
A publicidade informa:
Sai consumidor,

entra cidadão
Como os locutores de estádio quando

anunciam uma substituição numa equipe,
alguns publicitários estão propondo
mudanças na comunicação com os
consumidores. Christina Carvalho Pinto
propôs, no 3° Fórum Social da Comuni-
cação, a eliminação do termo. Para ela, "a
palavra 'consumidor' é a última prova do
narcisismo das corporações. Nada é mais
pejorativo que isso". Não estava falando
sozinha. Durante os dias 26 e 27 de janeiro,
publicitários, acadêmicos de comunicação
e curiosos no assunto debateram, enquan-
to se iniciava o Fórum Social Mundial na
mesma Porto Alegre, mais que publicidade
e comunicação. Debateram compromissos
com a sociedade e os indivíduos. A pro-
posta do Fórum era "Reconhecer Pessoas.
Compartilhar Atitudes".

O resultado disso têm sido vácuos na
sociedade humana em que o reconheci-
mento mútuo, o compartilhamento de
atitudes e da comunicação, enfim, são in-
viáveis. O 3° Fórum Social da Comunicação
busca caminhos de superação".

Era mais que um convite ao debate,
era quase uma provocação. Já no Fórum
de 2004, o assunto central foi o compro-
misso da publicidade com responsabilidade
social. No de 2005, o passo avançou para
"discutir a influência da comunicação na
construção da identidade de indivíduos e
sua interferência na sociedade", anunciou
Airton Rocha, presidente do evento. Esta
pauta tinha que estar num encontro
promovido por publicitários, acrescentou,
porque "a comunicação, há muito, não se
resume mais à propaganda".

Por isso, os temas abordavam "comu-
nicação mediada e sociedade contem-
porânea", "desafio da responsabilidade
social nos grupos de comunicação",
"comunicação social: como reconhecer
pessoas e compartilhar atitudes?", "o
papel da agência de publicidade na
divulgação de obras sociais".

Um dos debatedores, simbolizando a
amplitude dos debates, era o padre Attílio
Ignácio Hartmann, doutor em comunica-
ção pela Universidade do Rio dos Sinos
(Unisinos). No primeiro painel do Fórum,
ele anunciou a extensão do problema para
quem trabalha com informação: "A
duplicação do conhe-cimento humano é
cada vez mais rápida. O conhecimento
acumu-lado entre a Idade da Pedra e 1750,
por exemplo, duplicou entre 1750 a 1900,
levou 50 anos para nova duplicação. Mas
em 2025, logo ali, projeta-se que esta
duplicação vai acontecer a cada 80 dias".

Imagine o dia primeiro de janeiro de
2025: a Humanidade consegue medir toda
a quantidade de conhecimento que
produziu (em livros, revistas, programas
de TV, rádio, sites, equipamentos de som
e o que for criado até lá). No dia 22 de
março do mesmo ano, vai precisar dobrar
o espaço no supercomputador para
armazenar o conhecimento produzido nos
80 dias transcorridos.

Hartmann define esta situação como
"uma nova lógica, a lógica do movimento",
onde velocidade é palavra corrente para o
bem (há cem anos Einstein publicou seus
textos revolucionários sobre os segredos

Já na entrada do auditório da Assem-
bléia Legislativa gaúcha, onde aconteceu
o Fórum, palestrantes e espectadores
recebiam um fôlder com o texto:

"As mediações da comunicação na
sociedade contemporânea interferem não
só nas identidades individuais e comu-
nitárias: destituem territorialidades e cro-
nologias. A sensação de perda do controle
sobre os meios e seus impactos atinge as
dimensões corporativas e das naciona-
lidades. Quem são as outras? Que relações
passam a existir e suas decorrências? É
possível sustar esse processo? Como
acompanhá-lo? Em que bases éticas
podem ser estabelecidas novas relações?



da luz, sua velocidade e a geração de
energia) e para o que não é bom (trânsito,
horários, bombas baseadas na fórmula da
geração de energia). Mecanicamente, os
comunicadores acompanham as mudan-
ças: um anúncio diferente a cada 30 segun-
dos, uma matéria diferente a cada página,
reportagens de um minuto, e as exceções
quando se lança uma campanha especial,
ou se faz uma reportagem maior, mais apro-
fundada, sobre um assunto mais relevante.

Até aqui, quase tudo bem, concorda
Attílio, graças "à capacidade do ser
humano de adaptar-se às mudanças". Para
sobreviver à avalanche de informações,
ficamos mais tempo acordados, completa:
"Nossos pais dormiam mais que nós e nós
dormimos mais tempo que os nossos filhos".

Apesar disso, a pergunta permanece:
a comunicação feita no Brasil, principal-
mente a publicidade, ajuda a cidadania?
Tem responsabilidade social?

