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Revolução
de valores

Propaganda - Cite os cinco principais fatos que mar-

caram a publicidade ao longo desses 50 anos?

Francisco Gracioso - As últimas cinco décadas foram

a era da propaganda E está terminando. Não que a pro-

paganda vá acabar, longe disso, mas a propaganda como

fator dominante da comunicação comercial talvez nunca

mais tenha apogeu semelhante. Vale lembrar que a pro-

paganda cresceu muito com o surgimento das grandes

sociedades de consumo, que ganharam força depois da

Segunda Guerra Mundial. No Brasil, os anos 50 foram a

época do surgimento da classe média urbana, o que exigiu

muito a participação da propaganda Crescia o número de

novos consumidores com dinheiro para comprar, mas sem

consciência do que poderiam usufruir em termos de novos

produtos, mais conforto e segurança A propaganda foi vi-

tal como fator educativo. Eu mesmo fiz muitos anúncios

em que a preocupação principal era instruir a dona de casa,

mostrar o valor nutritivo de certos alimentos, as vantagens

do uso de aparelhos domésticos, de produtos de limpeza,

dos automóveis... Enfim, surgiam inúmeras oportunidades

de educação que só a propaganda podia realizar por aliar o

seu espirito comercial com o poder de emocionar. Esse foi

o primeiro grande acontecimento: a propaganda foi profis-

sionalizada no Brasil, foi incorporada ao marketing como

fator de comunicação.
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O segundo ocorreu na segunda metade dos anos 60, quan-

do nos Estados Unidos surgiu a chamada nova propagan-

da. David Ogilvy, Bill Bernbach, dois grandes publici-

tários que mudaram a feição da propaganda, que de muito

séria, factual, objetiva, racional e preocupada em informar

passou para uma propaganda mais leve, humorística, es-

pirituosa, brincalhona, arejada, mais criativa enfim. Isso

foi trazido para o Brasil por outros grandes profissionais,

como Alex Periscinoto, Roberto Duailibi, Francesc Petit

e Júlio Cozi. O terceiro grande fato, e este não é tão feliz

assim, foi a associação demasiadamente íntima entre a

propaganda e o poder público, que ocorreu por obra e gra-

ça da ditadura militar. Naqueles

anos, a propaganda foi colocada

a serviço do governo como fator

de persuasão, de transformação

da opinião pública. Nunca se

fez tanta propaganda com fins

políticos e ideológicos no Brasil.

Desde aquele época, o Estado

brasileiro tornou-se um grande

anunciante, a política e a ideolo-

gia passaram a utilizar maciça-

mente a propaganda, inclusive

com leis que nos obrigam a fazer

propaganda gratuitamente na TV

e no rádio. Tudo isso criou uma

relação espúria entre a propaganda e o poder político,

cujas conseqüências estamos sentindo até hoje. O quarto

foi a globalização que ocorreu no fim dos anos 80, mais

intensamente nos anos 90. A partir daí a propriedade da

maioria das grandes agências brasileiras passou para gru-

pos internacionais. Até meados de 1980, 80% da propa-

ganda no Brasil era feita em agências brasileiras. Hoje,

80% da propaganda é feita por agências internacionais.

Essa foi a grande mudança provocada pelo rearranjo do

setor; as estruturas mudaram e como conseqüência a pro-

paganda brasileira de hoje reflete, em grande medida, os

cânones internacionais muito mais do que antigamente. É

por isso que eu digo que a nossa criação perdeu muito de

Uma coisa curiosa é

a pouca idade

dos criadores.

