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E
PESQUISA

mbora “marcada” como essencial-
mente desonesta, por alguns setores
da sociedade – tais como os políti-
cos de Brasília e a maioria dos jor-
nalistas – a atividade da propagan-
da, pela própria natureza, deve tri-
lhar um caminho cheio de condi-
ções.  Se o anúncio é “bem-compor-
tado” em demasia, corre o risco de
passar batido pela atenção do
consumidor; se exagera nas hipér-
boles, deixa de ter credibilidade.

A arte – ou ciência – da propaganda
nasceu e se desenvolveu nos dois sé-
culos passados, principalmente no
XX – considerado por muitos como
o século dourado da propaganda –
e, nos seus primórdios, usou
apelos que seriam consi-
derados, hoje, como
exagerados – ou poli-
ticamente incorretos.
A famosa sextilha
de Ernesto de Sou-
za – para o Rhum
Creosotado –,
que a maioria dos
publicitários sabe
de cor, é um
bom

exemplo: Veja ilustre passageiro, o
belo tipo faceiro, que o senhor tem
ao seu lado. E, no entretanto, acre-
dite: quase morreu de bronquite;
salvou-o o Rhum Creosotado! Nada
menos do que salvar da morte. Há
outros: “É mais fácil um burro voar
do que a Esquina da Sorte falhar”. A
maioria dos anúncios para remédios
milagrosos, no início do século
passado: Phymatosan, A Saúde da
Mulher, Biotônico Fontoura, Cafias-
pirina, Urodonal... Mesmo nos anos
40, a Cia Harkson anunciava seu
Chica-bon como “sorvete for-
midável” e a Milani o creme dental

HONESTOS

Gessy, para as mulheres, como “a
chave mágica que abre o coração
dos homens!”

Mas os publicitários aprenderam,
com o tempo, que a honestidade nos
argumentos e nas afirmações dos
anúncios e das campanhas é – a
longo prazo – a melhor estratégia pa-
ra conquistar e manter os clientes.
Uma das mais importantes agências
de propaganda internacionais, a Mc-
Cann-Erickson, usa até hoje, como
slogan, a expressão “a verdade bem
dita”. Ela foi criada por um dos
fundadores da agência americana,
Ralph St. Hill, no início do século
passado.
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Este artigo nasceu de uma troca de
idéias dentro do Instituto Cultural da
ESPM sobre o tema credibilidade da
propaganda. Será que há anúncios
que são – ou parecem – mais hones-
tos do que outros? Em que consistirá
exatamente a “honestidade” de uma
mensagem publicitária? Decidimos
fazer uma pesquisa – qualitativa –,
já que não havia metodologia pos-

sível para estabelecer com exatidão
parâmetros de honestidade para a
propaganda – e escolhemos cinqüen-
ta nomes de publicitários, princi-
palmente entre os mais ligados à
ESPM, mandando-lhes um texto-de-
safio: Para uma matéria que queremos
fazer para a Revista da ESPM, por favor,
responda à pergunta: Qual o anúncio
mais HONESTO que você já viu em

sua vida? (Brasileiro ou estrangeiro).

OS RESULTADOS
AQUI ESTÃO

Houve céticos que responderam
coisas como “este é um animal que
faleceu antes de nascer”, ou fizeram
blague: “Este seu, anunciando sua
disposição de obter um anúncio tão
sério, que nem Deus poderia duvi-
dar”. Mas houve quem fosse mais
fundo, na busca de referências e pa-
râmetros, como o ex-diretor de co-
municações da Nestlé e conselheiro
da ESPM, Avelar Vasconcelos:
“Nunca olhei para um anúncio pen-
sando se era honesto ou não. Mas
teria uma resposta mais conceitual:
anúncio honesto é o anúncio de
produtos com marcas que venderam,
tiveram sucesso e cresceram no
mercado. Porque todo o marketing –
e o seu principal instrumento, a pro-
paganda – só servem para vender a
primeira vez. A partir desse momento,
quem assume o leme é o próprio
produto, que deverá confirmar, a cada
dia, que continua correspondendo ao
anúncio que dele foi feito e que por
isso ele foi comprado e merece conti-
nuar sendo”.

