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Os objetivos da publicidade
deveriam ser nobres, pois trata-se
de importante ferramenta para co-
municar aos indivíduos a utilida-
de, as competências técnicas e
formas de uso dos produtos e ser-
viços, além das condições de co-
mercialização. O avanço tecnoló-
gico dos meios de comunicação
pode colaborar cada vez mais para
que a propaganda chegue aos in-
divíduos facilitando o processo de
escolha deste ou daquele produ-
to/serviço.

No Brasil, por exemplo, mais
de 90% das residências possuem
televisão, e o brasileiro passa, em
média, cinco horas diárias diante
da TV. A internet ainda é produto
de elite, mas já atinge aproxima-
damente 17% da população. En-
fim, com o sistema de comunica-
ção em rede e de alcance planetá-
rio, as possibilidades de munir as
pessoas com informação se torna-
ram imensas.

Os gastos do setor também
apontam nessa direção. Em 1997,
por exemplo, foram gastos mun-
dialmente US$ 435 bilhões em
propaganda -- US$ l trilhão,
quando somadas todas as formas
de marketing (PNUD: 1998, p. 63;
Lessig, 2002). Esses US$ 435 bi-
lhões/ano representam quase 50%
do PIB do Brasil, a 11a economia
do mundo.

Porém, o rumo tomado pela pu-
blicidade distorce seus objetivos
iniciais e, em vez de comunicar os
atributos dos bens e serviços, ela
formula um discurso de sedução
para a construção de estilos de
vida acessíveis a apenas uma pe-
quena parcela da sociedade.

Hoje a publicidade não só in-
vade os espaços públicos com
mensagens não solicitadas como
inunda os nossos e-mails e telefo-
nes particulares, com pouquíssi-
ma informação sobre o valor e a
utilidade real dos produtos ou ser-
viços, sobre os impactos ambien-
tais ou desperdícios envolvidos,
por meio de empresas terceiriza-
das que inclusive pouco sabem

sobre o produto. Tornamo-nos li-
teralmente o "público-alvo".

Com uma população desinfor-
mada, não há possibilidade de ava-
liação crítica dos produtos e ser-
viços oferecidos, dos preços pra-
ticados, do desperdício crescen-
te. Sem saber como o produto ou
o serviço foi projetado, produzi-
do, como deve ser usado e, even-
tualmente, descartado, não há
consumo responsável.

Os indicadores sociais confir-
mam o abismo entre o que é pro-
duzido e as necessidades básicas
da sociedade. Dados da Human
Development Report 1998 reve-
lam que para permitir o acesso
universal aos serviços sociais bá-
sicos para todos os países em de-
senvolvimento seriam necessá-
rios os seguintes gastos: US$ 6 bi-
lhões em educação básica, US$ 9
bilhões no tratamento de água,
US$ 12 bilhões na saúde da mu-
lher, US$ 13 bilhões em saúde bá-
sica e nutrição.

No lugar de investirmos nes-
sas áreas em 1997 foram gastos:
US$ 8 bilhões em cosméticos só
nos Estados Unidos, US$ 11 bi-
lhões em sorvete na Europa, US$
12 bilhões em perfumes na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, US$
17 bilhões em comidas para ani-
mais domésticos só nos Estados
Unidos, US$ 35 bilhões em entre-
tenimento para executivos no
Japão, US$ 50 bilhões em cigar-
ros e US$ 105 bilhões em bebi-
das alcoólicas na Europa, US$
400 bilhões no narcotráfico mun-
dial e US$ 780 bilhões em arma-
mento militar em todo o globo.
(PNUD: 1998, p. 37)

Não se trata de atribuirmos
este apartheid social à dinâmica
do consumo fomentada pelos me-
canismos de publicidade e propa-
ganda, mas sim de destacar que
o papel que estas exercem no es-
tímulo ao consumo é significati-
vo. O livro de Juliet Schor, Born
to Buy (Nascidos para Fazer
Compras), traz dados estarrece-
dores sobre a manipulação de cri-

anças. O excelente documentário
The Corporation mostra a direto-
ra de uma das maiores agências
de publicidade do mundo afir-
mando tranqüilamente que é pre-
ciso capturar as crianças "para
ter os adultos amanhã". A situa-
ção toma-se opressiva, com gran-
des avenidas onde, em vez de ca-
sas e árvores, vemos apenas um
corredor de outdoors.

Cada esquina é um ponto de
panfletagem; do pesado pacote do
jornal diário deslizam panfletos de
supermercados; a televisão, além
dos curiosamente chamados inter-
valos, impõe inserções publicitá-
rias na própria programação. Nes-
se mercado de "mil e uma utilida-
des", tudo se vende.

