~ DeptQ de Criação

O Agência: DeptQ· de Atendimento
O Agência: DeptQ de Pesquisa
O Agência: DeptQ de ' .1Il.dia

. .. ..
O Agênci?-: Deptº de Relações Públicas

--o .. ..

O Agênçia: DeptQ de Promoções
... .. --'_.-

O Agência: DeptQ de l;Iarketi...?'lgDireto c,

o Agência: Presidente

N.Definição da tonalidade da Canpanha falada e escrita (séria/
engraçada/emocional/racion~etc.)

OCliente:

o Agência: Deptº de Criação
o ... DeptQ de AtendinentoAgenc~a:

O Agência: DeptQ de Pesquisa

O Agência: DeptQ. de I,:{dia
o ... Deptº de Relações ·?-Í'blicasAgcn~:la.:

O,'' . :Jeptº de Pro~oçõesl~gC:lc ~e.:

O ,. DeptQ :.:arl:etL1"lG Direto• -~'j .:~• de.•."l.5_"'''C .•.c.o. •.

O· ".AGencJ.a: Presidente

o. Definição de C0::10 deve ser clito o que ficou detc:::ninado que
deve ser ::lito

Dcaiente:
O ,. . DeptQ de CriaçãoAgcnc~a:
O Agência: ueptQ de Atend.inento

O Agência: DeptQ de Pesquisa

O Agência: ::Jeptºde l::!dia
O ,. . Deptº de Relações PÚblicasAgencJ.a:

O AGência: Dc:ptº de Pro!:!.oções

O Agência: DcptQ de r,íarkctincDireto
O ~\gência: Prc~Jidcnte
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4. Descreva abaixo o processo normal e as fases por que passa uma
Caopanha de Propagrulda em sua Agência, desde o mom~nto em que
o Cliente encomenda a Canpanha.

5. Existe na sua AGência clara distinção entre as funções e respon-
sabilidades do Departane~to de Atendioento e do Departanento de
Criação?_ __.._

6. t feito pesQ.uisa junto aos consUI:1ic':oresde determinado produto na.
O não sua agencia?
o habitualmente
Dqua~do o cliente pede

7. QueI!lsolicita a pesquisa?

oDeptQ de Pesquisa
o Cliente

O DeptQ de Criação

oDeptQ de Atendimento

80 são ao relações entre o DeptQ de Atendimento e Criação boas,
amigáveis e colaborativas en sua AGência?

osim o não
9. Em que momento o DeptQ de Criação de sua AGência entra no

circuito:

o logo de cara, quando o cliente solicita a campanha
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[] quando o Dept2 de Atendimento solicita

O Dept2 de Criação participa de tudo

~o. Sua Agência se utiliza de alguma. metodologia ou modelo para
l

desenvolvimento da. Campanha .de Propaganda? Que tipo?

l?oderia descrevê-lo?

li ••
. ,
11a en cla=a di8tinção ·entre ...&- 0". _es ..ra-ceG:.a c:.e :F:ropa-

ganda e c~iação da p~opag~~da?

o si:::

o nã.o

Se sim;

o p:dneiro alguém define a .•..t' .ec er-a egl.'a, a. se~ sebUidc. e
,

so
depois a Criação começa a trabaD~ar;

o as .co'í.aas acontecem s;""ulta..>1eamente;

[]aCriação gera a eotratégia

22. De~inida uma estratégia de propaganda a criação deve necessaria-

mente atcnc"lcr a ectratégia definida?

o sim

[]não o
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13•. O DeptQ de Criação de sua Agência participa da def',:Lnição da

estratégia de CàmpruL~ade Propaganda?

Osirn.

O não

E o Cliente?

o sim

Dnão

E o Deptº de Peaquâ.aa?

o sim

O não

~ o :DeptQ de Eídia?..J

Dsin

Dnão

E o Presic.ente?

........ :-'"' ...

.••. t.-

DsiD

tJnão

14. c..ete!'IDiJla.çao c:. e una 8straté;;ia bas t arrt e
específica e câ.ar-a lini ta o :JeptQ de Griaçi:Q na sua c.tivirlade

decriaç2,o'?

OsiIl

Onão

15. Como 8uaAGência neô.e ou avalia una Carrpa.IÜ1ade I'ropac::nda:
. . ,

a) Antes dela ser executada c apos tcrl':.inaUla:

b) Após ela ter sido exc cut ada nas mídias;



-10-

16. Como seu Cliente avalia uma Campanha de Propaganda. de seu pro- .
.duto,criada pela sua Agência:

a) Antes da execução e após terminada:

b) Após a execuçao nas mídias:
;~.'.