Acho que isso é a

verdadeira tragédia

da propaganda

sua graça, do seu vigor, porque os criadores de hoje, na

maioria dos casos, seguem padrões rígidos que vêm de

fora. Essa propaganda de hoje não se distingue mais do

que se faz na Argentina, no Chile, no México, na Itália

ou na França. Tem a marca brasileira na forma de ser e

falar, mas basicamente é a mesma propaganda, E isso nós

vemos principalmente na televisão. Finalmente, o quinto

grande acontecimento é o início da perda da liderança da

propaganda como fator de comunicação comercial. Até

recentemente a propaganda no Brasil significava dois ter-

ços de toda a comunicação comercial, a tal comunicação

com o mercado. Há cerca de 15 anos, outros elementos de

comunicação começaram a com-

petir. Passou-se a se ter um evento

como o "Rock in Rio" patrocinado

pela Coca-Cola, expandiu-se o

marketing esportivo, as grandes

feiras, a promoção e o merchandis-

ing no ponto-de-venda adquiriram

uma importância impressionante,

a internet, o telemarketing, o mar-

keting direto... Tudo isso roubou

da propaganda uma parte da sua

importância. Nos meus cálculos,

a propaganda representa hoje algo

em torno de 25% da comunicação

comercial, o que não é pouco, mas

não é mais a mesma liderança. E continua a cair.

P - Quais são, então, as perspectivas daí para frente com

esse cenário?

FG - Na medida em que a economia e a sociedade

se tornam mais complexas e surgem novos meetings

points, como chamam os americanos, entendendo-se aí

um shopping center como um meeting point, as grandes

feiras, um rodeio como o de Barretos, uma novela de

TV etc., aparecem muito mais oportunidades de trans-

mitir novos conceitos, novas modas, novas marcas. Eu

assisti a um filme americano em que aparecia no meio

da história um chocolate da Nestlé, o Crunch. Não era
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um comercial tradicional, mas estava claro que tinha

sido colocado lá pela Nestlé a um bom preço. É pro-

paganda isso? Não sei. No meu tempo nós definíamos

propaganda como a mensagem comercial identificada

e paga pelo anunciante e transmitida por um veículo de

massa. Sob esse aspecto, o Crunch corresponde a tudo

isso: está identificado, foi pago pela Nestlé e foi veicu-

lado pelo cinema. Então, percebemos que haverá cada

vez mais novas formas de transmitir mensagens que não

correspondem necessariamente àquele padrão original

que é propaganda feita em agência,

que por sua vez talvez perca cada

vez mais o monopólio da propa-

ganda. Estúdios de cinema, outros

promotores de eventos, gente de

todos os tipos e lugares estão pre-

parando mensagens promocionais

atualmente.

P - Cabe então às agências se adap-

tarem a essa nova realidade...

FG - As agências internacionais

já perceberam isso. O grupo In-

terpublic e o grupo WPP têm hoje

não só agência de propaganda, mas

agências de eventos, promoção,

de RR de cinema, de empresários

que contratam a Madonna, em-

presários que contratam grupos de

rock e isso tudo se funde numa empresa só. O nome do

jogo é coordenação estratégica. Quem vai coordenar tudo

isso? Parece que não está sendo a agência, pelo menos

não no Brasil. Essa coordenação é que está em disputa.

Há grandes grupos mundiais de mídia e entretenimento

que tentam assumir esse papel de pensamento estratégico,

propondo ao anunciante um pacote que envolva tudo isso.

Quando o pacote é fechado, a agência então é chamada

para fazer a parte que lhe compete. É uma luta surda, nós

percebemos isso na superfície, mas vai se intensificar cada

vez mais.

Os valores mais

centrados no

sentido de

responsabilidade

individual e

social, na

dignidade do

trabalho,

perderam-se

P - Qual a propaganda que mais o impressionou em to-

dos esses anos?

FG - Numa época em que estava na moda, principal-

mente nos Estados Unidos, a expressão "think big", ou

pense grande, a Volkswagen publicou um anúncio cri-

ado por Bernbach com um carro pequeninho e o título

"Think Small", ou pense pequeno. Esse é um jogo de

palavras magnífico. Temos isso aqui também, apesar de

que a propaganda brasileira está cada vez mais factual,

mais informativa, mais popularesca, principalmente

na TV, um veículo popular por ex-

celência, mas de mau gosto, inclu-

sive. A propaganda brasileira de

hoje grita demais, abusa do sexo e

de conotações ligadas ao sexo e, de

certa forma, não respeita a inteligên-

cia do espectador. Isso porque quem

faz essa propaganda acredita ser ne-

cessário agir assim para comunicar

às classes D e E, mas para quem

tem mais sensibilidade, mais infor-

mação, isso é grosseiro. Eu diria que

boa parte da propaganda de hoje é

grosseira.

P - Isso seria conseqüência do

quê?

FG - Uma coisa curiosa é a pouca

idade dos criadores de propaganda.

