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A ARMA DO NEGOCIO
Em plena evolução, a publicidade

padrões e mostra que pode se
reinventar eternamente.

Aos poucos, um estranho equipamento
de luz e a imensa tela branca instalados
no meio da praça atraem uma multidão
tímida, típica de vilas sertanejas. Olhos
desacostumados com a magia da séti-
ma arte são rapidamente conquistados
quando da escuridão brotam imagens
em movimento de um remédio que aca-
bava com qualquer dor. Ao acender das
luzes, já não era mais possível resistir
ao impulso de comprar o milagre da
ciência alquímica da cidade grande que
o caminhãozinho estacionado nas pro-
ximidades oferecia.
Dessa maneira, como relembra o fil-
me Cinema, aspirinas e urubus (Brasil,
2005, Marcelo Gomes), a Bayer começa-
va a promover seu analgésico no interior
do Brasil em meados da década de 40,

no século passado. De fato, houve um
tempo em que a publicidade precisava de
muito pouco para seduzir o consumidor.
Atualmente, mesmo nos grotões mais
distantes, uma estratégia dessas não sur-
tiria resultado.
Estima-se que as pessoas são expostas
diariamente a uma média de três mil
estímulos publicitários. Em reportagem
para o jornal The New York Times - tra-
duzida pela Folha de S.Paulo, em março
- J. Walker Smith, presidente da firma
de pesquisas de mercado Yankelovich
Inc., afirma que a batida estratégia de
saturação do mercado criou um ambien-
te superlotado, provocando a resistência
das pessoas que vivem uma era em que
têm menos tempo em suas vidas. "Nos-
sos potenciais consumidores se dis-
põem a abrir mão de horas de sono para
se dedicar a projetos pessoais", diz ele.
"A pergunta que faço aos publicitários
é: 'Você acha que as pessoas gastariam
esse tempo para assistir a seus anún-
cios?' A resposta é não."

Bem para todos. A análise pode ser
estendida ao Brasil e acena para uma
nova direção. "A avalanche de infor-
mação inútil, e muitas vezes destrutiva,
que a mídia impõe garganta abaixo das
pessoas o tempo todo, amplia a necessi-
dade de os publicitários desenvolverem
uma nova consciência", alerta Christina
Carvalho Pinto, presidente e sócia-pro-

Wagner de Matos: desafios são altos para quem
começa agora a construir carreira.

Christina Carvalho Pinto: a propaganda não pode
fazer mal.

prietária do Grupo Full Jazz de Comu-
nicação. "Se o produto é relevante para
o consumidor, a propaganda tem que
ser relevante também. Se o produto faz
bem, se a empresa por detrás dele é de-
cente, então a propaganda também tem
que fazer bem para todos." O debate
sobre a ética, portanto, se intensifica no
momento em que a publicidade come-
ça a aprimorar suas interferências em
novos meios, como jogos eletrônicos,
esbarrando até mesmo na propaganda
subliminar.
Motivados pela efervescência e charme
do setor, é alto o número de jovens que
se interessam pelo estudo e pela carreira
de Publicidade. Na Fuvest, por exemplo,
a graduação oferecida pela Universida-
de de São Paulo (USP) foi a que atingiu
o maior índice candidato/vaga, nas três
últimas edições, entre as 103 opções de
cursos - a média ficou em 58,5. O apor-
te de jovens no mercado de trabalho é
compensado, na outra ponta, pela cons-



tante abertura de vagas de estágio - a
carreira tradicionalmente figura entre
as dez que mais geram oportunidades.
Em 2005, o setor foi responsável pela
assinatura de 8.258 contratos de está-
gio. Aliás, número 8,6% maior do que
o registrado no ano anterior.