17. Para se determinar uma estratégia de Propaganda , o que seria
mais útil:

o um cara objetivo, de formação aã.ninistrativa;

o um cara raa.í.s subjetivo, ãe formação artística ou social;
...•... ..- .._-,

E pexa se criar ~~a p~opaganda?

[Jun cara objetivo, de fornação adn~nistrativa;

[Juncara mais subjetivo, de formaç~o artística ou soci~;
18. Sua Agência desenvolve Canpanhas de Propaganda em grupo, OU se-

ja, várias pessoas participa0 do:
• Levarrt anen to de dados: osim o não
• DefL""l.içãode estratégia da Ca;:-,purJ1a de Propa;~a'1.da:

Dsim o não
• Criação da Campanha de Propac~n~la:

Dsim o não
19. Sua AgênCia, ao receber uma solicitação de Campanha de u.n

Cliente, começa o trabalho. EnULlere a sequência de atividades
e pule o que sua AgênCia não faz:

• definir uma estratégia;
• definir um objetivo; - ,.• levantar e ana'Lã.ear'todas as infol."maçoesposcavea.c so-
bre o produto e .o cliente;
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.• levantar e analisar todas as informações :possíveis so-
bre a concorrência,o ambiente, a participação de mer-
cado, etc.:

- ,.• levantar e analisar todas as infornaçoes poss~ve~s so-
bre o consumidor, seu perfil, seu processo de decisão
nas suas compras;

• encomendar pesquisa qualitativa para se melhor enten-
der a·relação consumidor e o produto em questão;

• definir as características mais inportontes e relevan-
tes do produto aos OD10S do consUmidor;

• de:fÍ!l.iro que é exat anen te a necessidade do consumí.dor-
e qual seria o produto e suas características que o
satisfar~a completamente;

• definir un :posicion~ento para o Produto;
• defi..'lirprecisanente o seb=ento e O Target s perfil de-

. '.,r:.. ..'." ..mocraI~co e ps~cogra:~co;
• identificar benefício principal a.ser destacado na cam.-

panha j

• criar a CaD~~a de Propag~~~a e as peças que a compoe;
• desenvolyer·:ple.no de '" .nJ...c.l.8.;
• apresentar estratégia da ca~pa~~a ao cliente;
• apresentar c&~pa~~a lcyoutada ao cliente;

20. Ó pcs8021 de Criação de sua Agênci~ traba~~ a partir Ü9 estra-
tégia de Ca::ps"1..i1abem definida, ou cab e a eles cri<::.ra Ca!:1pan.'-:a
e ao mes~o teD~o a estratésia?
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,.21. Assinale abaixo as 'coisas que voce acha que "Pesquisa" pode
aj~dar a_responder:
sim. nao
o
O
O

• Quem é o consumidor atUal, perfil denográficoo
O
O

• Perfil psic?gráfico do consumidor atual

• O que realmente é importante no produto de seu
cliente

o '.O,· .0 Como o consumidor avalia o proc1uto de seuclien-':
te e dos concorrentes -: .

o O • Qu.ais são ou qual é o atributo (físico ou psi-:-
cOlógico) "diferencial" para0 sucesso de uma
marca naquele segmento

o O· Qual é a "linguag",m" ou as g:rrias que os consu-
midores usam qua~do conversanentre si sobre o
produto e~ questão

..O D· Teste de diferentes mar'cas, nomes , t2.Danl10S,for
matos, etc.

o O • Quais -são os r..ábitos do coneuaãdoz- atual?

O D° • Poz-qua os conounád or-osnão conpz-an o seu produto

O O .. Qualquer coisa que De precis2Z' caber- ju.."ltoao
consunidor

22. Propaganda é ciência ou arte para yocê?

.23. Criação é pura arte ou alguma metodoloóia científica ajuda?

,/

nu; to obrigado!
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PERGUNTAS AO DEPARTAM::SHTO DE .CRIAÇÃO

24. Quais sao as funções do DeptQ de Atendimento em sua 'Agência:

oDefinir o objetivo da Propaganda

O Formular a estratégia de Propaganda

[]Coordenar otrabQL~o da Agência a nível de cada cliente

[] Contato entre o Cliente e a .Agência :;.' ,

[] Apresentar as c~~panhas aos clientes

O Criar as, campanhas de Propaganda

25 •. E as do Departamento de C:!"iação:

o Porrruf.ar' a estratégia' da pr-opaganda ..•..... ..•.•..•~...._.
oDe~inir o o'::ljetivo da Propaganda

o Coorclen2.Xo trabaL'l1.o da Agô:lcia por Cliente

o Criar M Ca:lpanhas de Propaganda

26. Você acha que Criação deve rece~'Jer do Dept2 de At3nd.;"'1ento ou

do Cliente o objetivo e a estratégia da J?'ropa,-;8:1da.bae t a•.rrt e

claras c ben defi."'lid.as
, ,

e, so apos e COD base nisso, dcsenvol-

ver a criação?

