
Tudo quase sempre igual
Excesso de campanhas que adotam o politicamente correto, os apelos humanos e as mensagens
positivas fazem com que no momento o mercado se ressinta de peças com diferenciais
ARNALDO COMIN

Pense rapidamente: quais
são os três comerciais que você
viu nos últimos meses realmen-
te criativos, irreverentes e que
simplesmente não saem da sua
cabeça? Se a resposta ainda não
veio, não se sinta só. Milhões de
brasileiros, sentados diante da
telinha noite após noite, devem
ter a mesma dúvida.

O debate aceso nas últimas
semanas entre criativos por
conta de um suposto patrulha-
mento do Conselho Nacional
de Auto-Regulamentação Pu-
blicitária (Conar) pouco tem a
ver com a publicidade real que
o público vê na TV hoje em dia.
Em um jogo de empurra que
normalmente lança a fatura às
mãos dos anunciantes, o fato é
que a criação brasileira voltada
ao setor, especialmente para a
mídia eletrônica, tem se pautado
pela mesmice.

Ironicamente, enquanto o
Clube de Criação de São Paulo
(CCSP) alerta para uma onda
politicamente correta nos julga-
mentos do Conar (ver matéria
na página ao lado), essa é a
faceta mais visível da propagan-
da. "O excesso de cientificismo
da mensagem publicitária é a
principal culpada pela prolife-
ração de campanhas mornas
que vemos na mídia. Nenhum
consumidor vai reclamar, mas
o risco de não ser percebido é
enorme. O pior é que algumas
agências parecem ter cansado de
brigar com o cliente e entregam

Alguns exemplos de campanhas que apelam para a humanizarão das mensagens e a
valorização de momentos da vida, como as de Kaiser, Itaú, Albany e Dove

rigorosamente o que eles pe-
dem", critica Eduardo Martins,
presidente do CCSP e diretor de
criação da África.

Mensagens como "seja você
mesmo", "você em primeiro
lugar" e "o mundo ao alcance
das suas mãos", uma espécie
de "marketing da auto-ajuda",
têm sido base de um incon-
tável número de iniciativas,
nas mais variadas categorias.
É inquestionável a eficácia
desse modelo, caso contrário
não haveria tantos anuncian-
tes correndo na mesma raia.
Mas o humor irreverente e
provocativo, marca da melhor
propaganda feita no Brasil,
parece meio fora de moda.

"A piada que corre no mer-
cado é que existem duas linhas
básicas de ações hoje: falar bem
da vida e filmes com Gisele
Bündchen", diverte-se um pu-

blicitário que prefere não passar
por autor do chiste. Filmes com
casais jovens, crianças felizes e
"vovós" saudáveis existem desde
o tempo da TV à válvula, mas
aparentam ter ganhado uma
força incrível na era digital. O
mesmo vale para campanhas
que procuram fugir da estética
perfeita das celebridades, valo-
rizando as pessoas reais.

"Desde o 11 de setembro,
ficou detectado em várias pes-
quisas que o consumidor está
buscando uma vida mais sim-
ples, isolada de um mundo tão
complicado que o cerca", afirma
Adilson Xavier, vice-presidente
de criação da Giovanni,FCB.
"Ser 4work-a-holic', por exem-
plo, saiu de moda: as pessoas
valorizam mais a qualidade de
vida", prossegue. Foi com esse
tom que a agência apostou em
um novo posicionamento para a cerveja Kaiser, participante

de um segmento em que viver
bem está geralmente associado,
na propaganda, a um dia de ve-
rão na praia ao lado de muitas
garotas de biquíni.

"Partimos para essa linha
justamente porque a categoria
não estava falando a mesma
coisa. Além disso, a ação procu-
ra buscar um público que vinha
sendo negligenciado por outras
marcas: o feminino", diz Xavier.