“Mas, se você pretende ilustrar a
matéria, não irei ao passado. Pego a
revista Veja desta semana e, na
página 6, está um anúncio para “Ve-
ja multiuso” – nova embalagem. Esse
anúncio “parece” honesto: diz de
maneira simples e direta, além de
reforçar o argumento de maneira
visual, que a nova embalagem é anti-
deslizante. E de fato ela parece sê-
lo. Mas só saberei de fato se o
anúncio é honesto depois que –
movido por ele – eu vá comprar o

Pego a revista Veja desta semana e, na página 6, está
um anúncio para “Veja multiuso” – nova embalagem. Esse anúncio
“parece” honesto: diz de maneira simples e direta.

✲
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produto e comprová-lo”.

Walter Guelfi, publicitário e consul-
tor, com longa e bem-sucedida
carreira, também abordou a questão
com profundidade. “Segundo o
Aurélio, honesto significa honrado,
digno, decente, íntegro, probo, reto,
conveniente, correto, adequado,
casto, puro,virtuoso. Dentre esses
belos adjetivos optei por dois –
conveniente e adequado – para
qualificar atributos da publicidade.
São expressões que se ajustam melhor
à natureza efêmera, “manipuladora”
– porque deve ser persuasiva – e

1) 2)

superficial da comunicação
publicitária. Refletem uma idéia de
relatividade em relação às circuns-
tâncias. Não têm um sentido absoluto
como honrado, por exemplo. Uma
pessoa é honrada, ponto. Um anúncio
é conveniente, adequado em relação
a alguma coisa, por isso são conceitos
relativos. Se concordamos nisso,
posso tentar listar algumas peças
publicitárias que se encaixam nesses
conceitos. Não são, necessariamente,
criativas; criatividade não é o objeto
de sua pergunta. Nessa categoria
encontram-se os anúncios que não
escondem seu caráter íntimo, sua

intenção de mobilizar o público para
o objetivo de estimular a venda. Uma
peça publicitária institucional, por
exemplo, pode ser menos honesta do
que um anúncio para uma promoção
de varejo. Uma peça de varejo bem
realizada é conveniente e adequada
porque atende ao interesse do público
em busca de informação e responde
ao desejo do anunciante de vender.
Ela não pode ser mentirosa. Se for, não
funciona. Mas eis uma lista, se não é
dos anúncios mais honestos da minha
vida – porque não tenho memória
suficiente – terão sido os mais
marcantes”.

3)
Casas Bahia (representando
todas as campanhas hones-
tas de varejo). Os anúncios
são cansativos, mas eu já

entrei em várias lojas da rede para
consultar sobre promoções anun-
ciadas. Eram verdadeiras.

Campanhas de OMO (repre-
sentando todas as campa-
nhas que respeitam as con-

sumidoras com depoimentos au-
tênticos). As consumidoras reco-
nhecem a honestidade e retribuem
com a compra do produto.

Campanha de Kolynos/Sor-
riso (representando todas as
campanhas que trabalham

com as emoções de maneira
saudável e crível). A campanha é tão
honesta, que sobreviveu à mudança
da marca do produto.
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O professor Francisco Gracioso,
presidente da Diretoria Executiva da
ESPM – mas que foi, também, pro-
fissional de criação e de plane-
jamento nas agências JWT e Mc-
Cann-Erickson – concorda com a
inclusão das campanhas de Kolynos
entre as mais honestas: “Principal-
mente os anúncios de “Ah, Kolynos”
que tiveram um papel histórico, ao
deixar de tentar convencer os
consumidores sobre o papel do cre-
me dental como remédio, para evitar
cáries, etc. e concentrou-se sobre a
sensação de bom hálito e boca
limpa. Isso fez com que Kolynos se
tornasse a marca líder em vendas, no
Brasil.”