Acho que isso é a verdadeira tragédia da propaganda.

Jovens com 20 e poucos anos, totalmente alienados,

imaturos, que conseguem impor essas idéias. O que

mais preocupa é a formação de valores desses jovens. A

nossa sociedade é hedonística. Os jovens são ensinados

desde muito cedo, pelos pais, inclusive, a esperar muito

mais da sociedade do que dar a ela.

P - E aí a propaganda também tem sua responsabili-

dade...

FG - Um dos grandes problemas do nosso país é a
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questão dos valores. Uma nação não depende só do P - No ano passado a propaganda foi envolvida, pela

nível de educação formal das crianças, mas também primeira vez, no maior escândalo envolvendo o setor...

do que os jovens acreditam. Os valores mais centrados FG - É preciso lembrar que oportunistas e pessoas sem

no sentido de responsabilidade individual e social, na escrúpulos existem em todo lugar e alguns tornaram-se

dignidade do trabalho, na necessidade de fazer força publicitários pura e simplesmente para roubar com mais

para conseguir alguma coisa, na lealdade à família facilidade. Marcos Valério nunca foi publicitário. Mon-

perderam-se. Mas será que isso é apenas a propa- tou a primeira agência há uns cinco anos apenas para

ganda? Não acredito. Isso faz parte de um contexto usá-la como estrutura para usar dinheiro público. A pro-

muito mais amplo. Especialistas dizem que valores paganda foi escolhida por homens desonestos dos dois

precisam de mais de uma geração para serem muda- lados da administração pública e do lado daqueles que

dos. E no Brasil ninguém decidiu mudar, repito, esses interagem com essa administração como uma forma

valores extremamente hedonísticos, do culto à glori-

ficação do corpo e, portanto,

muito superficial e egoísta, o

que leva à queda da moral, ao

fim da responsabilidade legal e

social. O lema é "viva o aqui e

agora, esqueça dos outros, seja

você, goze a vida, mande os pa-

drões morais e éticos às favas,

faça tudo que lhe der na cabeça

porque você merece". É isso que

repetem a toda hora, inclusive

na propaganda. Quando alguém

Se a propaganda

puder, de alguma

forma, ser
colocada a serviço

dessa revolução

(de valores), esse será
o seu grande papel

na próxima geração

de desviar recursos. Agora grandes publicitários se dei-

xaram envolver por isso, cedendo

à facilidade de ganhar dinheiro

mais depressa. Não há desculpa. A

profissão vai demorar muito tempo

para recuperar a credibilidade que

perdemos. Sempre haverá esses

problemas, mas acho que podemos

minimizá-los se conseguirmos in-

cutir nas novas gerações um senti-

do ético da responsabilidade social

mais profunda. A verdadeira causa

de tudo isso é essa promiscuidade

do relacionamento espúrio que

existe no Brasil entre propaganda

e o poder público e político. Em

país nenhum do mundo existe com

essa forma e essa intensidade.

acha que a sociedade deve muito

mais a ele do que ele à socie-

dade, o resultado são as fraudes

do INSS, do Imposto de Renda,

escândalos e mais escândalos de

corrupção. É o espírito do ma-

landro, do esperto, apontado pela mídia como exem- P - Como isso pode ser minimizado?

pio. A propaganda tem a ver com tudo isso porque FG - Deveriam acabar, por exemplo, com a obri-

está a serviço de um sistema muito maior do que ela, gatoriedade do horário político, horário gratuito na

promovendo a aparência, a superficialidade. Mas a TV e rádio para os partidos. Deveriam também es-

solução, infelizmente, não está só na propaganda. E tender a propaganda estatal e política aos critérios

preciso uma guinada muito mais ampla e muito mais de avaliação dos códigos de ética. Na propaganda

profunda. Precisamos de uma revolução nos valores, comercial, bem ou mal, os excessos ou exageros são

Se a propaganda puder, de alguma forma, ser colocada retirados do ar pura e simplesmente. Na propaganda

a serviço dessa revolução, esse será o seu grande papel política e pública eles mentem descaradamente e

na próxima geração. ninguém faz nada contra eles.

Text Box
Fonte: Propaganda, ano 50, n. 660, p. 26-32, mar. 2006.