No tempo da Almapinha. "A contrata-
ção de estagiários é um ótimo negócio
para a agência e para o estudante, quando
ambos estão imbuídos do desejo sincero
e despojado de ensinar e aprender", ex-
plica Christina. A fórmula pode ter sido
descoberta há mais de duas décadas. Em
1985, Alex Periscinoto, um dos maiores
nomes da publicidade brasileira, implan-
tou um programa de treinamento na Al-
cântara Machado Publicidade (Almap),
da qual era sócio. Motivado por uma
bem sucedida experiência pessoal como
estagiário - ver boxe -, Periscinoto deci-
diu proporcionar o mesmo aprendizado
aos jovens brasileiros.
Assim como toda idéia inovadora, en-
frentou alguma resistência inicial. "Os
profissionais que trabalhavam comigo
não queriam ficar pajeando os estudan-
tes o dia inteiro". Colocando em prática
o espírito criativo típico dos publicitá-
rios, Periscinoto chegou a uma solução.
Para começar, um grupo de 30 univer-
sitários foi selecionado a partir de um
anúncio redigido totalmente em inglês,
publicado no jornal Folha de S.Paulo:
"Nem citamos o nome da nossa agên-
cia, só veio mesmo quem estava bem
preparado e interessado", lembra. En-
tão, separou todo um andar do prédio
onde funcionava a Almap para abrigar a
turma. Nascia, assim, a Almapinha.
O conhecimento era passado pelo pes-
soal mais experiente, agora orientado
a conviver ao menos uma hora por se-
mana com os jovens. Com o passar do
tempo, os jovens ganharam autonomia.
"Já no segundo mês, eles criavam suas
próprias peças a partir de casos reais",
observa. Como Periscinoto faz questão
de destacar com orgulho, muitos publi-

citários que estão no mercado ostentam
no currículo sua participação na Alma-
pinha. "Por esse método, conseguimos
aumentar o percentual de efetivação de
estagiários de 10% para 60%", afirma.

De estagiário a gerente. Com o perfil
adequado, um iniciante pode ter um rá-
pido crescimento profissional. Phelipe
Hamoui saltou de estagiário da McCann
Erickson para gerente de Estratégias e
Tecnologias em um ano. "Logo que fui
contratado, meu pai brincou comigo di-
zendo que, em vez de receber a bolsa-
auxílio, os estudantes é que deveriam
pagar para estagiar, afinal absorvemos
muito da vivência profissional de pes-
soas que já são bem sucedidas no mer-
cado", conta o jovem de 25 anos, hoje
responsável pelas campanhas interativas
e de mídia on-line, que está há mais de
70 anos no Brasil e é dona de uma res-
peitável carteira de clientes, com mar-
cas do porte da Coca-Cola, da General
Motors e da Mastercard.
Carreiras meteóricas que tiveram o está-
gio como ponto de partida não são novi-
dade na McCann Erickson. Márcio Mo-
reira, atual vice-presidente mundial de

Recursos Humanos, começou na agên-
cia no final da década de 60, quando
ainda era estudante. "Agora, seu princi-
pal objetivo é caçar talentos espalhados
pelo mundo que possam ser agregados
à McCann", afirma Wagner Corrêa de
Matos, diretor de Recursos Humanos
no Brasil. Entretanto, alerta que quem
começa a construir uma carreira agora
encontrará oportunidades cada vez mais
escassas, pois as agências exigem pre-
paro muito maior.
Para os candidatos ao sucesso, o diretor
aconselha dar atenção até mesmo ao de-
senvolvimento vertiginoso da economia
dos países orientais: "O domínio do idio-
ma chinês ou japonês pode ser um im-
portante diferencial no currículo", diz.
Com esse mercado em transformação,
já é possível detectar algumas tendên-
cias. Alex Periscinoto aponta para a va-
lorização de campanhas que traduzem
o comprometimento ecológico das em-
presas, como a promovida pela Natura.
Para 2007, a implantação da televisão
digital, mesmo atrasada por questões
políticas, deverá colocar a criatividade
dos publicitários à prova frente à alta
interatividade do novo meio. A única

Trabalho na faculdade ajudou Fernanda Ramos a conquistar espaço no concorrido mercado publicitário.
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certeza sobre o futuro da publicidade é
o refinamento conceituai da linguagem:
os anúncios passarão a falar com pes-
soas, e não mais, com meros consumi-
dores. Uma diferença substancial para o
pessoal de criação

