
"A separação
entre anúncio
e notícia é
sagrada no
jornal diário"

POR RAQUEL PAULINO

D
alton Pastore, presidente da
Abap (Associação Brasileira
de Agências de Publicida-
de) e sócio-proprietário da
agência Carillo Pastore Euro

RSCG, está há 33 anos no mercado pu-
blicitário. Começou como redator, foi
promovido para a área de planejamento
e atendimento e chegou a presidente da
Standard do Brasil (hoje Ogilvy). Saiu de
lá para ser presidente do Grupo Abril na
Argentina e voltou para assumir o cargo
de diretor nacional de comercialização
do mesmo Grupo. O passo seguinte foi
montar, com Cláudio Carillo, sua própria
agência. Isso aconteceu há dez anos. Pas-
tore falou com IMPRENSA sobre os inte-
resses dos jornais diários para o mercado
publicitário e vice-versa e sobre a relação
entre as notícias e a publicidade nas pá-
ginas de um jornal.

IMPRENSA - Em uma época de infor-
mações tão rápidas pelo rádio, pela
TV e pela Internet, o que os jornais
diários têm a oferecer para o merca-
do publicitário?
Dalton Pastore - Os jornais têm
uma particularidade, uma caracterís-
tica relevante para a publicidade que
quase nenhum outro veículo possui:
o regionalismo. Ele pode publicar
seus cadernos de notícias do Brasil e
do mundo, mas o resto é voltado para
os interesses de quem mora na região
em que ele circula. Isso é muito bom
tanto para o anunciante local, que
tem o seu produto divulgado para
o público a quem é familiar, quan-
to para o anunciante nacional, que
consegue alcançar as regiões mais
distantes de suas sedes, mas que têm
acesso aos seus produtos ainda as-
sim. As revistas nacionalizam, os jor-
nais regionalizam. Os únicos veículos
que podem concorrer com os jornais
nesse sentido são o rádio e o outdoor,
mas os jornais ainda ganham.

IMPRENSA - E quais são as desvan-
tagens que os jornais apresentam?
Elas existem?
Pastore - Existem, claro. Os jornais
diários têm um problema enorme que
é a diferença entre os preços de tabe-
la para os anunciantes de varejo - li-
quidação imobiliária, supermercados
- e para as empresas institucionais, as
marcas, as indústrias. Os primeiros são
muito mais baratos, o que hiper-incen-
tiva os anúncios de varejo e desincenti-
va os demais. O resultado é que temos,
nos jornais diários, poucos anúncios
mais artísticos, que geralmente são os
mais bonitos. Vemos uma sucessão de
preços baixos, liquidação, promoções
em anúncios de supermercados, lojas
de móveis, imobiliárias, em anúncios
menos elaborados. Que cumprem sua
função, logicamente, mas que têm
pouco a oferecer em termos de inova-
ções e de estética.

IMPRENSA - Como está o interesse
do mercado publicitário nos jornais
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diários se compararmos com uma
década atrás?
Pastore - Está entre estável e per-
dendo um pouquinho, especialmente
se aumentarmos esse intervalo para
20 anos. É um processo lento, longo.
O jornal é muito presente nas vidas
dos brasileiros, e não vai desinteressar
ao mercado publicitário de uma hora
para outra.

IMPRENSA - De toda forma, o senhor
falou sobre uma pequena queda no
interesse. O que a causa?
Pastore —O surgimento de novos am-
bientes para anúncio, como a Internet,
a TV a cabo. Eles não existiam dez anos
atrás, e hoje existem de forma ampla
entre a classe média, que é o principal
público-alvo do mercado publicitário.
Mas, como eu disse, é muito pouco em
um intervalo muito grande de tempo.
A Internet não representa uma amea-
ça para os jornais diários por dois mo-
tivos. O primeiro é que ela não está tão
presente assim na vida dos brasileiros
ainda. É claro que existe um enorme
contingente de pessoas conectadas,
mas a penetração do jornal é mais
sólida. O segundo motivo é que não
se descobriu ainda como anunciar na
Internet. Estamos na idade da pedra-
lascada em termos de anúncios nesse
ambiente web. Mas vamos descobrir
como dominá-lo, isso é fato. Não sei
dizer quanto tempo isso vai levar, mas
não tenho dúvida de que em algum
momento a Internet será bastante sig-
nificativa para o mercado publicitário
também. Agora, se ela vai tirar merca-
do dos jornais ou não é impossível di-
zer. Seria exercício de adivinhação.

