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Provavelmente o primeiro objetivo da co-

municação entre os seres humanos foi a in-

formação (no sentido do compartilhamento

ou comunhão de sensações). A esse objetivo

juntou-se logo a persuasão. Com a mídia de

massa, abriu-se um campo novo, através de

anúncios pagos e assinados pelos seus pa-

trocinadores. Nascia a propaganda moder-

na, logo ampliada pelos veículos eletrônicos

- rádio e televisão.

Hoje percebemos que a propaganda foi apenas mais um ele-

mento na evolução da comunicação humana. Há 40 anos Mc

Luhan já dizia que "the médium is the message", querendo di-

zer com isso que a forma começava a sobrepor-se ao conteúdo.

E o publicitário Márcio Moreira, em recente palestra na ESPM,

afirmou: "vivemos uma nova era, em que a propaganda extrapola

os limites do anúncio impresso e do comercial na TV". Ao

extrapolar esses limites, a propaganda invade o mundo do en-

tretenimento e da matéria editorial -ou é invadida por ele...

Em face desta nova e extraordinária dimensão da comunicação

persuasiva com o mercado, pretendemos analisá-la, no contex-

to mundial e nacional, reunindo - como sempre - professores e

profissionais para discutir as suas implicações para as grandes

empresas, agências de propaganda e o mundo da mídia.

Junte-se a eles, nas páginas seguintes, para tentar descobrir qual

será o papel da propaganda nesse novo universo da comuni-

cação; como serão administradas essas forças no futuro; quais

as implicações éticas e sociais e como deveremos encarar esta

nova realidade no ensino e na prática profissional,
JRWP
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JR - Rara entrar no assunto, gostaria
de pedir ao Athayde que falasse de
como vê esse macromercado de co-
municação, no mundo e no Brasil.

ATHAYDE - Sinto-me bastante
como um mero personagem de uma
ópera em plena execução. E
atualmente numa execução muitís-
simo rápida, porque todos nós
estamos sendo afetados por algo
chamado tecnologia. As mais re-
centes descobertas científicas tor-
nam-se tecnologias aplicáveis com
uma enorme velocidade.

mensagens curtas -, até os mais so-
fisticados, com pequenas telas de te-
levisão, que são usados como mídia.
Li, recentemente, uma reportagem
com a Marluce Dias da Silva - uma
das principais executivas da Rede
Globo - dizendo que considera como
seu principal competidor não o SBT,
a Rede TV ou a Bandeirantes mas sim
as companhias telefônicas, que-ten-
do esse grande meio de distribuição
de mídia hoje, que são os telefones
celulares - vão investir em conteú-
do, visando a um negócio onde a Rede
Globo é dominante, no Brasil, que é

"AS MAIS RECENTES DESCOBERTAS CIENTÍFICAS TORNAM-
SE TECNOLOGIAS APLICÁVEIS COM ENORME VELOCIDADE."

JR - Você diria que a tecnologia é
aplicada, no mundo da comunica-
ção, mais rapidamente do que em
outras áreas?

ATHAYDE - Sem dúvida. Pegando
a telefonia celular como exemplo,
mesmo um país de terceiro mundo,
como o nosso, teve um desenvolvi-
mento fantasticamente mais rápido
do que todas as previsões. Ao con-
trário, a TV a cabo - que teve um
desenvolvimento muito mais lento
do que se previa, a telefonia celu-
lar hoje...

JR - Há quem considere a telefonia
celular, mídia.

ATHAYDE - Exatamente. O telefone
celular era um aparelho para comu-
nicação pessoa a pessoa - hoje é
mídia. Sejam os aparelhos mais anti-
gos, com mensagens Short Message
System, - sistema de transmissão de

a produção. Então, no momento em
que as teles entrarem, com o seu
imenso cash flow para disputar esse
mercado de produção de televisão,
de entretenimento no Brasil - usan-
do uma palavra genérica -, elas se-
rão grandes competidores dos produ-
tos das emissoras de televisão. Vão
disputar conteúdo, direitos de espor-
tes, autores etc. Esse é o cenário que
se desenha. Essa é uma transforma-
ção radical no nosso mundo das re-
des de televisão, rádio. Trata-se de um
competidor completamente inespe-
rado, cinco ou dez anos atrás.

PERCIVAL-Não vi esse depoimento
da Marluce, mas já ouvi discussões
semelhantes, nos Estados Unidos. A
verdade é que a telefonia móvel pode
vir a ser concorrente das emissoras
de televisão, porque todos andam
com o celular no bolso, 24 horas por
dia e - cada vez menos - as pessoas
têm tempo e disposição para sentar

diante de um aparelho de televisão.
A discussão que presenciei no exte-
rior é de que as emissoras de televi-
são precisam rever o seu papel. Elas
são disseminadoras de informação
por um canal, mas a Rede Globo
pode virar conteúdo de celular. Da
mesma forma que a Rede Globo tem
o jornal O Globo no seu globo.com.

ATHAYDE - Isso muda completa-
mente o modelo econômico de uma
rede de televisão.

PERCIVAL - Pelo menos o jeito que
nós o conhecemos. Se se associarem,
passam a ser um novo modelo
econômico, recém-inventado.

JR - Vocês estão dando um nó na
minha cabeça. Thomaz, qual é a sua
visão? É mais simples, ou tão com-
plexa quanto a deles?

THOMAZ - Pelo que tenho ouvido
em reuniões e Congressos de que par-
ticipei, recentemente, a questão mais
interessante sobre a comunicação
como um todo é que estamos indo
do modelo "monomídia" para um
modelo multimídia, com muita len-
tidão. Não é um movimento rápido.
Mas as grandes organizações come-
çam a tornar-se organizações
multimídia.

JR - As grandes organizações de quê?

THOMAZ - De comunicação. Por
exemplo, jornais que entram na
Internet, no rádio etc. - a chamada
convergência dos meios. Numa pri-
meira fase, a convergência dos meios
foi um desastre. Todos os grandes gru-
pos entraram em algo que não co-
nheciam, e nós sabemos as dificul-
dades que enfrentaram. A questão da
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convergência - ligando isso com
a multimídia - passa pela seguin-
te proposta: tenho que servir ao
meu leitor onde ele estiver, na
hora que ele quiser, com o meio
que estiver disponível para ele,
naquela hora.

•

JR - O seu consumidor é consu-
midor de quê?

THOMAZ - Ele é consumidor de
notícia, informação e entreteni-
mento. Acho que o celular passou
uma rasteira na gente. Ninguém

"A TELEFONIA MÓVEL PODE VIR
A SER CONCORRENTE DAS EMISSORAS DE TELEVISÃO."

contava com esse movimento. E
hoje, ele é um multimídia - você
vê tudo nele. Estão acontecendo
coisas inesperadas, fora do mode-
lo tradicional que vão apressar a
questão da multimídia. Outro pro-
blema que vejo é essa avalanche
de informação que estamos rece-
bendo. O nosso grande inimigo -
nosso grande concorrente - é o
tempo do usuário. Vamos ter cada
vez mais que brigar por isso.

