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Ser profissional de criação no Brasil, cada vez mais, é como ser jogador de futebol. Além da 
ginga, da ousadia, da raça e das inúmeras habilidades de um verdadeiro craque, um quesito 
parece ser recorrente em ambas as profissões e decisivo em suas contratações: é preciso ser 
novo. E se no futebol o caso muitas vezes é controvérsia, na propaganda é ainda mais. Sob a 
alegação de garimpar novos talentos, que trazem novas visões de jogo, o novato faz o experiente 
ser preterido impondo um ritmo profissional ao mercado de carreiras-relâmpago de redatores e 
diretores de arte. O novato aprende mais rápido, nasce jogando as regras atuais, é mais 
contemporâneo do seu tempo do que o outro da geração anterior. O novato, também, e 
principalmente, é mais barato. O novato chega ao mercado sem vícios. 
 
Tudo isso é verdade e muito saudável para a propaganda, não fosse a generalização recorrente, 
que acaba criando a mística de que todo novato é talentoso. Muitas vezes, o novato mostra 
inabilidades no domínio da técnica do saber expressar, pois, muitas vezes, é afoito. Em grande 
parte dos casos, chega com vícios, como, por exemplo, a propensão à propaganda estigmatizada 
dos tempos atuais. E muitos novatos acabam mostrando que seu preço barato pode sair caro. A 
substituição do experiente pelo novo justificada pela economia nas folhas de pagamento 
significam uma escassez implícita nessa questão: a de conteúdo. Está em falta. E pode-se dizer 
que o conteúdo está para a publicidade como a água está para a humanidade. Estou falando de 
pobreza intelecto-cultural. E é aí que o jogo pode virar no futuro. Para justificar essas afirmações, 
cito um fato ocorrido. 
 
Dias atrás, tive a oportunidade de assistir na TV a uma matéria em que um teste de 
conhecimentos tentava mostrar o conhecimento do jovem em relação a objetos e a coisas 
“antigas”. No teste realizado para avaliar o nível de conhecimento dos jovens diante de utensílios 
de décadas atrás, o resultado foi simplesmente decepcionante. Os jovens desconheciam 
completamente os objetos lhes apresentados. Nem o videogame “Atari” – que é um clássico e, no 
mínimo, é pai do design do que até hoje se conhece de um videogame – escapou do 
ignorantismo. Daí caiu a ficha: se os jovens de hoje são o futuro do amanhã, a publicidade está 
condenada. Pelo simples fato de que a bagagem cultural de uma pessoa é composta por 
conhecimentos que são atemporais, ou seja, são um universo de vivências que não têm prazo de 
validade. Suas noções de passado são tão importantes quanto as que têm sobre presente e 
futuro, e todas elas formam a riqueza de idéias que vai povoar os anúncios de um publicitário. 
 
Daí a crítica ao novo talento, que não é gratuita e talvez seja um toque pra quem quiser se ligar. 
O jovem de hoje, estimulado pela mídia e, no caso da nossa profissão, pelo mercado, parece não 
ter interesse em tomar conhecimento de coisas que digam respeito a um tempo que não viveram. 
Parece que em algum momento se estabeleceu uma cultura paradoxal que faz pouco caso de uma 
importante fonte de inspiração, transformando o passado em quinquilharia e esquecendo que é o 
passado justamente a fonte da inovação. Sobram técnicas “modernas”, falta conhecimento de 
causa. E, assim, o mercado publicitário tira de si mesmo as armas que tem para atingir os 
consumidores e sua mais ampla variedade de tipos e estilos quando, sem se dar conta, desdenha 
o universo de milhões de pessoas para as quais terá que vender um produto ou serviço 
posteriormente. É preciso, portanto, lembrar: publicitário nenhum escolhe o público para quem 
falar, e sim é o produto ou serviço quem faz esta escolha. E é o dono desse produto ou desse 
serviço que escolhe a agência, que, por sua vez, escolherá o profissional que criará para ele. Na 
medida em que o mercado aplaude os jovens publicitários que chegam ao mercado com uma 
forma de propaganda ensinada pela cartilha do publicitário “moderno”, aquela mecanizada, 
recheada de técnicas e leis, esquece que a ousadia de que a propaganda criativa tanto necessita 
não tem nada a ver com regras, tampouco com necessidade de ser “moderna” o tempo todo. 
 
A questão é que temos que nos dar conta de que a propaganda tende a se fechar em si mesma, a 
resumir-se na linguagem publicitária, nas suas técnicas, e esquecer-se de falar das pessoas, da 



vida delas, dos seus passados tão presentes no hoje quanto no amanhã. Os publicitários devem 
ouvir mais as histórias de suas avós e se isolarem um pouco da retórica essencialmente 
publicitária. Devem perceber que uma história, uma vivência, é tão ou mais importante que um 
CD de Cannes. Talentos precisam de inspiração. E vai ser escalado quem estiver ligado não só no 
que acontece hoje ou nas tendências futuristas, mas também quem sabe o valor que tem o 
cotidiano das pessoas e o que elas têm de mais simples: os conhecimentos passados, pois é aí 
que se forma a bagagem cultural da pessoa, tão importante para o criativo publicitário. Um 
conteúdo que se recicla em cada profissional e volta sempre atual, original, em forma de replays 
que sempre fascinam. Não fosse isso verdade, não seriam tão contemporâneas e vivas as 
lembranças de ídolos como Garrincha e Pelé. 
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