Airton Rocha quase diz "não sei" na
presença dessas questões. É difícil medir a
importância da comunicação e da publi-
cidade em "torno das causas sociais", usan-
do uma expressão dele mesmo, mas está
convencido de que ninguém ousaria "questi-
onar o poder da comunicação em interferir
diretamente em nossas vidas e nos valo-res
que compartilhamos e, conseqüen-temente,
na visão da sociedade atual".

A pesquisa de 2002

Não é por falta de tentativa. Em 2002,
a Associação Brasileira de Agências de
Publicidade (Abap) contratou os institutos
Ibope e Retrato para fazerem uma pesquisa
nacional sobre a imagem da propaganda
no Brasil. Como toda pesquisa, os
resultados servem como indicativos e não
como verdades definitivas, mas ajudam a
ter uma idéia do espaço que a publicidade
ocupa nas opiniões das pessoas. Já
adiantamos: não é pequeno.

As crianças aparecem como o grupo
mais influenciável pela propaganda, e os pais
acham que estimula o consumo. Os
adolescentes resistem mais. Os pais
acreditam que é uma questão de fase de
contestação na vida, mas ainda vêem a
publicidade como fonte de informação, e
quando aborda temas polêmicos como

sexualidade, drogas e preconceito possibilita
diálogo com os filhos. Os adultos acham que
são menos influencia-dos, por serem mais
reflexivos, mas reco-nhecem ser atingidos
pela divulgação e reposicionamento de
produtos. Já o pes-soal da terceira idade é
o mais resistente, por causa de seus hábitos
arraigados. Mesmo assim, interessa-se
quando a campanha é sobre velhice e
manutenção da saúde.

Na etapa quantitativa da pesquisa,
44% dos brasi leiros consideram a
propaganda nacional entre boa e ótima,
36% a classificaram como regular e o
restante não gosta; 52% acham que a
publicidade influencia muito na tomada de
decisões, 35% dizem que é mais ou menos
e 9% afirmam que não influencia. O
restante não soube responder.

Os dados das pesquisas não reforçam
as teses de que a mídia e a publicidade
em particular são os responsáveis por
todos os males do mundo. Mas confirmam
o grau elevado de importância na vida de
todos. Para muita gente, o anúncio é muito
mais que uma tentativa de vender algo, é

informação: 78% afirmam que tomam
conhecimento da existência de produtos
através da publicidade. Mais da metade
(65%) lembra-se de marcas que havia
esquecido quando na presença de um
anúncio. Mesmo as propagandas oficiais
são bem-vindas: a maioria (87%) entende

que propaganda de governo deve ser de
prestação de contas e que deveria
acontecer durante todo o mandato. Nesta
etapa, quantitativa, 42% acham que a
publicidade causa muito efeito na
sociedade, 28% consideram que causa
algum efeito e o restante acha que causa
pouco ou nenhum.

A propaganda de utilidade pública é
considerada importante por 96% dos
entrevistados. Os temas de cidadania são
os mais pedidos: 71 % acham que o combate
às drogas nas escolas é o tema mais
importante a ser mostrado nas campanhas
de utilidade pública, seguido de estímulo à
educação (68% entre os de nível superior e
62% entre os que possuem renda acima de
10 salários), o alerta sobre violência contra
a criança, prevenção de doenças (51% nas
regiões Norte/Centro-Oeste) e combate ao
analfabetismo (48% entre os que possuem
nível superior e 49% na Região Nordeste).

A vez de o cidadão
substituir o consumidor

Christina Carvalho Pinto, presidente do
grupo Full Jazz Comunicação e Marketing,
também acha que tudo está mudando
rapidamente, e apóia-se em descobertas
da Física para afirmar, com um certo
exagero, que "a velocidade da Terra quase
dobrou nos últimos anos", e ainda para
ressaltar como tudo está mais rápido, tudo
é importante e nada pode ser ignorado:
"A comunicação pressupõe compreender
o contexto".

percebeu que a publicidade lhe ofereceria
uma grande possibilidade. Até aquele ano,
confessa, não entendia como uma ex-
profissional de Educação, formada em
Sociologia e "que sonhava em mudar o
mundo" poderia estar fazendo estratégias
para vender mais. Sentia um "gosto amargo"
a cada final de trabalho, mas estava
aprendendo "como o mundo funcionava". O
que aprendia, contava para amigos que
faziam teatro ou música para que eles
soubessem como conquistar apoios e
espaços aos seus projetos. "Aos poucos",
revelou, "fui me dando conta de que o



planejamento estratégico era o caminho
organizado para buscar o que se quer."

Em 1992, ela conheceu as Organi-
zações Não-Governamentais do Aterro do
Flamengo e encontrou a mescla segura de
técnicas publicitárias com responsa-
bilidade social. No ano seguinte, estava na
equipe de Betinho na luta contra a fome.
Ele tinha chamado publicitários, jornalistas,
artistas, empresas de comu-nicação a
participarem de uma campanha
diferenciada. "A participação era total-
mente livre", recorda, e "o produto total-
mente novo: a solidariedade."