JR - Esse é um dos temas que que-
remos pesquisar no novo
mestrado, que a Escola está orga-
nizando.

ATHAYDE - Nessa linha, há algo
engraçado. Todos esperavam que
o avanço da tecnologia trouxesse
às pessoas mais tempo para o
lazer. Mas tem acontecido o con-
trário. Pelo menos entre os exe-
cutivos. Achavam que trabalha-1»
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"ESTAMOS INDO DO MODELO "MONOMÍDIA"
PARA UM MODELO MULTIMÍDIA, COM MUITA LENTIDÃO."

vam muito porque trabalhavam
das 9 às 19 horas. Hoje, você
começa antes das 9, porque não
se sai de casa sem ligar o com-
putador, pegar os e-mails... Esse
negócio vai atrás de você e não
se resiste à tentação, no fim-de
-semana, de dar uma olhada nos
e-mails. Foi um claro erro de
previsão.

JR - No nosso mestrado, temos
conversado sobre o que é o con-
sumidor de mídia. Não se trata de
um tipo novo na história - alguém
que "consome" mídia?

THOMAZ - Eu diria que ele sem-
pre existiu, só que consumia mídia
aos pedaços. E a tecnologia está.
levando a uma fusão de veículos
à sua disposição.

GRACIOSO - Gostaria de trazer um
elemento novo à discussão. Claro que
o começo e o fim de tudo é o m/x de
veículos à disposição dos que que-
rem comunicar alguma coisa - os
anunciantes, como dizíamos antiga-
mente. Mas, além desse fator - a con-
corrência entre veículos, a tecnologia
em ação - quero lembrar também o
que está acontecendo devido a mu-
dança da natureza da comunicação
publicitária ou comercial. Sei que os
homens de veículos preocupam-se
com o que vou dizer. Qual é o ponto
de separação entre propaganda e
matéria editorial? Vale tanto para a
televisão quanto para a imprensa. O
que vemos é o uso de patrocínios, a
exploração de personalidades, os tieins
com grandes eventos, que vão desde
a Madona em escala mundial até o
Rock-in-Rio aqui. É possível, ao que

chamávamos de anunciante, divulgar
a sua marca, a sua imagem, através
de outros meios. Um brasileiro que
dirige a criação mundial da
Interpublic - o Márcio Moreira -,
numa palestra feita aqui na ESPM,
disse com clareza, diante de um pai-
nel de gente de agência: "A propa-
ganda está extrapolando os limites do
anúncio e do comercial". O Percival
estava aqui quando ele disse isso. Os
publicitários não gostaram. Mas
estamos vendo cada vez mais esta
extrapolação. Estamos diante de um
m/x, não só de veículos, mas também
de formas de comunicar.

WALTER - Existem forças, hoje, no
mercado que estão levando grada-
tivamente os anunciantes da mídia
para outras ferramentas de comu-
nicação. Temos assistido à migra-
ção de verbas - antes dirigidas à
mídia - que acabaram migrando
para outras alternativas de mídia.
Mas isso não é um fenômeno desse
ano; já tem uns dez anos e foi ocor-
rendo aos poucos.

ATHAYDE - Mas, Walter, o que as-
sistimos foi que as alternativas de
mídia se transformaram em alternati-
vas à mídia.

WALTER - Isso é o que eu quero di-
zer. Nós, publicitários, não percebe-
mos que o volume de "desanun-
ciantes" crescia - extrato de tomate,
shampoos, sabonete - todos foram
deixando, gradativamente, de inves-
tir na mídia, passando a usar outras
ferramentas de comunicação. Como
naquele momento, as agências de
propaganda estavam recebendo um
novo contingente de anunciantes -
as interneis, a internacionalização do
sistema financeiro, as telefônicas -,
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não percebemos que havíamos tro-
cado nossos anunciantes: de anun-
ciantes de consumo continuado para
anunciantes de formação de cartei-
ra. E esses, depois de um certo tem-
po de crescimento, passam a
independer da propaganda.

JR - Carteira de quê, exatamente?

WALTER- Por exemplo, um banco -
quando se lança, em determinado
local - tem a necessidade de fazer
uma grande comunicação de sua
marca. Depois, passa a ter os seus
novos clientes e atua junto a eles.
Enquanto um extrato de tomate, por
exemplo - nós víamos na Nielsen -
põe verba na propaganda, sobe a
venda; tira a verba, cai a venda. O
que temos de fazer é tentar identifi-
car por que isso ocorria. Eu, pelo

menos, identifiquei três razões prin-
cipais por que a propaganda, para
muitos anunciantes, vinha, gradati-
vamente, perdendo eficiência. A pri-
meira delas, na minha opinião, era a
abordagem. Passamos os últimos 100
anos interrompendo as pessoas. En-
quanto a televisão estava a três me-
tros de distância, não tinha controle
remoto e tinha apenas três canais,
placidamente, aceitava-se a interrup-
ção. E essa interrupção, feita através
da televisão, também existe na revis-
ta, onde estou lendo um artigo e - de
repente - o resto do artigo está 5, 10
ou 14 páginas à frente... Mesmo na
TV a cabo - como seus profissionais
são oriundos da indústria da TV aber-
ta - interrompem a programação ain-
da mais que a televisão aberta. Surge
a Internet, você abre seus e-mails e
está cheio de spam. A interrupção

QUAL É O PONTO DE SEPARAÇÃO
ENTRE PROPAGANDA E MATÉRIA EDITORIAL?"

chegou a tal volume, que as pessoas
começam a criar filtros ou barreiras
- tanto psicológicas como tecno-
lógicas-para evitar essa interrupção.
Se estou na igreja e alguém bate em
minhas costas, eu até viro, para ver o
que a pessoa quer. Mas se, durante a
missa, ela bater 100 vezes, ou eu vou
agredi-la, ou ignorá-la. Outro fator é
a tecnologia. Nunca, como hoje, ti-
vemos tantas possibilidades de bus-
car a mesma informação em locais
diferentes. E o controle remoto - não
apenas físico mas o mental - é o que
me preocupa mais. Há uma pesqui-
sa - feita pelo prof. Mark Ritson, em
Londres, em maio de 2003, onde ele
analisa o afastamento da atenção das
pessoas durante o intervalo comerci-
al. Ele colocou câmeras - como no
Big Brother - durante anos, nas ca-
sas das pessoas para analisar o que
acontecia. Durante o intervalo, ape-
nas 36% das pessoas vêem o comer-
cial. Os outros 64%-a maior parte -
estão, não mudando de canal, mas
conversando, lendo, navegando na
Internet, fazendo outras coisas que
aquele intervalo permitia - desvian-
do a atenção do comercial. Então, a
audiência que se tem, hoje, na tele-
visão, é uma audiência do conteúdo
e não audiência do intervalo.