Christina Carvalho Pinto, diretora da
FullJazz, respondeu: “o grande mar-
co, para mim, partiu da Natura, mos-
trando mulheres bonitas de verdade.
Isso resgatou o conceito da ver-
dadeira beleza e mostrou a deso-
nestidade dos anúncios de outras
marcas, que costumavam usar
modelos de 20 anos para anunciar
cremes anti-rugas”. Essa campanha,
também, foi considerada como
exemplo de publicidade honesta
pelo diretor da Tymus Branding, Ri-
cardo Guimarães.

Décio Clemente, diretor da DeCle-
mente e também conselheiro da

ESPM, lembrou o anúncio da cam-
panha contra a fome da época do
Betinho, “que mostrava uma panela
vazia, dizia que as pessoas precisa-
vam comer mas, apesar da honesti-
dade, até hoje tem gente que morre
de fome.  Ninguém se sensibilizou
de verdade. Outra é da campanha
contra a Aids. A única e mais segura
maneira de evitar é usando camisi-
nha, honestamente é verdade, mas
ainda tem gente que não acredita”.
Roberto Duailibi, um dos sócios da
DPZ, também contribuiu para essa
pesquisa, lembrando de um anún-
cio criado pela agência para os
preservativos Jontex, muito, muito
antes da ameaça da AIDS. Trata-se
de “Bonitinho pero sifilítico”, abor-
dando o tema então tabu das doen-
ças venéreas.

José Esquenazi, ex-diretor da Artplan,
do Rio, é de opinião de que os mais
honestos são os anúncios com-
parativos – que, no Brasil, não são
muito bem-vistos. Diz Esquenazi:  “É
válida a idéia desde que os fatos
citados sejam verdadeiros, não difa-
matórios, nem diminuam a quali-
dade do concorrente. Lembro de
Pepsi X Coca e do Fusca X Chevette,
era tudo claro e honesto. Quando a
Artplan recebia visita de estudantes
de Comunicação, eu fazia uma
palestra e sempre citava os aspectos

da ética desses cases”.

Graciela Presas Areu, publicitária e
consultora, de Curitiba, indica a
“campanha mais honesta e inte-
ligente que já vi foi a do fusquinha
nos EUA, quando assumiram que era
um carro feio. Era uma campanha

O anúncio da campanha contra a fome, da época do Betinho, “que mostrava uma panela vazia, dizia que
as pessoas precisavam comer mas, apesar da honestidade, até hoje tem gente que morre de fome”.✲

Duailibi, um dos sócios da DPZ,
também contribuiu para essa pesquisa,
lembrando de um anúncio criado pela
agência para os preservativos Jontex,
muito, muito antes da ameaça da AIDS.
Trata-se de “Bonitinho pero sifilítico”,
abordando o tema então tabu das
doenças venéreas.

✲
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muito inteligente, meiga, gostosa, e
deu bons frutos, pois foi feita em
cima dos diferenciais positivos;
assumiu as desvantagens do produto,
que manteve. Outra campanha que
lembro, pelo bom humor, foi a de
Benson & Hedges dos cigarros de
cem milímetros. Lembro até hoje dos
comerciais de televisão, brincando
com os “problemas” (claro que de
forma figurada e metafórica) que
trazia um cigarro de 100’s. Não diria
que foi exatamente uma campanha
honesta, mas transformava o dife-
rencial em vantagem, destacando o
que pareciam ser aspectos negativos
– com competência na utilização do
equívoco, para surpreender; e
sabemos que este é o princípio do
humor, da piada”.

O professor e consultor Isnard Manso
Vieira lembra de um anúncio que fazia
parte do lançamento de uma cam-
panha do Ponto Frio: “Nos idos de 71,
72, na SGB – o Cleber Neves foi o
criador. O cliente queria uma cam-
panha que mostrasse a transparência
do Ponto Frio, o respeito dele pelo

consumidor. Ainda nem se pensava em
Código do Consumidor. Saímos com
uma campanha que tinha o título de
O Fim das Ilusões. A foto era um má-
gico tirando um coelho de uma car-
tola. E o texto falava de que no Ponto
Frio não havia engano, não havia
jogadas, os preços anunciados eram

A sede da Avis era em Long Island. Alugaram o carro e partiram. No
meio do caminho, abriram o cinzeiro e viram que estava cheio de
pontas de cigarros. Horrorizados, porque a campanha da Avis vinha
prometendo ao público carros e cinzeiros limpos – naquela quinzena
ou naquele mês,  a Avis estava exibindo um outdoor com a promessa.

