
SAPO DE FORA

Publicidade brasileira está acomodada diz, Mariangela Bordon
Fundadora da OX Cosméticos lamenta que grande parte das campanhas carece de criatividade
RENATA BATOCHIO

MEIO & MENSAGEM - A propaganda
serve como referência para o seu
dia-a-dia?
M A R I A N G E L A BORDON - Adoro te-
levisão. Sou do tipo que fica ob-
servando os comerciais. Não tem
como a gente fugir da propagan-
da. Serve sim. Ela está por toda
parte. A gente olha para o lado e
vê propaganda. Só em casa eu
tenho oito televisões: sou meio
viciada. Isso é herança de famí-
lia. E a publicidade, quando
bem-feita, pode nos trazer mui-
ta informação.

M&M — Quando bem-feita?
MARIANGELA - É, porque hoje as
propagandas estão meio chatas.
Está tudo muito igual. Os comer-
ciais de carro são iguais, os de
alimento também são iguais, os
de bebida... Há tempos que não
vejo nada interessante que eu
fale: "Ah! Que comercial!".

M&M-Nenhum?
MARIANGELA - Minto, tem um
sim, bem bonitinho por sinal.
Aquele da Assolan, com as bebe-
zinhas de peruca, superfofas
(criação da África). Tem também
um da Brastemp, veiculado não

faz muito tempo, em que uma
mulher apresenta para uma ami-
ga o Fábio Assunção como seu
namorado. E o engraçado (risos)
é que a amiga dela diz que ele
"Não é assim uma Brastemp"
(campanha criada pela Talenf).

M&M — Faça uma avaliação dos
comerciais feitos para anuncian-
tes do segmento que você atua, a
indústria de cosméticos.
MARIANGELA — Não só para o
mercado de cosméticos, mas a
propaganda como um todo
está muito igual. Por outro
lado, tenho de admitir que é
muito difícil encontrar tantos
caminhos diferentes para pro-
dutos muito parecidos. Como
falar do creme que faz com
que as rugas diminuam sem
mostrar um rosto envelheci-
do? Como divulgar um xampu
que deixa seus cabelos mais
brilhantes e sedosos sem co-
locar meninas bonitas e com
longos cabelos na campanha?
Deve ser muito difícil.

M&M - Para que serve a propa-
ganda na sua opinião?
MARIANGELA — Pura e simples-

mente para vender. Na OX, por
exemplo, quando decidimos
anunciar em mídia de massa, as
vendas aumentaram muito e os
produtos passaram a ser conhe-
cidos por todo mundo. Eu não
quero contribuir para que os
publicitários fiquem ricos, ou
mais ricos do que já são, mas não
posso deixar de reconhecer que
propaganda vende e muito.

M&M -- A propaganda forma
opinião?
MARIANGELA - Sim. Olhe, por
exemplo, o case da Nívea. Até
pouco tempo atrás, a Nívea tinha
aquela imagem do potinho azul
que era usado pela nossa avó.
Agora eles colocaram a Gisele
Bündchen como garota-propa-
ganda. O que isso rendeu? Uma
cara totalmente nova para a mar-
ca. A imagem da Nívea atual-
mente é de uma empresa jovem,
fashion, com glamour. Deu bons
resultados.

M&M - Publicidade é cultura?
MARIANGELA — Não. Ela trás co-
nhecimento, mas cultura é es-
tudo, são visitas a museus, lei-
tura. A propaganda deixa a gen-
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te up to date, mas não nos enri-
quece culturalmente.

M&M - É arte?
MARIANGELA - É. Acho que sim,
pois tudo o que envolve criação
é considerado arte. Uma emba-
lagem bonita, um pôster atrativo,
fotos. Isso é arte, sim. É beleza.

M&M — Qual o tom do comercial
que lhe agrada?
MARIANGELA - Propagandas le-
ves, que me façam rir, que cha-
mem a minha atenção.

M&M — Do que você gosta na pro-
paganda?
MARIANGELA — Gosto exatamen-
te da criatividade. Eu admiro
essa capacidade que os publici-
tários têm de mexer com as nos-
sas idéias, de conseguir perce-
ber até que ponto eles devem
chegar, de antecipar tendências
e de criar valores.

M&M — Do que você não gosta?
MARIANGELA — Dos anúncios ou
filmes adaptados. Eles são mui-
to ruins. Propaganda para atin-
gir determinado público preci-
sa ter a cara dele para ser ver-
dadeira. Não adianta nada pegar
uma modelo européia, por
exemplo, para tentar vender um
produto num país supertropical
como o Brasil. Eu gosto de pro-
paganda regionalizada, com as
peculiaridades do local. Acho
muito mais pertinente.

M&M — Você tem saudade das

grandes campanhas, é isso?
MARIANGELA - É! Sabe aquela
coisa da Brastemp, que gera re-
percussão, de que tudo mundo
fala? Aqueles jargões que gru-
dam na gente, que a gente fica
repetindo. Ao mesmo tempo que
sinto saudades, sei que a quali-
dade é uma característica atual
nossa. A qualidade da propagan-
da nacional é indiscutível. Somos
referência em diversas partes do
mundo, é só observarmos os re-
sultados nos melhores festivais
do setor que existem por aí.

M&M — Falta criatividade?
MARIANGELA - Sim. Acredito que
estamos vivendo um momento
ruim em termos de criatividade.
Antigamente tínhamos aquela
mania de mudar de canal quando
começavam os comerciais. De-
pois a qualidade da propaganda
deu um salto tão grande, a criati-
vidade surpreendeu tanto que
muitas vezes o comercial era mais
interessante do que o próprio pro-
grama. Hoje voltamos a ter esse
comportamento de procurar coi-
sas mais agradáveis. Estou achan-
do a propaganda brasileira um
pouco acomodada. Parece que a
criatividade está em falta. Queria
saber o que está acontecendo.

M&M—Tem remédio?
MARIANGELA — Deve ter sim. Se
um dia já fizeram, algum dia con-
seguirão nos surpreender nova-
mente. Acho que o desempenho
está meio morno, é preciso dar
uma chacoalhada no mercado.
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