
Primeiro anúncio
Os leitores desta revista têm o privi-

légio de ser os primeiros a saber (e

ver) qual foi o primeiro anúncio pago

e veiculado na história da propagan-

da brasileira. Uma pesquisa do Insti-

tuto Cultural ESPM feita no primeiro

jornal publicado no Brasil, a Gazeta

do Rio de Janeiro, revelou que - em-

bora houvesse mensagens comerci-

ais promovendo publicações da

própria Imprensa Regia (que impri-

mia a Gazeta) desde o número l -

cados em jornais tiveram essa carac-

terística: de serem mensagens de

compra e venda entre particulares.

Consideram-se como os primeiros

da história os da London Gazette e

da Gazette de France - por volta de

1630 -, que são os primeiros jornais,

de fato, na história da imprensa. Só

muito mais tarde eles seriam chama-

dos de "classificados", terminologia

que se deve à sua organização por

temas - uma prática que deve ter co-

eles devem ser, tecnicamente, consi-

derados como "calhaus" - foi só no

número 3, datado de 17 de setem-

bro de 1808, que aparece esta men-

sagem: vende-se "huma morada de

cazas de sobrado com frente para

Santa Rita". No português luso da

época (por cá estavam o rei João e

toda sua corte), creio que signifique

uma casa, com diversos cômodos -

visto que os portugueses até hoje fa-

lam em "casa de banho".

Todos os primeiros anúncios publi-
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meçado em diversos países simulta-

neamente.

A distância de quase 2 séculos en-

tre os primeiros anúncios europeus e

o brasileiro deve-se ao fato histórico

conhecido por todos: era proibido

imprimir aqui o que quer que fosse,

até a chegada da corte portuguesa e

a transformação do Rio de Janeiro

em capital do reino - justamente em

1808. Nos EUA, em 1728, já se pu-

blicavam anúncios no Pennsylvania

Gazette, de Benjamin Franklin.

Demonstração
arriscada - Para
provar que o seu
novo vidro de se-
gurança é de segu-
rança mesmo, a
3M americana co-
locou em locais es-
tratégicos da cidade de St. Paul
(EUA) esses displays de vidro con-
tendo dinheiro de verdade, deixan-
do-os sem qualquer proteção (pelo
menos aparente).

Depois, documentou o resultado,

distribuindo as fotos aos vendedores

e releases à imprensa especializada.

Pieguice - Cada um usa a propa-

ganda como quer - e não se vai proi-

bir aos bancários de Petrópolis (RJ)

de lançar mão de cartazes de outdo-

or para promover a idéia de que há

banqueiros cruéis que demitem fun-

cionários que têm filhas bonitinhas

de olhar tristonho. Mas há, nessa

mensagem, duas implicações incor-

retas: não são só os bancos que de-

mitem funcionários; e nenhuma

empresa contrata pessoas porque

elas precisam trabalhar e/ou têm fi-

lhos pequenos, mas pelas habilida-

des profissionais que possuem. O

resto pode ser programa de partido

ou novela de TV.

Fonte: Propaganda, ano 50, n. 649, p. 80, maio 2005.