ATHAYDE - Pode ter havido mudan-
ças, mas devo dar um depoimento,
de quem andou por televisão em vá-
rios lugares do mundo, de que tele-
visão e intervalo comercial ainda fun-
cionam e muito.

WALTER - Quanto a isso, não tenho
dúvida. Ainda não existe uma ferra-
menta mais eficiente para alcançar a
massa do que a mídia de massa. Pon-
to. Mas estamos discutindo - numa
escola que está preparando pesso-
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"QUAL É O PONTO DE SEPARAÇÃO ENTRE PROPAGANDA E MATÉRIA EDITORIAL?"

as para daqui a 1 5 anos - as ten-
dências, e há de fato uma erosão
gradativa da atenção em relação ao
intervalo comercial. Mas a pergun-
ta do Gracioso levanta um aspec-
to ético nesta integração de mar-
cas. Porque, hoje em dia, há uma
inundação de merchandising den-
tro dos programas.

JR -Você se refere só à TV, ou tam-
bém a matéria redacional da mídia
impressa?

WALTER - Ou advertorials etc. In-
clusive a mídia impressa. O que
acho fundamental é que qualquer
ação de comunicação de caráter
publicitário ou comercial, tem, ne-
cessariamente, que identificar a
origem da informação. Então, se eu
fizer um advertorial numa revista,
ele tem que ter o logotipo daquela
empresa bem grande naquele arti-
go ou naquele anúncio com con-
teúdo. Não devemos correr o risco

de misturar as coisas. Isso é ruim
para o veículo e para a marca.

Pensando mais na
mídia impressa, um outro proble-
ma é que muitas vezes seus respon-
sáveis se deixam levar pelas técni-
cas sofisticadas das assessorias de
RP. Deixe-me dar um exemplo
cláss ico. Quando a Microsoft
anuncia e começa a vender os no-
vos sistemas - Windows 2000,
2001 etc. No caso do Windows
2000, formaram-se filas, no mun-
do inteiro, diante dos pontos onde
iria ser vendido o novo software.
Pois fizemos um levantamento,
aqui na Escola, com jornais de todo
o Brasil e não vi um anúncio se-
quer da Microsoft de que, no dia
tal, o Windows 2000 começaria a
ser vendido. Foi tudo na base de RP
bem dirigida. Comentando isso
com um amigo, homem de mídia
de primeira linha, eu disse: "Certa-
mente houve esquemas comerciais

por trás disso". E ele: "Duvido mui-
to. A mídia talvez não tenha ganho
nada com isso".

ATHAYDE-Acho que, nesse caso,
há um diferencial. O público que
fez fila era um público de fanáti-
cos por informática e receberam a
informação da Microsoft via
Internet. Eles trabalharam muito
tempo nisso, colocaram os famo-
sos beta testes, formadores de opi-
nião em comunidades e o resulta-
do disso - que foi aquela fila - era
notícia. Assim como é notícia todo
fim de ano que o Magazine Luiza
faz uma megaliquidação no dia 3
de janeiro de cada ano que a mídia
não pode ignorar.

JR - Quero trazer o Vladimir para
a discussão. Ele é nosso homem da
Sorbonne, está com um doutora-
do fresquinho na Europa e isso é
importante. Como você vê, do lado
acadêmico, essa discussão?
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VLADIMIR -As duas questões têm
uma matriz comum, que é o proble-
ma da interatividade das mídias. Isso
vai exigir uma reformulação, não só
do profissional de comunicação, mas
do que é a idéia de comunicação
comercial ou as suas interfaces. A
primeira eu diria que é uma questão
vinculada à programação. Essa
interatividade acarreta uma alteração
brutal não só na programação das
mídias que aparecem, mas das mídias
tradicionais. Como o Percival disse,
cada vez menos temos paciência
para ficar diante de uma televisão.
Isso leva a uma modificação na pro-
gramação de televisão. Surgem pro-
gramas que você pode ver via celu-
lar, ou esses canais de jornalismo,
onde você tem uma tela com quatro
coisas acontecendo ao mesmo tem-
po: a cotação da bolsa, o tempo,
como se você estivesse diante de uma
tela de Internet. Isso tem conseqüên-
cias para a maneira como se traba-
lha a informação. Se a tendência é
uniformizar, de certa maneira, todos

os meios, as informações que, nor-
malmente, teríamos em meios como
revista e jornal podiam ter mais arti-
culação com o eletrônico. Será que
vai ser possível? Outra questão é
econômica. Com essa interação en-
tre mídias, a gente esperava que hou-
vesse uma proliferação de oportuni-
dades e também no número de em-
presas de comunicação e a tendên-
cia foi exatamente o contrário. Cria-
ram-se grandes conglomerados, onde
você articula tecnologia, desenvolvi-
mento de tecnologia, entretenimen-
to e informação...

GRACIOSO - Quero colocar mais
um fato na mesa. Vários de vocês já
falaram aqui na junção de tecnologia
e informação. Mas não haverá um
terceiro e até um quarto fator, que se
juntam a esses, que é o entretenimen-
to, no sentido de grandes shows com
personalidades da música, do entre-
tenimento, do esporte. Vocês sabem
muito bem que já há conglomerados
que procuram dominar - o Athayde

tocou nesse ponto - não só a
tecnologia e a informação, mas tam-
bém o entretenimento. Vocês não
acham que é mais uma trilogia do
que um dueto?

PERCIVAL - Do ponto de vista dos
clientes, com quem eu trabalho, tan-
to faz. O que eles querem - antes de
resultados - são contatos eficazes e
eficientes de suas marcas com aque-
la pessoa que, possivelmente, irá
comprá-las.

WALTER - Percival, eu passei muito
tempo em publicidade-saí, fui para
a mídia e voltei à publicidade. Quan-
do voltei, os clientes não queriam
mais fazer propaganda. Queriam dis-
tribuir folhetos no pedágio da Imi-
grantes, patrocinar eventos esporti-
vos, pôr dinheiro em gôndolas. E eu
me perguntei: Por que estamos sain-
do da mídia quando, no Brasil, a
mídia mantém o mesmo nível de
atenção e audiência, ou seja, conti-
nua importante para o brasileiro. As

"AS ALTERNATIVAS DE MÍDIA SE TRANSFORMARAM EM ALTERNATIVAS À MÍDIA.".
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pórter Esso, da sessão Pim Ram Pum
Estrela, do Pulmann Júnior.

ATHAYDE - Quero dizer para vocês
que está no ar, hoje, no SBT o "Show
do Milhão Bradesco".

