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Propaganda: Custo ou Investimento? 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

A nova realidade da economia mundial e brasileira está obrigando as 

empresas e executivos a mudarem consideravelmente seu modo de pensar e agir. 

Face aos problemas decorrentes do desaquecimento do mercado, cabe-nos 

demonstrar que esses problemas podem ser: emergencial - escapar da hiperinflação ou 

da recessão: estrutural - operar com menos recursos em meio ambiente muito mais 

competitivo e com consumidores bem mais exigentes. 

Aos primeiros impactos, quando surge a sinistra Crise, vêm os cortes de 

custo: custos de propaganda, das estratégias de merchandising, de lançamentos de 

novos produtos e dos incentivos de vendas. A meta é corte indiscriminado de custos, 

doa a quem doer. É necessário a redução de custos de X1% para X%. 

Podemos verificar que sempre que um dos primeiros da lista é a 

propaganda. “Afinal, não sabemos ao certo qual é realmente o retorno”. 

- Costumam afirmar categoricamente os responsáveis pelo dinheiro da 

empresa. 

Já dizia um comerciante que metade do dinheiro gasto com propaganda é 

perdido mesmo. Pois, então, resta-nos saber o que é feito da outra metade! 

Não podemos nos esquecer que a palavra crise vem do grego Krisis e 

significa Decisão. 

O que verificamos, na verdade, é que no Brasil há muito imediatismo 

empresarial, onde os resultados de curto prazo acabam por predominar acima dos de 

médio e longo prazo. 



www.giulianimarketing.pro.br                                                   Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado no Jornal de Piracicaba, Caderno Opinião, p. A-3, 09 out 1992.                                                                  2 

É comum, diante de um cenário como o nosso, de retratação nas vendas, a 

miopia mercadológica vir à tona. Daí, acharmos que a empresa tem vendedores 

demais, que fazermos lobby, acessoria e assistência técnica gratuita são coisas de 

gringos. 

Deixamos muitas vezes de priorizar essas estratégias de marketing, 

esquecendo do principal objetivo do marketing que é reter o nosso cliente. 

Quando a empresa corta indiscriminadamente os seus “custos 

mercadológicos”, devemos estar cônscios de que estamos diminuindo as possibilidades 

no mercado. 

Por exemplo, ao cortar a propaganda, você estará deixando de investir na 

imagem de marca de seus produtos, e de seu próprio nome além, é claro, de perder 

vendas. 

Devemos valorizar a propaganda. Sabemos que só aumentamos nosso 

poder de competição na hora em que levamos para o consumidor a informação sobre 

nosso produto ou serviço. 

Não adianta nós estarmos em determinado lugar, oferecendo um excelente 

produto ou serviço, se ninguém ficar sabendo. 

Nós precisamos informar o consumidor das vantagens e desvantagens que 

oferecemos para que ele nos dê a preferência. 

Existem empresas, no varejo, que vão para a mídia apenas em períodos 

específicos ou datas especiais, o que as leva adotar esquemas alternativos e amadores 

na execução do trabalho. 

Resta-nos aí uma alternativa: competir agressivamente em preços, 

reduzindo-os, é claro. Permeando o marketing, como uma filosofia de conduta 

empresarial, estaremos neutralizando os impactos ambientais da concorrência. 
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Reconhecemos que no momento recessivo, as verbas publicitárias voltam-se para o 

imediatismo. É uma pena que a crise provoque esse tipo de cegueira empresarial. 

A vitoriosa campanha da Brastemp, investindo, no momento recessivo, na 

preservação da sua marca: “Brastemp não tem comparação”, é uma propaganda 

institucional voltada para o posicionamento da marca. 

E todo profissional de marketing deve ter suas antenas voltadas para esse 

importante ferramental, pois deve saber como funciona o nome de seu produto ou 

empresa em detrimento dos concorrentes. Descuidar-se da propaganda institucional é 

empobrecer a sua empresa e perder o posicionamento na mente do consumidor “Share 

of mind”. 

Quando uma empresa não acredita no marketing por achar que seus 

produtos são tão bons que todo mundo já os conhece, estará desprezando a regra da 

economia de escala, ou seja, deixará de efetuar vendas em larga escala, que permitem, 

reduzir seus custos fixos, “propaganda”. 

Ao cortar propaganda, técnicas de merchandising, vendedores, a empresa 

poderá estar eliminando a sua vantagem competitiva, a menos, é claro, que as 

estratégias utilizadas sejam comprovadamente ineficazes e devam ser substituídas por 

outras do mix mercadológico. 

O posicionamento de uma empresa é construído, ao longo dos anos, à base 

de produtos de boa qualidade, compatíveis com seu target, com técnicas adequadas 

tanto na pré venda como na pós venda. Por outro lado, deve se preocupar com o papel 

do homem de marketing que é impedir o crescimento da concorrência a qualquer custo. 

E isto só é possível quando a empresa permeia o marketing como um investimento de 

curto e longo prazo. 

Acreditamos que muitas empresas estão fora da propaganda por causa dos 

custos de veiculação, que estão se tornando impraticáveis até para muitas empresas 

grandes que tem dificuldade em um retorno compatível com o alto investimento que 
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eles exigem. As opções para contornar esta situação seriam outras ações de 

comunicação que não a propaganda tradicional. 

Portanto, os gastos com propaganda são investimentos ou não?  

 


