
Propaganda nunca foi tão
importante e desafiada

anunciantes europeus, liderados pelo Conde Rossi di Montelera,
que, por meio de sua marca Martini, foi um dos primeiros clien-
tes multinacionais da propaganda.

Muita coisa nesse meio século se modificou, a começar pelo
próprio volume da propaganda, atualmente um negócio bilioná-
rio de abrangência global, que movimenta um imenso número e

variedade de veículos ao redor do planeta, bem como agências
e fornecedores especializados de todos os gêneros.

O brilho da propaganda é outro, uma vez que a atividade pre-
cisou abrir espaço no palco empresarial para outras atividades de

comunicação comercial, mesmo mantendo a primazia de ser a dis-
ciplina mais visível e a mais diretamente relacionada com a cons-
trução das grandes marcas de consumo de massa.

O Congresso que marcou os 50 anos da WFA encontrou a pro-
paganda sob uma situação relativamente delicada e sob ataque
generalizado, apesar de toda sua influência e poder, do fato de
jamais ter sido tão presente, como hoje, na vida das pessoas e
de ser tão importante do ponto de vista econômico. Nunca a pro-

paganda foi tão necessária para ativar negócios, ajudar a governar
e a interferir sobre as pessoas (para educação pública e causas de

todos os tipos).
Mas também jamais foi tão atacada e desafiada; por entidades

regulamentadoras, ONGs, posturas éticas e até mesmo pelas
empresas usuárias — que já não alcançam a mesma eficiência de

antes com seu uso.
Tudo isso levou à convicção mundial, claramente expressa no

Congresso da WFA, de que a propaganda tem de ser fundamen-

talmente repensada e reorganizada (assim como as demais fer-
ramentas de comunicação comercial).

No total, o Congresso da WFA contou com apresentações de

28 dirigentes de anunciantes, agências, veículos e empresas
de pesquisa, além de líderes de entidades empresariais, públicas
e governamentais.

Eles formaram um quadro de analistas tão diversificado que

incluiu tanto o arcebispo americano John Foley, responsável há
anos pela política de comunicação do Vaticano (a instituição que
inventou a propaganda), como o chinês Shi Xuezhi, secretário-

geral da China Advertising Association, misto de entidade de clas-

se e órgão público que simplesmente manda na propaganda que

mais cresce no mundo.

A WFA reúne 46 entidades nacionais de anunciantes (assim
como a ABA - Associação Brasileira de Anunciantes), que represen-
tam mais de 5.000 clientes ao redor do planeta, e tem 30 sócios

corporativos, que são os maiores grupos anunciantes globais.

Controle positivo
Os dois temas que mais chamaram a atenção nos debates

foram a necessidade e as formas de regular a propaganda, por

um lado, e as mudanças no marketing causadas pelo novo com-
portamento dos consumidores, por outro.

A questão da regulamentação e da auto-regulamentação da
propaganda (e das demais disciplinas de comunicação comercial)

O MELHOR DE 50 ANOS

No jantar de gala do Congresso, a WFA apre-
sentou os resultados da eleição de seu Hall of
Fame 1953/2003. Foram destacados cinco tra-
balhos publicitários de grande qualidade.
O melhor de todos foi o comercial "1984",
criado pela Chiat Day (hoje TBWA/Chiat Day) e
produzido pela Fairbanks Films, com direção
de Ridley Scott, para o lançamento da linha
Macintosh, da Apple, no fim de 1993.
O melhor comercial foi a brilhante demonstra-
ção de produto feita com uma caixa de fósfo-
ro e um clipe pela BBDO de Düsseldorf e
Barnes Film para a Audi.
O melhor anúncio desse meio século foi o per-
feito "Think small", criado, em 1960, pela DDB
de Nova Iorque para o Volkswagen Beetle (o
Fusca).
A melhor campanha foi a desenvolvida pela
BBH de Londres para reposicionar a Levi's
(através de seu modelo 501) na Europa. Os fil-
mes incluem os antológicos "Laundrette",
"Swimmer", "Pick Up", "Taxi", "Clayman",
"Creek", "Refrigerator", "Planet" e "Washroom",
produzidos entre 1985 e 1996.
O melhor trabalho de utilidade pública foi
"Aqueles Dias", criado pela Lowe inglesa e pro-
duzido, em 2001, pela Itinerant para a
Comissão de Oportunidades Iguais, que luta
pelo direito de mulheres terem oportunidades
- e pagamento — idênticas a dos homens.

Todos os trabalhos podem ser vistos no site da
WFA. Basta acessar www.wfanet.org e entrar
na página Hall of Fame; as peças vencedoras
(e as finalistas) estão facilmente disponíveis.
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os dias 28 e 29 de outubro aconteceu o 50° Congresso da
WFA - Federação Mundial de Anunciantes, em Bruxelas,

cidade na qual a entidade sempre foi sediada, apesar de ter
sido fundada em Stresa (Itália) por um pequeno grupo de



destacou-se naturalmente nos debates iniciados após uma série de

apresentações sobre o impacto econômico e social da atividade.