"como dizer" =

estratégia aO. PropaGanda, ou o que deve
ser dito e~ ternos genériCOS

criação em sã , ou a tradução para .0. li.!!
guagem de nídia da estr~téGia definid~
Inclui texto e criaçao.

.Definiclos: "o que dizer"=

27. O que é mais im.porta.1'lte o Que dizer ou C01::10 dizer?
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280 Você concorda que o COClO dizer vem depois de definido o
o que dizer, no sentido genérico?

29. Você acha que o Que dizer e o COlClO dizer sao ambas funções
do Dept'Q de Criação de sua Agência?

30. Você concorda que a definição de 110 nue dí.zcr-" é fu..'"lçãodo
pessoal de ~tendimer.to?

31 ' . 1 b· . Ao 'L n.,...•...1e""._.:':'"1_·S~I. Y'\_ode.. • .•...ss:L.'1Z-_eCo a.:.xoas CO~3r:S <lue voce aCr:a que _. w, ;;:. •••

ajudar a res:ponc.er:

sim nao
O O
O O

O O

O O

O O

• Quen é o const~ido~ atual, perfil de~ográ=ico
• Perfil psicog::'8.ficodo cons~idor atual
• O que realnente .é· importaxl.te no produto de seu

cliente
• Como o consumidor avalia o produto de seu clieB

te e dos concorrentes
• Quais são ou qual é o atributo (físico ou psi-

cológico) "diferencial" para o sucesso c!e uma
marca naquele seencnto

O' O • Qual é a "lint;Uagem" ou ao , .g~r~as Que conCtt-
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sim -nao
midores usam quando conversam entre si sobre o
produto em questão

o o • Teste de diferentes marcas, nomes, t~~anhOG, for
matos, etc.

o O. Quais são oa hábitos do constuilidoratual

o D· Por-que os consumidores não compram o seu produto

[] []. Qualquer coisa que se precisar saber junto ao
consumidor

[j D. Linhas de texto, .head-lines e visual que tendem
a chamar mais a atenção do consumidor

.0 [] • Texto longo ou texto curto par~ deternir-ada cate
goria de produtos

O· L· , . •~~gen ser~a ou engraçaaa que seria melhor
para a categoria de produtos

, .~ . . ".32. Propag~~da e c~enc~a ou arte para voce?

33. Criação é Dura arte ou al~ tipo de me~odoloGin ajuda?

Mui to obrigadoJ
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Tabulação das respostas segundo o tamanho das Agências

Destacamos abaixo as perguntas que,nos pareceram mais importa~

tes no entendimento dos objetivos.

1)- Perguntas feitas aos responsáveis pelo Deptº de Atendimen-

to das Agências:

1. Existe na Agência um Departa~ento exclusivo para Atendimen-

to dos Clientes?

Todas as ~randes e Médias Agências possuem pessoal exclusi

vo para Atendi~ento dos Clientes

As Pequenas Agências não possuem pessol separado para Aten

dimento. Tudo é feito pelo mesmo homem, atendimento e cria

ção.

2. O que deve fazer o Deptº de Atendimento?

Entre as Grandes Agências, que possuem pessoal exclusivo p/

Atendimento, 100% respondem que o atendimento ao Cliente, a

formulação das estratégias, e coordenação do trabalho da

Agência são as três principais funções de Atendimento.

Já às médias Agências, que tamb~mpossué~ pessoal exclusivo

p/ Atendimento, 50% não incluiram a formulação de estraté-

gia como responsabilidade do Atendimento.



3. Quais são as principais funções do Deptº de Criação?

Aqui as coisas começam a ficar confusas. Entre as Grandes

Agências, tr~s 'respo~deram que cabea~ Departamento de

Criação as funções d~ criar a propaganda e formular a es-

tratégia da Propaganda. Apenas 3 Agências (e todas elas -

são filiais de multinacionais americanas) responderam que

à Criação cabe apenas a criação.

Entre as Médias e Pequenas Agências, 75% responderam que

cabe ao pessoal da Criação a formulação da estratégia e a

criação da Propaganda, e 25% (médiai Agências), que acham

que a estratégia é tarefa conjunta de Criação e Atendimen

to.