MENSAGENS POSITIVAS
Se no mundo da cerveja

o discurso pode até parecer
novidade, em outras catego-
rias já está quase se tornando
commodity, caso do mercado
financeiro. Setor que tradi-
cionalmente tem uma imagem
apontada como negativa em
pesquisas de opinião pública,
os bancos vêm procurando
uma relação mais humanizada
e humilde com seus clientes,
o que resultou em uma série

de posicionamentos que cami-
nham pela mesma linha, como
"Feito para você" (Itaú), "Nem
parece banco" (Unibanco) e "O
banco da sua vida" (Real ABN
Amro Bank). Com exceção do
Unibanco, que optou por uma
linguagem visual com perso-
nagens de animação, todos
abusam de cenas familiares e
discursos em off.

Se no slogan "Completo" o
Bradesco escapa um pouco do
contexto, no conteúdo persegue
os mesmos ideais, com direito a
narração de Ferreira Martins, a
voz de nove entre dez comerciais
carregados de calor humano e
mensagens positivas. "As marcas
possuem um arsenal de tons de
voz para se comunicar que se
adequam a cada situação, como
o humor, ou mais racional, que
funciona bem no varejo, por
exemplo", afirma Alexandre
Gama, presidente da Neogama/
BBH, que assina a campanha da
instituição financeira.



"A linguagem emocional,
por sua vez, é a mais difícil de
se fazer, pois o maior risco é
ficar parecendo uma campa-
nha puxa-saco. O consumidor
não aceita isso", prossegue o
criativo. Ele explica que pre-
fere partir de uma verdade
universal "difícil de ser con-
testada", bem trabalhada no
texto e na música. No caso do
Bradesco, ele atesta o sucesso
pelo resultado. Pesquisa feita
pelo Instituto TSB&B sob enco-
menda do banco mostrou que a
iniciativa de fim de ano para a
marca liderou a lembrança na
categoria. Os valores de recall,
porém, não foram revelados.

Sérgio Gordilho, sócio e di-
retor de criação da África, que
veicula a ação "Feito para você",
do Itaú, acha que o mercado fi-
nanceiro vem seguindo a mesma
linha de comunicação por uma
demanda do próprio público. "A
propaganda evoluiu da explica-
ção de produtos, como era até os
anos 80, para um relacionamento
mais próximo com os consumi-
dores, que esperam uma relação
mais emocional", diz. O criativo
acredita que o serviço "banco" já
está bem entendido pela popu-
lação e a diferenciação de cada
bandeira se dá pela identificação
do cliente com as empresas. "O
'feito para você1 é uma visão da
companhia, que sempre procu-
ra criar produtos inovadores,
atraindo correntistas que têm os
mesmos valores", defende.

GENTE"DE VERDADE"
Outra tendência que vem

se tornando lugar-comum na
publicidade é o uso de pessoas
comuns nas investidas publicitá-
rias. Também usada para bancos,
varejo e automóveis, é no seg-
mento de beleza que ela se mos-
tra mais forte atualmente. Assim
como as peças de "auto-ajuda",
essa linha não desagrada ao
público: basta ver a repercussão
de "Campanha pela real beleza",
da Dove (Unilever), criada mun-
dialmente pela Ogilvy & Mather.
A idéia já foi utilizada por outras
marcas, como Natura, e hoje
tem sido a base do lançamento
da Albany no segmento, com o
conceito "Diferentemente lin-
da", criado pela DM9DDB para
o anunciante Friboi. No caso, a
idéia é embalada por jingle can-
tado em diferentes versões por
estrelas como Daniela Mercury
e Paula Lima.

Questionado se o uso inten-
sivo da mesma idéia pode gerar
confusão na cabeça do consu-
midor, Luiz Musa, diretor geral
da Ogilvy, ressalta que isso só
reforça os valores da marca. "A
Dove chegou ao Brasil na déca-
da de 90 justamente com esse
conceito. Nós temos atualizado
esse tema através dos anos, por
isso a consumidora reconhece
esse valor como parte do DNA da
marca", explica o executivo.
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