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Estima-se que o

mercado publicitário

brasileiro deixou de

ganhar cerca de

1 bilhão de reais

com a derrota, para

a qual, segundo

o técnico Parreira,

"não estávamos
l

preparados"

Mesmice

No encerramento desta edição da revista Propaganda, o

Brasil era eliminado da Copa do Mundo.

Estima-se que o mercado publicitário brasileiro deixou de

ganhar cerca de l bilhão de reais com essa derrota, para a

qual, segundo o técnico Parreira, "não estávamos prepara-

dos". Mas se a propaganda poderá se queixar agora dessa

perda, seus críticos atribuem boa parte da culpa pela apatia

da seleção de brasileiros que jogam fora do pais à comuni-

cação do marketing.

Dizem eles que os preparativos para a disputa de mais um

Mundial pelo Brasil não passaram de performances de mer-

chandising, sobrando estrelismo e rareando o sentimento de

equipe, fatal para um esporte coletivo como o futebol.

Ricos e famosos, nossos craques não teriam se preocu-

pado em aprimorar os fundamentos do futebol nos treinos,

limitando-se a exibições individuais de malabarismo, em

desuso no campo de jogo. Mas o argumento não encontra

respaldo se aplicado a jogadores de outros países, igual-

mente milionários, mas nem por isso menos aplicados no

seu trabalho.

A mesma corrente de opinião passa a defender, a partir

dessa colocação, uma segunda tese: os convocados para

vestir a camiseta verde-amarela deveriam estar jogando no

Brasil, sentindo o peso da sua responsabilidade diante da

torcida na ida e na volta.

Também não falta quem lembre que outros países se-

lecionaram os seus atletas considerando inclusive os "es-

trangeiros", sem que isso servisse de acomodação para os

mesmos.

Qual teria sido, então, a causa principal desse fracasso

para o qual "não estávamos preparados"?

Acredito que cabe uma comparação com a propaganda

brasileira: tivemos um desempenho igualmente ruim em

Carmes, para o qual, muito provavelmente, o mercado pu-

blicitário nacional também não estava preparado.

Levados a sério os diversos júris que compuseram o fes-

tival deste ano, o balanço final mostra o país em queda no

nível da sua comunicação do marketing.

O que deve estar ocorrendo é o famoso relax após anos de

bonança criativa, que elevaram a propaganda brasileira ao

topo do mundo ao menos na aferição das mais importantes

premiações internacionais do setor, como Carmes.

Nesse segundo período de ouro pós-globalização, nossa

publicidade trabalhou em cima de diversas fórmulas cria-

tivas vitoriosas, esgotando suas possibilidades com o pas-

sar do tempo. Para um vencedor, nada pior do que o dia

seguinte, quando precisa recomeçar.

Fã do comercial do Guaraná Antarctica ("Pesadelo"), sur-

preendi-me com a ausência de ao menos um Leão de bronze

para o trabalho da Duda e ainda mais com as explicações de

dois jurados de Filmes que garantiram tê-lo entendido (fator

que poderia derrubá-lo), sem enxergarem nada de inédito

no mesmo. Assim deve estar o nosso futebol, medíocre na

seqüência dos nossos torneios internos, mas exportando ta-

lentos individuais para brilharem no Exterior, coadjuvados

por atletas formados em escolas mais modernas.

Ao se juntarem em uma mesma equipe - a seleção -, o

resultado é, invariavelmente, pífio, trazendo de volta um es-

tilo que não se renovou.

Nosso jogo burocrático deve ser trocado por mais Zi-

danes e menos prima-donas, que confundem espetáculo

com eficiência.
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Fonte: Propaganda, ano 51, n. 664, p. 16, jul. 2006.