✲

Outra campanha que lembro, pelo bom
humor, foi a de Benson & Hedges dos
cigarros de cem milímetros.

✲
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aqueles mesmos e apresentava os
produtos com os preços a vista e com
os preços a prazo em 12 parcelas. E a
soma do total das parcelas, sem
subterfúgios. Esta campanha contri-
buiu para que o Ponto Frio ganhasse
uma aura de confiabilidade que durou
muito tempo”.

José Francisco Queiroz, outro publi-
citário que é conselheiro da ESPM, é
de opinião de que anúncios devem
ser, na maioria, honestos. Caso
contrário o CONAR acaba (ou deveria
acabar) com eles. Mas lembra – de seus
tempos da agência Norton – de um
anúncio-comunicado publicado pela
Nestlé por volta de 1993. “Um maluco
ameaçou a empresa, dizendo que
havia colocado veneno em vários
produtos, nos pontos-de-venda, e a
empresa publicou um anúncio sobre
o fato, pedindo à população para
tomar cuidado na compra dos
produtos, evitando os que tivessem
qualquer tipo de adulteração na
embalagem”.

O tema foi lembrado, também, pelo
diretor-executivo do IBOPE, Paulo
Pinheiro de Andrade, evocando um
episódio ocorrido com a empresa
Johnson & Johnson, informando que
retiraria das prateleiras todos os
estoques do seu produto Tylenol,
devido à ameaça de algum dese-
quilibrado, que afirmava ter coloca-
do arsênico em alguns frascos, nos
pontos-de-venda.

Julio Cosi Jr. – publicitário emérito,
mestre de uma geração, na qual me
incluo – conta sobre um anúncio
específico da famosa campanha da
locadora Avis: “Aconteceu, creio, em
1964. Meu amigo David Herzbrun,

Copy Supervisor na Doyle Dane
Bernbach, e o Diretor de Arte Helmut
Krone – famoso pela campanha do
Fusca – alugaram, em New York, um
carro da Avis para ir a uma reunião
com o Presidente da Avis, Robert
Townsend. A sede da Avis era em
Long Island. Alugaram o carro e
partiram. No meio do caminho,
abriram o cinzeiro e viram que estava
cheio de pontas de cigarros. Hor-
rorizados, porque a campanha da
Avis vinha prometendo ao público
carros e cinzeiros limpos – naquela
quinzena ou naquele mês,  a Avis
estava exibindo um outdoor com a
promessa: “Avis won’t rent you a dirty
car. No ifs, ands, or butts” – o Helmut
Krone disse: “precisamos fazer um
anúncio sobre isto”. Herzbrun
recolheu as pontas de cigarro num
envelope. E começaram a trabalhar
num anúncio que ficou pronto uns
2 ou 3 dias depois”.

“O título era o seguinte, “The writer
of this ad rented an Avis car recently.
Here’s what I found. “O texto come-
çava dizendo algo como ...”eu escre-
vo anúncios para a Avis como meio
de vida, mas isso não me transforma
num mentiroso pago.”A última frase
do texto era: “Eles provavelmente
nunca veicularão este anúncio.”
Quando o anúncio foi apresentado
ao Robert Townsend, ele ficou
assustadíssimo. Acabaram entrando
num acordo: Townsend concordava
em publicar o anúncio mas queria
ser informado sobre onde e quando
sairia, para que ele nunca mais visse
o anúncio novamente”.

O presidente da Young & Rubicam
no Brasil, Silvio Matos, também deu
o seu voto à campanha da Avis –

number 2 – como a mais honesta.