WALTER - Isso. Sinto que a publici-
dade talvez tenha que fazer um ca-
minho "back to basics". A publici-
dade nasceu para informar, há cem
anos; depois passou a persuadir; de-

pois a divertir, entreter. No caminho
- nas décadas de 60, 70 - ela era tão
pioneira, tão inovadora, que era a
coisa mais interessante de você as-
sistir ou ler. Era ela que lançava o
palavrão, que mostrava as cores. De
certa maneira, era quem inovava em
comunicação. Mas os veículos de
comunicação evoluíram muito. O
conteúdo de programação inovou. E
hoje, a propaganda - na minha opi-
nião com raras e honrosas exceções

- está aquém daquele projeto inova-
dor, diferenciado, que o intervalo re-
presentava. Hoje, o intervalo é uma
espécie de fumódromo, onde - por
melhor que seja aquele comercial -
ele está entre dois que são pushers,
que são vendedores, que são irritan-
tes, repetitivos. O ambiente "Três mi-
nutos de intervalo comercial" passou
a sofrer com isso. Eu continuo achan-
do que nada substituiu a mídia, na
capacidade de falar com milhões de
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pessoas ao mesmo tempo. Você
pode fazer um show, você pode fa-
zer no banheiro - pôr no mictó-
rio, aquele anúncio -, mas você
vai pegar um a um. Não podemos
pensar que uma coisa substitui a
outra porque, ao invés da atenção
de que estamos atrás, vamos atrás
da dispersão.

PERCIVAL - Walter, técnica e teo-
ricamente, perfeito. Agora, para

cada business plan, para cada
marketing plan, para cada com-
munication plan, a necessidade
específica dentro daquele momen-
to, daquele objetivo pode prescin-
dir totalmente das alternativas e
massificar em TV. Para outras mar-
cas - em outros momentos merca-
dológicos - colocar um real em TV
- e esse real é bonificado - é di-
nheiro jogado fora. Não dá para
generalizar.

"A MÍDIA FALA DA PRÓPRIA MÍDIA. DEFINE-SE
CELEBRIDADE, NO BRASIL, PELA MÍDIA."

WALTER - Claro. Cada caso é um
caso. Marcas mais sofisticadas preci-
sam de uma mídia mais segmenta-
da. Aí a revista pode funcionar muito
bem. Mas quero dizer é que nós tería-
mos que nos convencer - primeiro a
nós e depois aos anunciantes - de
que a fuga da mídia tradicional em
busca de alternativas de mídia pode
ser um equívoco tão grande, quanto
simplesmente achar que - colocou
no rádio, televisão ou revista - resol-
ve qualquer problema. Acho que te-
mos um problema pendular. Saímos
de um em que tudo se resolvia com
revista Veja, novela das oito ou Fan-
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tástico e fomos para o extremo de
"Vamos esquecer mídia. O que você
tem de interessante?" A conversa nas
agências é: "Mostre-me algo diferen-
te." Quando - na minha opinião - a
diferença pode estar dentro da pró-
pria mídia. Você não precisa fugir da
mídia que é onde está a atenção das
pessoas para encontrar algo diferen-
te. Nosso esforço deveria ser o de
buscar, criativamente, fórmulas, for-
matos inovadores de inserção publi-
citária que integrasse entretenimen-
to, informação etc. dentro da mídia.

ATHAYDE - Walter, não preciso di-
zer que os veículos receberiam tais
iniciativas com grande alegria.

WALTER - Quem está mais atrasado
nesse processo é justamente quem
estava na frente, que eram as agên-
cias. Porque, antes, havia as agênci-
as inovando, os clientes reativos e os
veículos preocupados. Agora, está
quase ao contrário. Os anunciantes
estão desesperados em busca de no-
vidade, e os veículos estão abertos a
isso. Mas a gente sente, na agência,
uma dificuldade - seja pela dificul-
dade de relação com níveis mais bai-
xos decisoriais dentro do cliente, seja
por qualquer razão. Mas a agência
está sendo gate-keeper, quando de-
veria ser o alavancador do processo.
E aí, claro, acaba o anunciante pe-
gando esse dinheiro e aplicando no
ponto-de-venda.

VLADIMIR - Nessa discussão talvez
valha a pena colocar uma questão
ligada a gerações. Como o Walter
disse: há pessoas que estão intera-
gindo com a geladeira, enquanto
outras já estão no processo de
interação com a mídia, absolutamen-
te avançado.

"QUANDO A TELEVISÃO TOCAR, NÃO VOU PODER ATENDER
PORQUE ESTOU MUITO OCUPADO, ASSISTINDO AO TELEFONE."
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WALTER - Não tenho dúvida sobre
isso. Mas o que eu acho é que se você
vai usar a Internet, não adianta colo-
car um banner, porque os banners
simplesmente não são percebidos.
Estamos usando velhos conceitos
para novas mídias. Por exemplo, na
Internet, pode-se criar um advergame
- que é um game no qual você vai
recebendo as informações daquele
produto ou daquela marca. Estamos
falando de nova mídia, mas, para o
jovem, já é tradicional. E nós - como

de pelas grandes sugestões estratégi-
cas. Lembro que o Athayde disse: "Os
veículos até gostariam de receber isso
da agência, do anunciante ou seja lá
de quem for". Queria lembrar de um
caso real, recente, do qual o Percival
é protagonista. O Avelar Vasconce-
los da Nestlé descreveu isso numa
entrevista que deu para a revista
About. Ele falou da angústia do gran-
de anunciante que serve porque -
segundo ele - não estariam conse-
guindo aquele relacionamento pró-

"A PESSOA QUE VÊ UM ANÚNCIO NO CELULAR, OU BAIXA
MÚSICA DA GENERAL MOTORS, PAGA POR ISSO."

agências de comunicação, como es-
cola de propaganda - talvez não es-
tejamos nos preocupando, realmen-
te, de tirar o melhor proveito daqui-
lo. O que eu vejo de banner, de gran-
des marcas, poluindo a Internet é
uma barbaridade.

JR - Queria retomar algo que o Walter
falou. Ele propôs um resumo históri-
co, dizendo que, no início, a propa-
ganda informava. Acho que você
também estava pensando naquele
jornal de 1808, que dizia: chegou um
navio trazendo tecidos...

WALTER - Eu estou pensando nos
anúncios do David Ogilvy que tam-
bém informavam e que, de repente,
nós transformamos toda a propagan-
da - seja de televisão ou de rádio -
numa coisa que diverte, que cria ima-
gem.

GRACIOSO- Um outro aspecto im-
portante é o seguinte: a quem, daqui
para frente, caberá a responsabilida-

fundo, duradouro com os consumi-
dores que eles conseguiam alguns
anos antes, quando, também, as cir-
cunstâncias eram outras. E fala do
esforço para encontrar esta solução.
Como garantir um relacionamento
mais profundo? E descreve como
chegaram, primeiro no SBT, e depois
na Globo. A essas soluções que to-
dos conhecemos - esses grandes con-
cursos, em que só o primeiro levan-
tou milhões de rótulos.

PERCIVAL - 648 milhões.

