
rena , de acordo com os dicionários, tem
como uma de suas definições "lugar
de contenda ou discussão". E não have-

ria termo melhor para descrever o 2° Encon-
tro de Comunicação e Marketing, realizado
pelo Centro de Altos Estudos de Propaganda e
Marketing (CAEPM) da ESPM em novembro.
O evento girou em torno das "Arenas da Co-

municação" e as
grandes inovações
para quem atua
no setor.

Na abertura das
contendas, o cria-
dor do conceito
das "Arenas" fa-
lou exatamente
sobre a nova pu-
blicidade. O pro-
fessor Francisco
Gracioso, ex-pre-
sidente da ESPM e
atual membro do
Conselho, revelou
números do mer-
cado publicitário
atual, e alertou
para uma neces-
sidade da propa-
ganda brasileira.



"O grande desafio dos profissionais é voltar
às origens, quando havia a preocupação em
informar, educar e persuadir sem deixar de
ser um espetáculo".

Outro destaque foi a participação dos con-
vidados internacionais durante o Encontro.
O historiador norte-americano Stuart Ewen,
da City University of New York, já provocou
uma discussão no dia anterior à sua pales-
tra, quando contestou os termos utilizados
pelos participantes dos painéis. "Não deve-
mos tratar as pessoas simplesmente como
consumidores. São pessoas pensantes, com
vontades próprias".

No dia seguinte, Ewen demonstrou como
a publicidade não existe somente na ven-
da de produtos, mas também na propaga-
ção de ideologias políticas. Ele utilizou o
exemplo do ataque contra os Estados Uni-
dos em 11 de setembro de 2001, mostran-
do imagens publicadas em grandes meios
de comunicação, como a de um homem
se jogando de um dos prédios. "Ela retra-
ta o desespero e desperta o medo e o de-
sejo de vingança. Isso facilitou o ataque ao
Afeganistão e a invasão do Iraque", afirma.

O professor Derrick de Kerckhove, da Uni-



versidade de Toronto, mostrou a rapidez da
evolução dos meios de comunicação durante
o século XX, e prevê inovações ainda maiores
durante esse novo século. "Estamos hiper-,
textualizando a,nós mesmos. Um dia, nossos
pensamentos passarão direto de nossas men-
tes para uma tela de computador". O professor
acredita que essa nova maneira de o homem
se comunicar vai resultar em uma realidade de
mais tolerância com as diferenças, chamada de
"Brasilinização" do mundo, por conta da plu-
ralidade do povo brasileiro.

Sam Ewen, da agência norte-americana
Interference Inc. e filho de Stuart Ewen, falou
sobre marketing de guerrilha, especialidade

da companhia onde trabalha, durante o pai-
nel "Publicidade - Novas Configurações".
Para ele, esse tipo de comunicação domi-
nará a publicidade do futuro. "A influência
da família e dos amigos sobre as pessoas é
muito maior do que qualquer filme ou cam-
panha", defende.

No mesmo painel, Walter Longo, mentor de
estratégia e inovação do Grupo NewComm,
vê o momento atual como um marco histó-
rico. "Estamos no meio de uma revolução só
comparável à Revolução Industrial", afirma.
Ele também acredita na perda de força dos
meios tradicionais de comunicação. "A mídia
impressa é editável, mas não instantânea.
A eletrônica é instantânea, mas não editável.
A internet carrega as duas características".

As Arenas do Varejo, Virtual, Moda, Consumo
Cultural e Esporte também tiveram seus pai-
néis. Com profissionais destacados em cada
área, e com uma platéia composta também
por profissionais e acadêmicos de comunica-
ção, as discussões foram ricas e até mais acir-
radas em alguns momentos. Houve também a

apresentação da pesquisa do CAEPM "A Nova
Cadeia Produtiva da Comunicação Mercadológi-
ca", realizada pelos professores Laura Galucci,
Carlos Messeder, Gisele Jordão e Patrícia Reis.
Dezenas de trabalhos também foram apre-
sentados por acadêmicos de diferentes univer-
sidades de todo o Brasil, durante as Sessões
Simultâneas. 
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