Luiz Fernando Garcia, diretor dos
cursos de graduação em Comuni-
cação da ESPM, chegou a teorizar
um pouco, diante da pergunta: “Ela
cria um falso dilema: se responder
“espere aí que vou lembrar”, indu-
zirei o leitor a perceber o restante do
universo como algo ardiloso; mas se
disser, “todos o são” também estarei
inferindo uma verdade que parece
evidente, diante da existência de
tantos órgãos para verificação desta
veracidade, que se trata de uma
falácia... Logo assumiremos que há
a possibilidade de uma honestidade
relativa, o que nos levaria a continuar

 O título era: A Volvo desco-
briu: no vidro de trás
também chove. No layout,
saia e blusa – uma foto da
traseira do novo carro com
o limpador.

✲
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filosofando sobre a diferença entre
mentira e omissão, novamente,
manipulação, etc. Todo anúncio que
traz em si uma declarada intenção
(propósito claro) e uma mensagem
“sharp and clear”  é honesto “per se”.
Aí incluem-se a maioria dos anún-
cios das companhias mais admiradas
no mundo”.

Lembrando de sua experiência como
executivo da Agroceres, relata:
“fizemos uma campanha co-brand
com o então Bamerindus, traba-
lhando sob o tema Administração
Rural: é assim que se ganha, onde a
mensagem comercial da escolha dos
insumos do campo era ampliada
para sua dimensão mais técnica...
Sua linguagem atuava com o perfil
das campanhas publicitárias tradicio-
nais (incluindo o uso do cantor
Sérgio Reis como ícone etc.) esse é
um bom exemplo”.

Washington Olivetto, da W/Brasil,
respondeu: “Entre muitos anúncios
honestos (dentro do critério verdade,
inteligência e simplicidade) que eu
gosto, adoro um em particular, escri-
to pelo meu amigo Ed McCabe mui-
tos anos atrás, quando a Volvo lançou
o primeiro automóvel do mundo
com limpador de pára-brisa no vidro
traseiro. O título era: A Volvo desco-
briu: no vidro de trás também chove.
No layout, saia e blusa – uma foto
da traseira do novo carro com o
limpador”.

Ruy Lindenberg, diretor de criação
da Leo Burnett, indicou dois comer-
ciais de TV: “o filme que lançou o
Macintosh, filmado pelo Ridley Scott
– onde a moça entra correndo, num
ambiente com uma tela gigantesca

de onde fala o Big Brother, e joga
um martelo. E o locutor diz que, gra-
ças à Macintosh, 1984 não será
1984. O poder da IBM, de quase
monopólio, acabava de ser que-
brado. Acho muito honesto porque
foi exatamente isso o que aconteceu.
E há o filme do Fusca, no meio da
neve (da DDB dos bons tempos), o
carro chega até a uma garagem,
desce o fulano do fusquinha, abre a
porta e, dentro está um desses
enormes veículos que limpam a neve
das estradas. Acho muito verdadeiro,
pois, na época era um dos poucos
veículos que podiam enfrentar uma
situação daquelas”.

Francisco Socorro, experiente profis-
sional, hoje radicado em Santa Ca-
tarina, conta uma história curiosa: “O
anúncio que mais me impressionou,
pela honestidade, foi publicado há
quase 50 anos – em 1956, ano em
que ingressei na Publicidade (JWT)
como office-boy. Era preto & branco
e deve ter sido publicado em O
Cruzeiro. Num primeiro plano, rosto
de mulher com belíssimos cílios
pretos – o uso de foto era ainda pou-
co comum naquele tempo. Num
segundo plano, desenho mostrando
homem e mulher (ela com o jeito
claro de secretária). Título: Ele era

Há o filme do Fusca, no meio da neve, o carro chega até a uma
garagem, desce o fulano do fusquinha, abre a porta e dentro está
um desses enormes veículos que limpam a neve das estradas.

✲
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meu Chefe ... (as reticências, também
comuns na época). Hoje é meu ma-
rido. Subtítulo: Passei a usar Cilion.
Sem mais explicações: só a emba-
lagem do produto e o slogan”.