GRACIOSO - Isso pode ser um pre-
nuncio do que o futuro nos reserva.
Uma das coisas, porque, sem dúvi-
da, o "advertainment" será outra, os
"Rock in Rio" bem divulgados será
outra. Claro que não há uma forma
única de se comunicar. Porém, há um
fator comum entre tudo isso, que é o
pensamento estratégico. Quando es-
tava na McCann, achávamos que o
nosso ofício - em grande medida -
era a criação de comerciais fantásti-

cos. Claro que continua a ser, mas -
como sugeriu o Walter - talvez as
agências devam transformar-se em
centros de pensamentos estratégicos,
do tipo que vocês foram, no caso
dessas promoções da Nestlé. Mas não
mais esporadicamente e sim como
norma. Senão, o veículo vai tomar a
iniciativa e bombardear o cliente com
sugestões. Ou o cliente - que é pior
- vai procurar essas soluções fora da
mídia e fora da agência.

PERCIVAL - Deixe-me dar um depoi-
mento sobre o Show do Milhão. Com
certeza, é um grande exemplo de um
pouco de tudo que falamos aqui:
entretenimento.

WALTER- Integração de marca den-
tro do programa.

PERCIVAL - Diz o Walter de buscar-
mos novidades, o Athayde, de que
os veículos estão abertos a esse tipo
de oportunidade, a multidisciplina,
que a gente conseguiu integrar. Com
todo respeito à Nestlé - e eles sabem
disso -, 648 milhões de rótulos em
75 milhões de envelope é quase inér-
cia. Sem fazer nada, a Nestlé vende,
por mês, 450 milhões de rótulos. Ou
seja, chegarmos a 648 milhões de ró-
tulos, em sete meses, não significa
muito. Mas significa que ainda mais
rótulos não foram enviados ao
Show do Milhão, porque continua-
vam sendo comprados. E quem
acha que o Show do Milhão é uma
promoção que levantou 75 milhões
de cartas, acha porque está olhan-
do pelo viés convencional. Na ver-
dade, foi um pensamento de co-
municação, uma idéia de comuni-
cação e não de propaganda, e não
de promoção. Juntamos editorial de
TV, entretenimento, mobilizamos os
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atacadistas - Carrefour, Wal-Mart,
Paes Mendonça -, fizemos concur-
sos internos para os funcionários das
25 fábricas da Nestlé - são 16 mil
funcionários -, mobilizamos as fro-
tas e, quem diria, pusemos até alguns
comerciais no ar para, na hora, di-
vulgar à massa. Na hora que preci-
sasse e não por default. E até fizemos
uma promoção. O ganho da Nestlé
foi em todas as outras áreas e até
menos em vendas.

JR - E o papel da agência de propa-
ganda foi de muitas coisas além da
propaganda.

PERCIVAL - Nós temos uma frase na
McCann que é: "Penso, logo crio".
Ou seja, o planejamento estratégico
dentro da McCann é feito pela cria-
ção e pelo atendimento, juntos. Nin-
guém sai tendo idéias - seja para fil-
me, seja para promoção, seja para
material de ponto-de-venda ou para

um esquema de Internet. Tem que ter
uma idéia de comunicação. Pode até
virar propaganda.

WALTER -Acho um excelente exem-
plo. Ou as agências se transformam
em hubs desse processo de comuni-
cação, fazendo interna e externamen-
te, mas liderando o processo, quase
como um roteador estratégico para o
cliente, já que não se encontra mais
o pensamento estratégico dentro da

"A AGÊNCIA ESTÁ SENDO GATE-KEEPER, QUANDO DEVERIA SER O ALAVANCADOR DO PROCESSO."
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organização. Ou as agências se trans-
formam nisso, ou vamos ter cada vez
mais dificuldades de comprovar a ne-
cessidade da nossa existência. Vol-
tando a um assunto que o Gracioso
colocou, estão todos falando que
estamos inundados com informação,
mas eu discordo um pouco. Acho que
estamos inundados com dados, mas
famintos por informação. Tratando es-

pecificamente da área de propagan-
da, hoje, quero comprar uma impres-
sora HP e vejo um outdoor que diz:
"Cores impressionantes. HP". Depois
vejo um comercial com um homem
que joga uma lata de tinta colorida e
fala: "Mais cores, impossível. HP". E
continuo sem saber que tipo de im-
pressora eu preciso, onde tem e quan-
to custa. Vou a um ponto-de-venda e

lá tem um fariseu que sabe menos
do que eu e diz: "Olha esse tem 400
DPIs e esse 600 DPIs". E continuo
sem saber. Quer dizer, o que está
acontecendo? As marcas estão fican-
do cada vez mais complexas, os pro-
dutos mais sofisticados com mais
opções. E não precisa ser impresso-
ras. Veja sabonete. Hoje, há dez ti-
pos de Dove, e ninguém me informa
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qual é o melhor tipo para mim, nem
a propaganda. Entre eu e o manual
de instruções há um enorme vácuo
de informações. A propaganda tem
que voltar a informar. Tenho certe-
za de que amanhã, se eu estiver len-
do uma revista semanal de informa-
ção - Veja, Isto É-, e há duas pági-
nas sobre câmeras digitais, produ-
zidas pela Sony, explicando o que
é DPI, qual a evolução, que tipo de
câmera eu preciso, eu lerei com a
mesma atenção como se fosse ma-
téria redacional.

JR - Mas isso significa dedicar mais
tempo à leitura.

THOMAZ - Eu passei por uma ex-
periência interessante. Queria com-
prar um aparelho que fosse tudo:
fax, scanner, xerox etc. Falei em
casa, e um dos meus filhos que me
visitava nesse dia disse: "Isso é fá-
cil". Entrou na Internet e, em minu-
tos, eu tinha exatamente o que que-
ria: uma coleção de aparelhos, com
todas as informações, o preço etc.
O que houve naquele momento?
Um choque de gerações.

WALTER - E ainda dizia onde era
mais barato comprar, não?

THOMAZ - Provavelmente. Mas,
acho isso interessante para uma es-
cola, esse choque do futuro. Tenho
uma hipótese que é "todo dia mor-
re um leitor de papel". Você pas-
sou a vida inteira lendo papel. Se
você já tem o computador na sua
vida, você lê muita coisa que não é
papel. Enquanto morre todo dia lei-
tor de papel, nasce todo dia o "lei-
tor eletrônico". Esse garoto que nas-
ceu hoje. Daqui a dez anos, ele irá
para a escola com computador, terá

computador em casa, celular. Para
onde é que ele vai? Esse é um desa-
fio para nós editores e para nós
comunicólogos em geral. E é uma
preocupação que eu não vejo nas
agências. O banner é uma solução
ineficaz, mas não vejo ninguém pen-
sando nesse complexo mundo que
já está aí com o leitor eletrônico.