IMPRENSA - Quais são os formatos
preferidos pelos anunciantes para
utilizar o espaço dos jornais diários?
Pastore — São os tradicionais: um
quarto de página, meia página, página
inteira e rouba-página. Nesse sentido,

o mercado publicitário tende à busca
pela segurança. Mas há também os
formatos inovadores, inéditos, que
merecem destaque. Há menos de um
ano, a Peugeot saiu com um anúncio
em que os carros da marca "subiam"
pelas páginas, ao lado das notícias.
Página após página, parecia que eles
estavam circulando mesmo por aque-
le espaço. Aquilo foi de uma criativi-
dade que merece elogios. Também há
os anúncios seqüenciais, que trazem
surpresas e brincadeiras 'a partir da
segunda página, que são uma forma
muito inteligente de chamar a atenção
dos leitores e passar a mensagem.

IMPRENSA - Essa "intromissão" dos
anúncios entre as notícias, como o
carro passeando entre elas, não in-
vade a parte editorial do jornal?
Pastore — Não, de forma nenhuma. O
anúncio é parte integrante do jornal:
o anúncio, além de fazer parte do es-
paço físico, ajuda a respirar, dá leveza
às páginas, ilustra, deixa o jornal diário
mais bonito. E leva informação tam-
bém: o leitor precisa das ofertas, preci-
sa conhecer o que há de novo no mer-
cado. Além disso, todo profissional em
comunicação que se preze tem uma

relação sagrada de separação entre o
editorial e o comercial, e isso vale dos
dois lados, tanto para os jornalistas
quanto para os publicitários. Quanto
mais rigorosa for essa separação, me-
lhor. Não é interessante para ninguém
que haja invasão dos anúncios nas
matérias. Para o jornal, resulta na per-
da da credibilidade. Para o anunciante,
na antipatia que o público cria por ele,
por considerá-lo desrespeitoso.

IMPRENSA - Dentre esses formatos
de anúncios em jornais diários, qual
é o mais inteligente?
Pastore — O melhor formato, o mais in-
teligente, é aquele que no menor espa-
ço possível convence, impacta e se fixa
na memória do leitor. Mais vale passar a
mensagem em um quarto de página do
que ter uma página inteira e colorida e
não saber aproveitá-Ja. É mais prático e
mais econômico, inclusive - e o aspec-
to econômico é importante na hora de
anunciar em qualquer veículo. É muito
difícil chegar a esse uso ideal do espaço
de um anúncio em um jornal, mas de
vez em quando é possível observar al-
gum caso que atingiu esse objetivo.

IMPRENSA - E do outro lado do bal-
cão, o que o mercado publicitário tem
a oferecer para os jornais diários?
Pastore - Muito. Uma vantagem que
o Brasil tem em relação ao resto do
mundo é que existem mais de 4.000
agências de publicidade espalhadas
por todo esse território. Isso evita .que
uma agência maior tenha importância
fundamental de leste a oeste, de norte
a sul. Existem, sim, as grandes agências,
donas de grandes contas, que veiculam
os anúncios de seus clientes no país
todo, mas elas disputam espaço com as
pequenas agências que são muito sig-
nificativas para seus mercados locais.
Isso é saudável, estimula a criatividade.
Não é à toa que a publicidade brasileira
é tão premiada internacionalmente. •
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