É difícil escapar. O controle
mundial está se tornando cerra-
do. A conservadora revista The
Economist (19/03/05) analisa a
concentração do mercado da pu-
blicidade, em que "a maior parte
da indústria se concentrou em
quatro grandes grupos: o Omni-
com e a Interpublic americana, a
WPP, de base britânica, e a Publi-
cis. Depois de engolir centenas de
empresas menores de publicida-
de, o Omnicom tem cerca de 1,5
mil subsidiárias".

O peso norte-americano é es-
magador: "As empresas america-
nas respondem pela metade do tri-
lhão de dólares que se gastam glo-
balmente em marketing" (Business
Week, 15/05/2000, p. 24). São com-
panhias gigantescas que não se
preocupam muito com a opinião da
população de países distantes.

O efeito é duplo. Por um lado,
com a inundação publicitária
cresce a ineficiência, e a revista
constata essa "horrível verdade,
que do US$ l trilhão de gastos
em anúncios e marketing, em al-
guns casos, pode ser muito mais
da metade do orçamento do cli-
ente que vai pelo ralo".

Mais importante, com o sub-
título de "Bombardeados", The
Economist comenta que "as pes-
soas estão se cansando de anún-

cios sob todas as suas formas. Um
recente estudo de Yankelovitch
Partners, uma consultoria ameri-
cana, constatou que 65% das pes-
soas agora se sentem "constan-
temente bombardeadas por men-
sagens publicitárias, e que 59%
acham que os anúncios têm mui-
to pouca relevância para elas.
Quase 70% disseram que esta-
riam interessadas em produtos
ou serviços que os ajudassem a
evitar a agressão publicitária"
(Special Report - The Future of
Advertising, 26/06/04, p. 71).

O "bottom line" do assunto é
que com tantos gastos financei-
ros — que saem dos nossos bol-
sos, pois a conta publicitária é
incluída nos preços —, poluição
visual e sonora, consumo do tem-
po dos indivíduos, interrupção de
programas etc., continuamos
profundamente desinformados
sobre os produtos.

A realidade não precisa ser
assim. O marketing poderia ser
menos orientado por esperteza
e mais por inteligência: se infor-
mar de maneira inteligente o cli-
ente, em vez de inventar habili-
dades psicológicas e novas for-
mas de manipulação, terá sem
dúvida mais futuro, ainda que
exija uma profunda mudança
cultural da área.

A concentração das empresas
de marketing e o desgarramento da
realidade são diretamente ligados
às grandes corporações que co-
mandam as contas publicitárias.

Quando vemos as gigantes-
cas somas utilizadas pelas cor-
porações da telefonia, sabendo
que cada outdoor é pago na con-
ta que recebemos em casa, fica-
mos irritados.

A bobagem das "imagens" em
geral importadas, tentando gerar
aspirações artificiais de identida-
de emprestadas, tende a se esgo-
tar. O apelo sexual das propagan-
das de cerveja, os caubóis durões
da Marlboro, os carros que na pu-
blicidade deslizam em poéticas es-
tradas campestres quando, na rea-

lidade, acabamos parados na Mar-
ginal Tietê olhando para outro tipo
de paisagem, tudo isso cansa.

A mercadoria fica em segun-
do plano, o valor da marca é re-
ferendado pelo poder de interfe-
rência pesada no comportamen-
to de consumo dos indivíduos. A
mercadoria é a felicidade, o su-
cesso, o amor, a superioridade
que ganha vida com toda a ence-
nação permitida pelos meios tec-
nológicos. E que nossa vida não
é isso, todos sabemos.

Trata-se, então, de redirecio-
narmos o papel da propaganda e
da publicidade para que prestem
serviços à sociedade, como instru-
mentos que materializam nosso
direito à informação disponibili-
zando dados sobre os atributos e
condições de comercialização dos
bens e serviços, em vez de uma
manipulação de valores, crenças
e mitos. As tecnologias e a criati-
vidade dos especialistas do setor
podem e devem contribuir na
construção das peças de campa-
nhas, mas o foco que não se deve
perder é que o principal objetivo
da publicidade e da propaganda é
informar o cidadão sobre os bene-
fícios dos produtos.

Na realidade, a publicidade
precisa de um contrapeso. Hoje
só ouvimos o lado do produtor, fa-
lando maravilhas do seu produ-
to. Nada melhor do que uma pe-
quena taxa, de 3% por exemplo,
sobre a conta publicitária das em-
presas, que serviria para financiar
organizações da sociedade civil
especializadas em pesquisar a uti-
lidade real dos produtos — e em
informar o cidadão.

As companhias ainda ficari-
am com 97% do seu poder de
fogo, o que francamente não re-
presentaria um desequilíbrio
dramático. Mas elas se veriam
forçadas a checar melhor a vali-
dade do que anunciam, e uma lei
básica da informação passaria a
ser respeitada: ter uma segunda
opinião, e neste caso, ouvir o ou-
tro lado, o consumidor.

Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1157, p. 49, 9 maio. 2005.