WALTER - Mesmo esse leitor
eletrônico. Se você entender a Abril
como uma provedora de informa-
ção... Nós temos que entender é que
grandes marcas - marcas que têm um
índice de potencial de conteúdo,

JR - Acho que estou perguntan-
do. O que é geração de conteú-
do? A agência gera conteúdo, a
editora tradicional gerava conteú-
do, a sua empresa gera conteúdo
e nós aqui na Escola também ge-
ramos conteúdo.

WALTER - O que estou dizendo
é que parece que a propagan-
da, em determinado momento
da sua história, abriu mão de
entender que a propaganda de-
veria também informar e passou
a ser uma propaganda que não
informa.

"TALVEZ AS AGÊNCIAS DEVAM TRANSFORMAR-SE EM
CENTROS DE PENSAMENTOS ESTRATÉGICOS."

grandes pela confiabilidade, pela
expertise que elas têm na área - têm
que passar a ser geradoras de conteú-
do. Não há por que marcas na sua
Internet ou na sua revista não estarem
descrevendo, dando informação sobre
determinados produtos.

PERCIVAL - Há uma piada curiosa que
diz: Deu no New York Times. Onde você
viu? Na Internet, no rádio ou no papel?

WALTER - Acho que andamos esque-
cendo a nossa função, enquanto publi-
citários, de que informar é preciso.

JR - Vocês estão falando também de
algo que é moda - "geração de con-
teúdo". Tem muita gente que faliu por
causa disso.

WALTER - Geração de conteúdo,
que você está dizendo, é assim:
você tem um site na Internet...

GRACIOSO - Isso não é gratui-
to. A evolução foi longa e, até
certo ponto, inevitável. Cada vez
mais, as marcas dependiam -
como dependem - de conotações
subjetivas e não mais concretas,
do tipo que a informação factual
endossa.

JR - Não é o caso de uma impressora.

PERCIVAL - Ele falou bem. "Eu es-
tava a fim de uma HP", ou seja, já
tinha uma preferência construída
na sua cabeça, inclusive pela pro-
paganda. Quando chegou na
especificação de produto, ele se
sentiu órfão.

WALTER - Aí você entra na Internet
e a HP lhe fornece todos os dados.
Eu não tenho ainda o hábito de en-
trar na Internet para pesquisa, mas
está tudo lá. l»
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WALTER - E provavelmente esse ma-
terial todo não foi produzido por um
publicitário.

THOMAZ - Provavelmente. A
transformação de uma posição
monomídia para uma posição
multimídia - não vejo nas agên-
cias de propaganda. Posso estar
enganado mas não percebo esta
preocupação.

PERCIVAL - E pior. Salvo raras
exceções e o Alexandre Braga - que
estudou aqui na ESPM - é uma de-
las, a gente recebe na McCann, em
média, vinte estagiários por semana.
Há uma triagem e, invariavelmente,

nestidade - que não é justo pedir
às escolas que se adiantem ao res-
to da comunidade de agências e
veículos e procurem formar jovens
imbuídos deste espírito multimídia.
Se as próprias agências ainda não
se conscientizaram.

THOMAZ - Não concordo. Você
não pode receber uma mão-de-obra
viciada.

JR - Acho difícil, mas temos que per-
seguir isso.

WALTER - Acho que o Gracioso está
também querendo dizer que, como
em nenhuma indústria há uma inter-

"ESTAMOS INUNDADOS COM
DADOS, MAS FAMINTOS POR INFORMAÇÃO."

desses vinte, dezoito vêm com o fas-
cínio da propaganda convencional.
Querem fazer anúncio, fazer filme e
trabalhar em criação. Quando você
chega e começa a conversar que o
mundo é outro, eles não se conven-
cem. Eu tenho a sensação de que eles
vêm para o mercado de trabalho
como excelentes mecânicos que
aprenderam a consertar carburador.
Só que chega aí fora e não há merca-
do para o carburador; é tudo injeção
eletrônica.

JR - O que nós deveríamos estar en-
sinando aos nossos alunos?

GRACIOSO - Eu acho, J. Roberto,
que uma das coisas que devemos
fazer é divulgar o máximo possível
esse vídeo entre professores. Mas,
eu diria também - com toda a ho-

relação biunívoca entre o mercado
e a escola, no setor de propaganda
é a mesma coisa. Quem dá aula é o
publicitário que sai e vice-versa. En-
tão, é difícil mudar a mentalidade
na escola, porque é formada atra-
vés dos professores, que, no seu tra-
balho profissional, continuam com
essa mentalidade.

THOMAZ - Voltaria à minha posi-
ção. Cinco anos atrás, visitei a
Bloombeg em Nova Iorque e fui en-
trevistado por um jornalista. Ele saiu,
quando vi, estava numa baia com um
microfone. Ele estava escrevendo um
texto, falando para a rádio e já tinha
estado na televisão. Ele grava na hora.
Você começa a pensar nisso e os pro-
vedores de conteúdo deverão estar,
se quiserem sobreviver, na minha
opinião, em multimídia, vamos ter

que formar jornalistas multimídia.
Isso é uma coisa complicadíssima,
como podem imaginar.

WALTER - Começa a acontecer, de-
vagar, mas começa.

THOMAZ - Estamos conseguindo al-
guma coisa. O movimento é lento,
mas é inexorável. Eu me pergunto se
uma escola que forma publicitários
e marquetólogos não deveria ter a
mesma preocupação. Quer dizer,
botar na cabeça do indivíduo que,
quando ele for para o mercado de
trabalho, tudo bem, que o mercado,
hoje, vai encontrar o profissional que
dá aula aqui é o mesmo que está fa-
zendo o que estamos criticando.

ATHAYDE - Acho que a Escola tinha
que tomar providências práticas. Por
exemplo, a minha filha estudou aqui e
- muitas vezes - ela saía da Abril onde
trabalha, que é relativamente longe da
escola, e chegava aqui para descobrir
que o professor havia faltado à aula.
Eu pensava: seria tão simples que a es-
cola contratasse um serviço de SMS
que, com um simples toque no com-
putador, passaria para todos os celula-
res dos alunos que o professor faltou e
que ela não precisaria chegar às 19 ho-
ras, e sim às 20. Isso é fácil. Então, o
que a Escola precisa é colocar, no seu
corpo diretivo, gente mais jovem.

JR-Você está falando de comunicação
na estrutura administrativa, a escola se
modernizando como instituição.

ATHAYDE -Você está enganado. Na
hora em que a menina receber o co-
municado via SMS, ou outra coisa
qualquer, vai passar na cabeça dela
que isso poderia ser um comercial
da Coca-Cola.
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THOMAZ- Isso é um bom exemplo
de como a tecnologia ainda não en-
trou nos grandes sistemas.