4. A quem tabe a definição do que deve ser dito?

Esta pergunta serve de cheque e amarraçio à pergunta 2 e~

surpreendentemente, apenas 2 Grandes Agências responderam

que cabe exclusivamente a9 Departamento de Atendimento a

determinação do que deve ser dito na Propaganda, ap6s os.

devidos esclarecimentos sobre a diferença entre o guedizer .

e o como dizer.



As restantes 4 grandes e as 6 médias disser~m que cabe aos

dois Departamentos, Atendimento e Criação, a definição do

~ue dizer".

As pequenas Agên~ias responderam que o gue dizer é de res~

ponsabilidade do pess6al de Criação.

5. A quem cabe a tarefa-de definir o como dizer o que foi de-

cidido que deve ser dito?

Todas as Agências responderam que é tarefa do pessoal de

Criação.

6. Em que momento o Departamento de Criação entra no circuito?

14 das 18 Agências responderam que o Departa-mento de Cria-

ção participa de tudo, logo de cara. Apenas 3 Grandes Agê~

cias (todas multinacionais) responderam que o Departamento

de Atendimento lhe passa o "Briefing': ou o solicita.

7. Sua Agência se utiliza de álguma metodologia ou modelo pa-

ra desenvolvimento de Campanhas de Propaganda?

Apenas 3 Agências (grandes e ~ultinacionais) possuem uma

metodologia formal para desenvolvimento de campanhas de



de Propaganda. As testant~s não se utilizam ~e qualquer

metodologia formal.

8. Há em sua Agência clara distirção entre estratégia e cria

ção em Propaganda? Se sim, quando começa um e quando come

ça outro?

6 ~gências '~esponderam (4 grandes e 2 médias) que sim, po-

rém, apenas 4 (3 grandes e 1 média) responderam que lº se

define a estratégia, depois se faz a criação.

9. O Departamento de Criação participa da defi~iCão:da estra

tégia de Campanhá ~e Propaganda?

15 Agênci?s responderam que sim. Apenas 3 grandes disseram

que não (multinacionais).

10. Sua Agência acha que a determinação de uma estratégia bas-

tante especIfica e clara limita o Departa~en~ode Criação

na sua atividade de criação?

Apenas 2 Agências responderam que sim (I'média e 1 grande).-

"
11. Propaganda é ciência ou arte?

, .
, .,

Entre as grandes e médias Agências, 5 acham que PropagaQ- • •



da é Ciência e Arte, 3 acham que é só arte e r acha que é ,

só ciência. As pequenas acham que é arte.

11 - Perguntas ao pessoal de Criação das Agências

1. Quais são as funções principais do Departamento de Atendi- :~.'.

menta?

Entre as Grandes e Médias, 6 não acham que definir a estra

tégia é função ~nica do pessoal de Atendimento.

6 Grandes e Médias acham que as funções principais são: con

tato, definição do objetivo e estratégia da Propaganda e

coOrdenação do trabalho da Agência.

As pequenas acham que Atendimento 'é só contato.

2. Quais são as principais funções do Departamento de Criação?

Apenas 3 Agências não colocam a definição da estratégia co-

mo função também de Criação (multinacionais).Claro que to-

das as 18 acham que a criação é função do Departamento de

Criação. ".

3. Você acha que o como dizer vem depois do o gue dizer?

50% das Grandes Agências acham que sim. As restantes 50%,



-todas as médias e as pequenas respbnderam que acontecem si

multaneamente.

4. Você acha que o gue dizer e o como dizer são ambos funções

do Departamento de Criação? (Após explicado claramente os

conceitos de o gue dizer- e como dizer) ?

Das Grandes, 2 respgnderam que o o gue dizer cabe ao Aten

dimento e, à Criaçãó, o como dizer. ~ responderam que am-

bos cabem à Criação. Duas responderam que o o gue dizer -

deve ser feito em conjunto entre os Departamentos de Cria-

ção e Atendimento.

Entre as médias e pequenas, todos responderam que ambos

são funções do Departamen~o de Criação.

5. Você concorda que o que dizer é função exclusiva do Depar-

tamento de Atendimento?

Apenas 2 Agências (grandes) responderam que sim.

6. Propaganda é Ciência ou arte?

Entre as Gra~de e Médias, apenas uma acha que é pura ciên

cia, e outra acha que é pura arte. As restantes acham que
é Ciência e Arte. Entre as pequenas, todas julgam que Pro
paganda é Arte.