Nessas intervenções iniciais, ficou mais do que evidente que a

influência da propaganda ultrapassa em muito sua ação direta

sobre targets e mercados, pois suas conseqüências indiretas

incluem o grau de riqueza, variedade e liberdade das mídias, bem

como a direção, o ritmo e a profundidade das mudanças nas

sociedades ao redor do planeta.

A propaganda é essencial para promover marcas de empresas,

produtos e serviços; para suportar a mídia; para auxiliar os gover-

nos a agirem; para ajudar todo tipo de causa social; para alavan-

car atividades esportivas e culturais; e, em última instância, para

mudar a vida das pessoas.

Exatamente por essa importante presença e influência da pro-

paganda ao redor do mundo que a questão da regulamentação

ou da auto-regulamentação está em voga por toda a parte.
O tema tem sido abordado de forma negativamente emocional

pelos dois principais lados. A chamada indústria da propaganda

exerce pouca análise crítica, tende a lutar por liberdade irrestrita e

por mecanismos auto-regulatórios. Governos e demais organiza-

ções públicas têm uma visão pouco racional e tendem a querer
controlar — e até proibir — tudo.

O resultado é uma disputa pouco produtiva e que faz a balan-

ça pender ora para um lado, ora para outro. Mas a sensação que

emerge aos poucos é a necessidade de se estabelecer um novo

"contrato social" entre a propaganda e as partes que dela se uti-

lizam, por ela são atingidas ou sobre ela interferem.

Trata-se do conceito de "controle positivo", que estabeleça o

melhor ponto de equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade

no uso da propaganda e esteja amparado no formato da co-regu-

lação, ou seja, da combinação produtiva entre os mecanismos de

auto-regulamentação com a legislação sobre o tema.

Consumidor profissional
O assunto que dominou a pauta do fim do primeiro dia e por

todo o segundo dia do congresso dos anunciantes foi o que tem

mudado e vai mudar no marketing e na comunicação em função

do novo comportamento dos consumidores.

A grande revolução dos meios de comunicação, que teve início

com o surgimento da internet nos anos 90, está em pleno anda-

mento e é uma das razões e conseqüências dessa alteração pro-

funda no modo de ser dos consumidores.

É através das mídias que a mudança se potencializa, pois elas dão

voz aos desejos das pessoas, por um lado, servem de canal de pro-

moção das propostas transformadoras das empresas que disputam

o mercado, por outro lado, e fecham o triângulo da equação ao

promoverem diferentes modos de pensar, ser e agir — que resulta-

ram do encontro do desejo de um consumidor com uma nova pro-

posta de uma organização de marketing.

Esse efeito multiplicador da mídia — cujo panorama é cada dia

mais amplo e mais complexo — está em aceleração, devido ao

processo de sua digitalização, que aumenta sua oferta, seu nível

de personalização e sua interatividade.

As previsões feitas no Congresso da WFA são de que até 2020

cerca de 80% da mídia consumida no primeiro mundo estará digi-

talizada, resultando em mercados radicalmente diferentes daque-
les que existem hoje.

O consumidor, que antes tinha de comprar aquilo que estava

disponível, hoje já tem o privilégio da escolha. Em um futuro, que

até pode ser presente em alguns casos e não tardará para a maio-

ria das categorias de negócios, será o consumidor que terá o
poder de ativar o mercado.

Não serão mais as empresas que vão "empurrar" (vender) seus

produtos e serviços para eles, mas sim os consumidores que irão

"puxar" (comprar) o que desejam consumir. Será a era do procon-

sumidor, o consumidor profissional.

Isso significa simplesmente que as empresas terão de fazer as

coisas em marketing e comunicação de modo diferente, sendo ao

mesmo tempo originais e relevantes. O grande comercial de W,

que fazia a alegria do mercado de massa no passado, agora só

acontece quando é a ponta do iceberg de um esforço bem mais

amplo e integrado, de conteúdo diferenciado através da cross

media e capaz de gerar interesse real sobre uma determinada

marca, iniciando (ou potencializando) um processo "infeccioso"

de atenção espontânea junto aos targets visados e ao meio

ambiente no qual estão inseridos.

Nesse panorama, aumenta a importância de atividades que

sejam capazes de gerar "experiências" reais com as expressões

das marcas e instrumentos como o marketing digital e de patrocí-

nio, que funcionam como canal e criam razão de ser para muitas

ações mercadológicas.

Perde o sentido pensar em gestão de comunicação, como no

passado recente, mesmo que seja gestão da comunicação integra-
da. A perspectiva deve ser a gestão da marca.

Quanto à obtenção de resultados, como a vida anda muito

dura para todos, só será possível se construir marcas no longo

prazo se o efeito ativador de mercado (vendas ou, na nova pers-

pectiva, "busca para comprar") funcionar no curto prazo.

A cobertura completa do Congresso da WFA (que contou com

o patrocínio da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e de O

Estado de S.Paulo) será publicada na edição de dezembro da

Revista do Anunciante, da ABA.

75 - About 746 - 10 de novembro de 2003


