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Propaganda: “na o é  assim uma Brastémp”! 

Antonio Carlos Giuliani 

 

Atualmente, é praticamente impossível uma 

pessoa estar alheia a propaganda, e cada vez 

mais veículos transmitem peças publicitárias de 

diversos tipos e com finalidades  variadas. 

Independente do veículo utilizado para transmitir a 

mensagem desejada, exaltando os pontos 

positivos do que é anunciado, nota-se que o 

fundamento da propaganda é fazer com que um 

produto, uma marca ou um serviço seja percebido 

como adequado, conveniente ou necessário.  

Ainda que eventualmente se  divulguem 

críticas à propaganda em geral, indicando ser ela uma forma de iludir o público, 

a propaganda não é de natureza nociva, e visa influenciar sua audiência sem 

ludibriá-la. A propaganda se propõe a atrair a atenção de consumidores e 

potenciais consumidore,s para algo que pode ser um bem tangível, um bem 

intangível, ou campanhas de mudança de comportamentos e ideias.  

Para se preparar uma peça publicitária, deve levar em consideração 

vários fatores,  como definir o público a  atingir, a linguagem a empregar, o 

produto a  anunciar e a mídia a utilizar. Em duas décadas, a TV aberta ampliou 

em 10% seu market share no Brasil, sendo o meio que mais cresceu no 

período. As propagandas criadas nos  anos de 1994 entraram para  história. 

Quem não se  lembra da  campanha dos bichinhos da Parmalat, lançada em 

1996, para incentivar o consumo do “leite de caixinha” da marca.  

Os bichinhos de pelúcia da série Mamíferos viraram uma febre de 

consumo, com filas intermináveis nos postos de troca da promoção, que foi 

criada para durar três meses e  acabou estendida para três anos. Resultado: a 

campanha distribuiu 15 milhões de bichinhos, registrou um índice de  

lembrança de propaganda de  37,5%, e gerou um aumento de 20% nas vendas 

de leite da Parmalat.  

Outra propaganda que foi criada na preocupação de  estabelecer um 

diálogo, pautada na valorização dos  atributos e nas vantagens dos produtos e  

serviços anunciados, foi a Brastemp com base no conceito “Não Tem 

comparação... não é  assim uma Brastemp“, foi criada em 1990 e fez parte das  

ações publicitárias da marca  até 2003, quando os  atores Luiz Fernando 

Guimarães, Fernanda Torres e  Andrea Beltrão, protagonizaram o  último 

comercial feito com esse  tema.  
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Ao compararmos os comerciais da década de 1990 com os de hoje, fica 

nítido que no passado o cuidado com a produção era bem maior, o tratamento 

era cinematográfico e mais elaborado. Hoje, com os recursos tecnológicos 

eliminaram esse tipo de cuidado, tornando tudo mais pasteurizado. Em 20 

anos, a propaganda no Brasil assistiu ao aumento da  concorrência e a 

comoditização dos produtos e  serviços, o consumidor passou a  ser o ator do 

relacionamento com a marca.  

Eu tenho saudades do rico artesanato dos diálogos dos anos 1990, do 

papel do garoto-propaganda, do bordão que foi deixado, mas compreendo que 

o mundo  está diferente. A propaganda hoje, procura  estabelecer uma relação 

mais intima entre as marcas e seus consumidores. Esse movimento é chamado 

de branding, ou seja, a força da marca  acaba se sobrepondo aos fatores de 

competição típicos do marketing mais agressivo.  

Hoje, para  estabelecer um dialogo com o consumidor do século 21, não 

basta apenas anunciar a mensagem. È recomendado ouvir, analisar, atender 

aprimorar, encantar e  se preciso for, discutir a relação com um público cada 

vez mais informado, conectado e colaborativo como diz o velho bordão “A 

propaganda é a  alma do negócio”.  

Cabe diante desse  contexto de mudanças, refletirmos sobre  qual o papel 

da propaganda nos próximos  anos? Caberá à propaganda gerar comunicação  

e experiência à marca, com as novas tecnologias, é  preciso ter  estratégia 

definida, como exemplo, as redes sociais podem perder força caso não 

entendam que page views  e  engajamento nada  significa, se não resultarem 

em venda  e  ativação.  

A propaganda foi sinônimo de marketing, hoje é considerada como uma  

ferramenta que vende, desde que a mensagem seja clara e verdadeira, com o 

consumidor no comando, se alguma promessa não for cumprida, a reclamação 

vai parar nas redes sociais e o caos sabrecai na gestão da marca. É importante 

perceber para onde seus clientes estão indo e  chegar lá primeiro. O homem é 

um animal emocional, para  falarmos com ele é  necessário trabalhar com a 

emoção, procurar superar as expectativas, e não se  esqueça, as necessidades 

existem antes dos profissionais de marketing, que não as criam mas 

influenciam os desejos.  

Para ser relevante, a propaganda terá de  ser criativa, pertinente  e saber 

destacar os  atributos dos produtos e  serviços, diferenciando a marca, mas 

focado na missão e nos valores  das  empresas. A reputação das marcas estão 

em jogo, o tradicional SAC serviço de atendimento ao cliente,  já acontece no 

twiter, facebook, nas  redes sociais. O papel da propaganda diante de um 

consumidor mais  critico, volúvel, e  racional será de monitorar o diálogo aberto  

e  emocional.  

 