WALTER- Não posso dizer muito so-
bre o currículo da Escola que não co-
nheço em detalhe. Mas eu diria a
vocês que uma das grandes preocu-
pações que tenho é que toda a nossa
indústria da comunicação está dividi-
da por ferramentas e não por proces-
sos. Tenho receio de que o currículo
das escolas também. Quando ouço
um caso como esse, pego um outro
como exemplo: se aparecer, na tele-
visão, um comercial dizendo "escre-

JR - Ou seja, é assunto nosso. O
Thomaz observou que o tema arrisca
ficar vasto demais. Mas, sem dúvida,
a indústria de entretenimento é assun-
to dessa Escola.

WALTER- E mais: não só é como está
se desenvolvendo mais rapidamente
do que a gente imagina. O cinema
de Hollywood foi uma escola da pro-
paganda e está sendo, novamente,
uma escola do brand-entertainment.
Se você analisar o volume de filmes
que hoje já tem no seu enredo, na
sua trama, marcas interagindo de
uma maneira absolutamente sutil...

"...ESTAVA ESCREVENDO UM TEXTO, FALANDO PARA A
RÁDIO E JÁ TINHA ESTADO NA TELEVISÃO."

vá para nós, dizendo a marca da sua
máquina de lavar e você vai ganhar essa
cozinha de 100 mil reais". Isso é um
comercial só porque foi uma propagan-
da de trinta segundos, na televisão? Isso
é uma promoção, porque estou pedin-
do para escrever e concorrer. Isto é
marketing direto porque estou geran-
do database. Ou seja, uma quantida-
de de ferramentas que a gente hoje se-
para, divide, segmenta, estratifica e -
com isso - perde-se a noção de que
não existem mais esses muros separan-
do cada uma das ferramentas.

JR - Vladimir, como fazer para
que os professores ensinem isso
aos alunos?

VLADIMIR - Queria falar de algo que
me impressionou. Dei aulas para o pri-
meiro ano, aqui na Escola, e não espe-
rava um certo desconhecimento a res-
peito da indústria do entretenimento.

Não é mais uma coisa gratuita que,
de vez em quando, vou atrás de um
computador Macintosh. Grandes
filmes estão sendo subsidiados qua-
se na sua totalidade por esse dinhei-
ro. Enquanto isso, vemos que uma
William Morris - anteriormente
apenas uma empresa de talentos -
hoje concorre com uma agência de
propaganda, oferecendo ações no
mercado de comunicação. A gente
nota que uma Advertising Age-lan-
çou recentemente uma publicação
semanal chamada "Madison &
Vine" que é exatamente a fusão da
Madison Avenue com a Vine
Boulevard que é a alameda das pro-
dutoras de cinema de Hollywood.
Então percebemos que essa
integração entretenimento/propa-
ganda - que alguns chamam de
advertainment como nós, outros de
brand-entertainment -, na verdade,
já está ocorrendo.

JR - Queria fazer uma rodada so-
bre a questão ética. Como é que
fica; tudo misturado, propaganda,
informação, entretenimento. Antes,
interrompia-se a matéria redacional
para um comercial. Era uma postu-
ra relativamente ética.

VLADIMIR - Há uma série de
questões a levantar. Eu colocaria
duas. Você perguntou o que é en-
tretenimento. No uso da palavra,
no nosso cotidiano, tendemos a
colocar entretenimento e cultura
como sinônimos. Quer dizer,
tudo aquilo que é da ordem da
cultura - música, cinema... Mas,
será que todas as fontes da cul-
tura devem ser pensadas a partir
do departamento de marketing?
Há outras questões, que têm a sua
relevância.

JR - As empresas não têm departa-
mento de cultura.

THOMAZ - Sou defensor - como
o Walter colocou isso no começo -
de que não devemos enganar nin-
guém. E a minha tese sempre foi de
que mensagem comercial não en-
tra em mensagem editorial e vejo
algumas coisas acontecendo que
me deixam triste. Exatamente com
a preocupação da ética. Mas não
se engana ninguém. O que se tem
que fazer tem que ser transparente.
Mas uma coisa não pode interferir
com a outra. Na questão do entre-
tenimento pode até ser diferente.
Mas na informação, não.

WALTER - O hard news jamais po-
deria ser - vamos dizer - integra-
do, porque, na hora em que ele for
integrado, ele deixa de ser news.
Concordo totalmente.
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THOMAZ - News não passa a
ser entretenimento, eu acho. A
menos que você considere as
ações da guerra no Iraque como
entretenimento.

JR - Não pode ser levado a um
ponto em que de fato vira entre-
tenimento?

VLADIMIR - O que o J. Roberto
fala é sobre a informação seguir a
lógica do espetáculo. Coloca-se
um sujeito que é diretor de
Hollywood para organizar os no-
ticiários.

PERCIVAL - Mas isso existe des-
de sempre. Não é à toa que cha-
mam de soap opera a novela, dos
Estados Unidos. Foi feita pela
Unilever, pela Colgate, Procter &
Gamble. No Brasil, as agências
antigas faziam mais: produziam
conteúdo, formavam diretores.

WALTER - Havia o Repórter Esso
e em nenhum momento passou
pela cabeça de alguém que per-
dia a sua credibilidade porque se
chamava Repórter Esso.

ATHAYDE - O Repórter Esso tinha
credibilidade naquela época.
Hoje um noticiário, com esse
nome, não teria credibilidade.

WALTER - Tenho dúvidas. O Jor-
nal Nacional foi, durante anos,
patrocinado pelo Banco Nacional.

ATHAYDE - Acho que a nossa
grande preocupação hoje, e não
só em relação aos nossos temas
da mesa-redonda, é um assunto
chamado ética. Fico abismado de
se usar uma novela - como foi fei-

"...UMA ESTRUTURA CURRICULAR ONDE AS PESSOAS
APRENDAM MAIS SOBRE A INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO. "

to recentemente, naquela famosa
passeata em defesa do desarma-
mento - com participação de per-
sonagens da vida real. Não consi-
go ver como a democracia brasi-
leira sobrevive a um negócio des-
ses. Imagine se fosse o contrário.
Ninguém falou nada porque a
maioria da população brasileira -

ou a maioria falante - é a favor da
limitação das armas. Que direito
tem o autor da novela de fazer
isso? Acho inacreditável. Estou
com o Thomaz e não abro.

JR - Vocês têm uma posição cla-
ra num mundo cada vez menos
claro.»
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ATHAYDE - Aí você tem que levar
em conta quem são os líderes, os do-
nos, os diretores das empresas de co-
municação, e que estão sendo ou ví-
timas de uma situação econômica
difícil ou simplesmente nas mãos de
pessoas que não deveriam estar na-
quele lugar. Quer dizer, acho que
o grande desafio da democracia
brasileira é ver como é que se re-
solve isso. Hoje, a Igreja Universal
é dona de três redes de televisão. E
vocês a falar em ética do comer-
cial. Isso é um pedacinho de um
problema muito maior.

JR - Gostaria de fazer uma última
rodada, começando pelo Percival.

