
João Anzanello Carrascoza

UMA VISÃO ESTREITA
DA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA

Ao assumir o cargo de VP de criação numa nova

agência, o "criativo" reuniu a equipe e disse: "Não

sou de muita teoria. Meu negócio é a prática". E

explicou como gostaria que seu pessoal atuasse dali

para a frente, ressaltando a nova forma de trabalho,

em conjunto com o planejamento. Curiosamente, não

percebeu que, naquele mesmo instante, acabara de

apresentar a sua teoria - a de que a criação teria

melhor performance se aglutinada ao planejamento, e

não apenas justaposta como o era até então.
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exemplo nos mostra que não há um abismo

entre teoria e prática no universo da criação

publicitária. Existe e sempre existiu uma ponte sólida.

Mas são poucos os do lado de cá, tanto quanto os do

lado de lá, que sabem fazer a travessia. A palavra teoria

significa "ação de contemplar", "admiração pelo pen-

samento", "reflexão". Há nela, portanto, um ideário.

Por sua vez, a boa práxis não prescinde da visão de

quem a pratica, de um olhar subjacente a ela. Ou,

como disse o poeta Fernando Pessoa, que foi redator

de propaganda e escreveu textos sobre comércio e

publicidade: "Na vida superior a teoria e a prática

completam-se. Foram feitas uma para a outra".

Das muitas teorias que poderiam estar em prática

no âmbito da criação publicitária, o mapa de valores

do consumo, criado por Andréa Semprini, seria de

grande valia como instrumento para se compreender o

discurso de uma marca e dar continuidade a seu posi-

cionamento, mantendo-se a ênfase em certos valores

ou alterando-os em novas campanhas.

Na vanguarda dos estudos da comunicação,

Semprini, em sua obra Marche e mondi possibili. Un

approaccio semiótica al marketing delia marca, mostra-

nos que a identidade profunda de uma marca está no

nível de seus valores primários. Seu mapa, uma am-

pliação do quadrado de Floch, apresenta quadrantes

de valoração e respectivas qualificações. No quadrante

formado pelos pólos utópico e crítico, como se pode
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ver, encontram-se os valores relacionados à "missão" da

marca, enquanto no formado pelos pólos utópico e lú-

dico estão os valores relacionados ao seu "projeto". Já

no quadrante crítico/prático, os valores dominantes es-

tão ligados à "informação", ao passo que o lúdico/prático

é o espaço da "euforia".

Podemos pensar numa aplicação desse mapa, por

exemplo, no momento de criação de um anúncio.

MAPA SEMIÓTICO GERAL DE SEMPRINI



"Contra

A agência recebe o briefing e propõe vários caminhos

criativos, mas todos com apelo humorístico, centrados, por-

tanto, no quadrante dominado pela "euforia" (lúdico/práti-

co). Apresentado o material, o cliente não aprova nenhuma

das idéias, porque, na verdade, desejava ressaltar algum as-

pecto técnico ou funcional do produto; ou seja, sua expec-

tativa se voltava para uma comunicação que se apoiaria no

quadrante da "informação" (crítico/prático).

O mesmo ocorre em relação a uma campanha publici-

tária com implicações bem maiores do que uma peça avul-

sa. O anunciante,pode "brifar" a agência para que lhe faça

um material focado no human interest, que seja mais suges-

tivo ou emocionante do que racional. Em outras palavras,

que atenda ao quadrante "lúdico/prático". Contudo, de pos-

se do histórico da publicidade dos concorrentes e dados de

pesquisa, a agência, por meio de seu planejamento ou mes-

mo de sua criação, valendo-se do mapa semiótico de consu-

mo, poderia ter mais argumentos para, ao apresentar a cam-

panha, provar que seria mais indicado ao anunciante, no mo-

mento, investir num conceito que enfatizasse a questão

econômica, a vantagem funcional.

De maior amplitude ainda seria estudar, ao longo do tem-

po, a inércia ou o movimento pendular entre os quadrantes da

comunicação de uma marca (com sua variedade de produtos

ou serviços), podendo-se, assim, recomendar com mais ciên-

cia mudanças estratégicas. Dessa forma Semprini analisou o

deslocamento de quadrante das campanhas da Benetton

desde os anos 1970.

Como o conceito de consumo não se restringe a produtos

e serviços, mas se estende aos bens simbólicos, o mapa em

questão poderia ser plenamente utilizado na esfera publici-

tária. Aliás, caberia bem ao planejamento das agências, en-

gendrando um plano consistente, mostrar ao cliente quando
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é hora de sua propaganda sair, por exemplo, do quadrante da

"missão" e seguir para o do "projeto". E tal mudança, de ba-

se, anterior à fase de criação das peças publicitárias, seria

como abrir o mar Vermelho, para que, na prática, houvesse a

aplicação, não apenas na instância do discurso, da teoria do

VP de criação: planejamento e criação aglutinados de fato

pelo bem da agência e do cliente. Esse "criativo", inclusive,

foi certamente contratado porque a agência, como marca,

precisava rever os seus quadrantes de valores.

Vale lembrar também que a atividade prática não se re-

sume a uma teoria, mas resulta da combinação de diversos

fundamentos teóricos. Em suma: contra a visão estreita é

vital, sobretudo aos profissionais de criação, um ver de

muitos olhares. •

Quem é Andréa Semprini
Sociólogo e semiólogo, o italiano Andréa Semprini é

professor titular da Universidade de Lille, na França.

Suas pesquisas abrangem a relação entre as marcas, a

mundialização e a comunicação. Tem inúmeros livros

publicados sobre comunicação em geral e a publicida-

de em particular, entre eles Multiculturalismo, lançado

no Brasil pela Edusc Editora.
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