Carlos Salles, presidente do movi-
mento Brasil-Competitivo, contribuiu
com duas peças. “O Exército de Sal-
vação publicou um anúncio, há uns
trinta anos, no qual alguns músicos
uniformizados com a farda da
organização ameaçavam tocar se o
distinto público se recusasse a fazer
doações. Era honesto, porque reco-
nhecia o incômodo provocado nas
vias públicas por músicos absolu-
tamente desafinados. E também
porque dizia – com toda a clareza –
que a organização precisava deses-
peradamente de dinheiro. Será que
o Bispo Macedo teria a coragem de
publicar, hoje, um anúncio parecido?
O outro foi da Pérsico-Persamiglio,
fabricante de tubos metálicos, que
– diante do estado de derrota
nacional causada pela moratória da
dívida em 1981 – conclamou-nos
todos à reação. A frase de chamada
era: “Atrás da palavra crise, geral-
mente se esconde uma crise de
talento”. Para mim, esse anúncio foi
importantíssima peça de motivação,
inspirando-me a implementar, na
Xerox do Brasil, um grande pro-
grama de ação que rendeu precio-
sos e significativos dividendos à
nossa empresa”.

Outras indicações – sem explicações
– foram: Série do garoto BomBril (A-
na Carmen Longobardi); Gordinha
da Ohrbach´s (Bia Penteado); Veí-
culos Lada (Fernando Nobre); Postos
São Paulo (Marcelo Aragão); Primeiro
Sutiã Valisère e Pão de Forma Levy’s

“O Exército de Salvação publicou um anúncio, há uns trinta anos, no qual
alguns músicos uniformizados com a farda da organização ameaçavam
tocar se o distinto público se recusasse a fazer doações.

(JR). Todos merecem entrar.

Para encerrar, o meu próprio depoi-
mento: em primeiro lugar, concordo
com a maioria das indicações dos
profissionais consultados. Mas estou
em condições de acrescentar dois
esquecidos – ambos americanos.
Lembrava-me de ter visto, no final

Era preto & branco e deve ter
sido publicado em O Cruzeiro.
Num primeiro plano, rosto de
mulher com belíssimos cílios
pretos – o uso de foto era ainda
pouco comum naquele tempo.

✲
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Outras indicações – sem
explicações – foram: Série
do garoto BomBril (Ana
Carmen Longobardi);
Gordinha da Ohrbach´s
(Bia Penteado); Veículos
Lada (Fernando Nobre);
Postos São Paulo
(Marcelo Aragão);
Primeiro Sutiã Valisère e
Pão de Forma Levy’s (JR).
Todos merecem entrar.

dos anos 50, uma série de anúncios
testemunhais para a pasta de
amendoim Skippy – produto de
grande venda nos EUA – utilizando
celebridades já entradas em anos,
como Groucho Marx, Basil Rath-
bone, a artista de teatro Hermione
Gingold e Bert Lahr, o leão covarde
do filme O Mágico de Oz. O que
tornou esses anúncios inesque-

cíveis para mim, que mal iniciava
carreira em propaganda e mar-
keting, foi o fato de que todos os
textos contavam uma história
parecida: “O pessoal da Skippy me
ofereceu uma grana para fazer um
anúncio elogiando o produto deles.
Disse:  Impossível! Nunca provei
esse negócio, isso é coisa de
criança, etc. etc. Aí eles dobraram

✲
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Para a pasta de amendoim Skippy – produto de grande venda nos EUA
– utilizando celebridades já entradas em anos, como Groucho Marx.✲

a grana. Continuei recusando. Aí
me deram um monte de dinheiro e
não pude mais recusar. Até provei a
gororoba – e sabem de uma coisa? –
até que não é tão ruim assim.”
Conversei sobre a série com alguns
companheiros da publicidade;

poucos se lembravam, e só
vagamente. Uma pesquisadora de
Nova York encontrou os anúncios,
para a revista. São de 1959.

O outro é mais conhecido: foi para a
introdução do Vermouth Cinzano

ESPM

Durante anos vocês roubaram
nossos cinzeiros; agora
comprem o nosso vermouth

✲

fabricado e distribuído nos Estados
Unidos. Dizia: “Durante anos vocês
roubaram nossos cinzeiros; agora
comprem o nosso vermouth” – re-
ferindo-se aos turistas americanos que
levavam – dos bares e restaurantes – os
cinzeiros de propaganda da Cinzano
como souvenir. Estão todos aqui para
serem lembrados.