PERCIVAL - Vou me referir a um
comentário do Walter, que me lem-
brou um comentário do Nizan
quando ele ainda estava preocupa-
do com o iG e com a Internet. Ele
disse uma coisa interessante e que
tem a ver com os banners, que a
gente diz que são bobagens. Ele
disse: "O banner na Internet, hoje,
é exatamente como a garota pro-
paganda em fundo infinito era para
a televisão incipiente. Era uma fór-

mula burra e esdrúxula de se pe-
gar uma mensagem de rádio e co-
locar na televisão, da mesma for-
ma como o banner é a mesma coi-
sa, para a Internet." Ele disse mais:
"As pessoas não estão entendendo
que a Internet é um veículo, um
meio, mas não no sentido veículo
e meio de publicidade."

WALTER - Acho que o entreteni-
mento está - queiramos ou não -
integrando, se mimetizando com a
propaganda, ou com as marcas.
Cabe a nós termos a nossa ética.
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Há pouco tempo, discutíamos a
ética publicitária. Vamos, prova-
velmente, ter que discutir já, já e
criar mecanismos de ética dessa fu-
são, dessa integração. Definitiva-
mente, a propaganda e o entreteni-
mento formam cada vez mais um
bloco só, difícil de separar. Tenho,
inclusive, dúvidas se seria mesmo
o caso de continuar separando, por-
que o que permite a independên-
cia de um veículo, para falar a ver-
dade são os recursos financeiros
oriundos da propaganda. E estes re-
cursos não continuarão vindo para
que eu continue falando a verdade
se eu continuar circunscrito ao for-
mato tradicional, hoje absoluta-
mente editável pelo controle remo-
to ou pelo farfalhar das páginas.
Então, teremos que ter essa preo-
cupação.

VLADIMIR - Acho que o Walter
tem razão. Essa imbricação de pu-
blicidade/entretenimento é funda-
mental. E tem muito a ver com as
gerações que virão e estão mais acos-
tumadas a esse tipo de consumo de
entretenimento. Mas acho que há
uma série de questões, que vão apa-
recer como desafios, daqui para fren-
te. Até que ponto a gente quer que
cultura e entretenimento sejam idên-
ticos. Qual o custo social disso? Por
outro lado, há a relação entreteni-
mento X informação. Uma coisa é
você assinar um noticiário como Re-
pórter Esso. Esse não é o problema.
O problema é quando você começa
a ver que uma lógica própria do en-
tretenimento começa a guiar a ma-
neira como a gente articula as infor-
mações. A lógica própria do
espetáculo começa a guiar isso. Essa
é uma questão que vamos ter que
resolver daqui para frente.

ATHAYDE - Sinto-me incapaz de
fazer qualquer sumário dessa reu-
nião mas, dado o caráter didático
dessa fita, quero chamar a atenção
para dois problemas. O primeiro é
que a divulgação de imagens, en-
fim, de conteúdo para um telefone
celular ou um telefone com fio -
que vai acontecer brevemente -
produz um negócio interessante
para os meios de comunicação, que
é uma nova fonte de receita. Os
meios de comunicação tinham, tra-
dicionalmente - como forma de re-
ceita - no caso da televisão, só o
mercado publicitário. Aí, apareceu
a televisão por assinatura, que agre-
gou à televisão a produção de con-
teúdo de vídeo, a receita das assi-
naturas, assim como os jornais e
revistas. E agora, agrega-se a re-

da tela de televisão, que é pareci-
da com a de Internet. Estou con-
vencido de que, em pouco tem-
po, não haverá diferença entre
televisão e Internet. E vou cor-
rer riscos já que está sendo gra-
vado: o nome vencedor será te-
levisão e não Internet. As crian-
ças do futuro vão dizer: "Mãe,
comprei um chapéu na televi-
são". Acho que o nome televi-
são é tão fantasticamente mais
forte do que Internet que só
pode ser o vencedor.

THOMAZ - Eu voltaria à ques-
tão que registramos nessa con-
versa: um descompasso entre a
maneira como os comunicado-
res estão trabalhando - falo de
comunicadores lato sensu, da

"NO NOSSO COTIDIANO, TENDEMOS A
COLOCAR ENTRETENIMENTO E CULTURA COMO SINÔNIMOS."

ceita do uso do air time ou uso do
tempo de qualquer meio de comu-
nicação. E isso parece ser impor-
tante. Apareceu uma terceira fon-
te de financiamento - que é a
grande vantagem deles - porque
terão a assinatura paga mensal-
mente, pelo uso do seu telefone
celular. E mais a receita advinda
do mercado publicitário, já que
vão anunciar no celular e, adicio-
nalmente, pelo tempo do uso. A
pessoa que vê um anúncio no ce-
lular, ou baixa música da General
Motors, paga por isso. Trata-se de
um fenômeno interessante, em
que os futuros alunos precisam
pensar. Outra coisa. Falou-se aqui

imprensa, entretenimento,
agências de propaganda - e
aonde nossos consumidores es-
tão indo. Essa é uma preocupa-
ção concreta. Há mais de um
milhão de celulares, na cidade
de São Paulo, em mãos de garo-
tos de 8 a 12 anos. Coisa para
se plantar...

ATHAYDE - Sugiro que a Esco-
la faça uma pesquisa nas con-
tas telefônicas desses garotos.
Eu fiz isso no SBT, para conven-
cer as pessoas sobre um deter-
minado programa, que quero fa-
zer. Eles não gastam em voz;
gastam em outras coisas.
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Mesa-Redonda

THOMAZ - Gastam em mensa-

gens, o tempo todo. E a segun-
da questão é a da ética. Estamos
diante de um embaralhamento
dos diferentes tipos de mensagem
- seja de entretenimento, seja do

que for -, e acho que a posição
mais clara será sempre a de que
não se deve permitir confusão de
conteúdo. Pessoalmente, não abro
mão disso.

GRACIOSO - Não farei sumário, mas
queria lembrar um elemento que
mencionamos pouco e que é a

interação com o varejo, nos futuros
modelos de comunicação, principal-
mente para os produtos que se ven-

dem através do varejo. O varejo -
principalmente o grande varejo,
shoppings, hipermercados - deve ser

encarado não apenas como ponto-
de-venda, mas como veículo de co-
municação. O que está à vista do
comprador, nas gôndolas, nas vitri-

nes, nos corredores, tem o endosso
muito forte da marca do próprio su-
permercado e - aos olhos de muitos

anunciantes - comprar esse espaço
no varejo significa comprar divulga-
ção. Acho que é mais um elemento
complicador nos modelos futuros.

PERCIVAL -Vamos criar a ESPMSB -

"ESPM Show Business".

JR - Estamos encerrando mais uma

mesa de debates da ESPM que -
como sempre - certamente não res-
pondeu nem a metade das dúvidas e
criou várias outras. Mas essa é uma
das finalidades dessa Escola. Espera-

mos que o material obtido permita
que professores dessa e de outras es-

colas o usem, para que se obtenham
mais e mais respostas.
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