Seguindo passos. Fernanda Ramos,
quartanista de Publicidade na Escola
Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), vê de perto essa transformação
como estagiária da McCann Erickson.
Entre outras atividades, ela acompanha
as campanhas veiculadas no país, repor-
tando as melhores às filiais internacio-
nais para que se detectem padrões ou
novos prismas para tratar determinados
assuntos. Além disso, participa de gru-
pos de pesquisa, para constatar como
as informações são recebidas pelo pú-
blico-alvo de cada peça. "A abordagem
sobre cartões de crédito, cerveja e carro
mudam muito de país para país", co-
menta Fernanda. Ela já aprendeu que
qualquer descuido pode resultar em
erros na comunicação do cliente. "Ou-
tro dia, entrevistamos uma turma de
crianças. Falando com elas, ficou claro
que podemos estar viciados numa lin-
guagem muito óbvia e, portanto, pouco
efetiva. As crianças de hoje estão muito
diferentes do que eu era quando tinha a
idade delas", analisa.
Talvez, inconscientemente, a estudante
esteja seguindo os passos de Phelipe
Hamoui e Márcio Moreira na agência.
Seu estágio foi conseguido graças a um
trabalho bem sucedido na universidade.
Com ele, levou o segundo lugar da eta-
pa brasileira do concurso Brandstorm,
promovido pela L'Oreal internacional
em 2005, e chamou a atenção dos exe-
cutivos da McCann, conquistando uma
posição nesse segmento em revolução
- ou evolução. "A publicidade desceu
do pedestal e deixou para trás o tempo
em que bastava um anúncio para que
o público saísse em massa às compras.
O que se quer, agora, é fazer com que
cada consumidor se sinta exclusivo e
especial".

O estágio que mudou a história
da publicidade

Como a experiência
de Alex Periscinoto
modernizou a
propaganda no Brasil

Nos idos de 1958, o top da criação eram
anúncios com a imagem do produto e
frases meramente descritivas. A propa-
ganda de válvulas de rádio, ao lado, é
um bom exemplo do que então se via
nas revistas e jornais. Periscinoto, en-
tão diretor de propaganda do Mappin
- maior loja de departamentos de sua
época -, estava imerso nesse mercado.
Sua responsabilidade era bolar cam-
panhas de venda e, como resultado de
um trabalho bem sucedido, ganhou uma
viagem aos Estados Unidos para estu-
dar varejo. Lá, conheceu um jeito novo
de se fazer publicidade.
Era um anúncio da Volkswagen. O car-
ro aparecia diminuto, quase perdido na
amplidão da página. Abaixo, uma li-
nha de texto se destacava: Think small
- Pense pequeno, em inglês. O que po-

Alex Periscinoto incorporou a criatividade norte-

americana à publicidade brasileira.

dia parecer negativo era o que fazia a
diferença. A indústria automobilística
norte-americana produzia dispendiosos
carrões e o fusca era lançado como o
modelo mais econômico do mercado,
com inteligência, criatividade e bom
humor. "Eles não falavam mais exclu-
sivamente das particularidades do pro-
duto, mas, sim, mostravam a atmosfera
que o envolvia", lembra Periscinoto. A
linguagem inovadora da DDB, agência
responsável pela evolução da publici-



dade nos Estados Unidos, conquistou
Periscinoto, que foi pessoalmente pedir
para estagiar na agência responsável.
Um mês foi o suficiente para absorver
as práticas que virariam a publicidade
tupiniquim pelo avesso. Sua experiência
o ajudou ao assumir um trabalho free-
lance para a Volkswagen brasileira, para
o qual adotou o mesmo tom da DDB.
O sucesso da campanha avalizou sua
entrada na Alcântara Machado Publici-
dade (Almap), em 1960, da qual se tor-
naria sócio treze anos depois. Inspirado
pelo seu estágio na DDB, implantou na
Almap um estilo pouco usual, ao colo-
car diretor de arte e redator trabalhando
juntos. Até então, a imagem pouco ou
nada dialogava com o texto. Ao juntar
esses dois profissionais, foi possível ex-
plorar mais as intercorrelações e brin-
car ou subverter significados, como no
anúncio do tecido Nycron, da Almap,
que ilustra essa matéria.
Não importou apenas novas idéias do
estágio nos Estados Unidos. "De brin-
de, trouxe a mania de pensar com os pés
em cima da mesa. Vi os publicitários
bolando anúncios dessa maneira e per-
guntei o motivo: 'É que o sangue chega
mais rápido ao cérebro!'", relembra, em
meio a uma gargalhada.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Agitação, ano 12, n. 68, p. 12-15, mar./abr. 2006.