Para Hartmann, solidariedade é o novo
nome da paz: "Ela abre caminhos para uma
nova cultura, em que a cidadania/consumo
seja superada pela cidadania/sujeito".

Quem também cutucou os publicitários
foi Alexandre Kieling, que já foi repórter de
TV na RBS e na Globo e atualmente é mestre
em comunicação e dedica-se ao marketing
na Unisinos. Ele acha que a mídia brasileira
e principalmente a publicidade estão
confinadas numa visão conservadora da
comunicação: "No início do século 20, se
pensava a comunicação no sentido único. O
emissor mandava a mensagem por um canal
para o receptor, o público". Mas a
comunicação é mais que isso. Cada ouvinte
tem também suas idéias, e o público, de
alguma forma, acaba por responder ao
emissor. Isto é, você faz um anúncio e o
comprador dá alguma resposta. "A
comunicação é um processo de troca e não
um sistema de mão única", ele diz.

Em lugar de um poder enunciador, que
dita normas, uma co-autoria com o público.
Em vez de estratégias estáticas, um
relacionamento buscando conhecer quem
está recebendo a mensagem. No lugar da
sedução e indução ao consumo, nego-
ciação. E quem recebe a mensagem não é
um objeto, mas um sujeito com opiniões,
propostas e capacidade de discernimento.

O fim do pensamento oculto

Ou, como diz Christina Carvalho Pinto,
jogando na área publicitária as idéias de
Kieling: "Não existe mais pensamento
oculto. Não podemos mais fazer a cabeça
de ninguém". Não é o fim da profissão que

ela prevê, acreditem. É apenas uma "nova
onda", velocíssima, que vem chegando e
mudando preceitos firmados, até mesmo
os mais modernos: "A palavra globalização
está adquirindo um novo conceito. Antes,
era apenas o avanço do norte-america-
nismo. Agora, é algo muito diferente". Ela
citou o acampamento da juventude no
Fórum Social Mundial como exemplo
dessa diferença: "Várias culturas pre-
sentes, trocando informações e se afir-
mando e convivendo". Outra diferença é
a preocupação das pessoas com a respon-
sabilidade social: "O Instituto Ethos fez
uma pesquisa e ela revelou que 44% das
pessoas preferem comprar de empresas
que colaboram com a solidariedade".

O índice deve aumentar porque "a
sociedade brasileira quer participar, embora
ainda não saiba como". E não desiste de
procurar formas de participar, como as
promoções de cadeias de lanches que
dedicam um dia específico de arrecadação
a instituições carentes: "Nesse dia, muita
gente vai não porque gosta de um
Mc'Donalds, mas para ajudar". É em
momentos como esses, diz Christina, que
as marcas têm funções positivas: "As
marcas são cada vez mais canais de
adesão e pontos de luz para as pessoas".

Cada vez que uma marca tiver este
papel, está tratando as pessoas como
cidadãos, e não como sujeitos. E está
acompanhando a evolução da publicidade
brasileira: "Nos anos 50, a comunicação era
mais racional; nos 70, mais emocional, mais
vista, e a partir dos 90 fomos impulsionados
por uma comunicação mais ética".

Nem movimentos como o "no logo" de
Naomi Klein devem gerar pânico. Ao
contrário, ela adora, porque essas
mobilizações revelam o lado obscuro: "As
marcas podem construir ou destruir valores
ou pessoas". Como ela acredita que as
pessoas estão cada vez mais ativas e mais
participativas na sociedade, a tendência é
a evolução para o que chama de "marca
cidadã", aquela que "permite que os
sujeitos exijam sua própria cidadania".

É por isso que ela disse que o papel
dos publicitários precisa passar por
completa reformulação.

A nova visão em 2005

Qual o caminho? Padre Attílio usa uma
expressão dos anos 70: "Não há caminho,
o caminho se faz ao andar", e acrescenta
que é preciso uma nova sabedoria: "Sábio
é quem revê constantemente seus
conceitos e desconfia sempre de suas
certezas".

Nádia Rebouças relatou duas
experiências práticas de 2005 em que
pode perceber "uma mudança profunda no
uso da comunicação": as campanhas
"Contra o Racismo" e "Contra a Violência
contra a Mulher". Foram movimentos com
baixos custos, realizadas por ONGs.
"Trabalha-mos em rede, com multiplicação
pelos agentes de representações, um site
que registra todo os dias manifestações
e opiniões. Esta é a comunicação para
construir um novo mundo". Para ela, o
governo deveria ser o primeiro a aderir à
mudança: "Ele precisa refletir e mudar
radicalmente suas opções de
comunicação social".

Este é um caminho com ótimos
resultados, anuncia: "Não tenho dúvida de
que foi dado um salto quântico na forma
de tratarmos os problemas de gênero no
País".

Christina Carvalho Pinto recorre à
filosofia para orientar a nova postura:
"Antes, a frase era 'penso, logo existo',
agora deve ser 'sinto, logo existo'".

Fonte: Press Advertising, ano 6, n. 99, p. 37-39, 2005.




