
Meio & Mensagem — Quando o assunto é
propaganda, qual a primeira coisa que lhe
vem à cabeça?
João Carlos Martins — Resultado.

M&M — A propaganda é fundamental para
uma marca?
Martins — Ela induz a pessoa, mas o que
vai realmente dar resultado é a combi-
nação das duas coisas: o produto tem de
estar à altura da propaganda, e vice-versa.
Se isso não acontecer, no meio do cami-
nho percebe-se que aquela comunicação
não passa de um ato falho.

M&M — Como é seu relacionamento com a
propaganda?
Martins — Há propagandas a que eu as-
sisto e realmente me amarro. Às vezes
a pessoa assiste a um show humorístico
inteiro sem dar risada... Às vezes ele as-
siste a uma propaganda de 30 segundos
e se mata de rir.

M&M —O que o senhor acha da nossa propa-
ganda?
Martins — Existem algumas que eu consi-
dero ofensivas à nossa publicidade. Tem
coisa que a gente percebe que foi feita
no fundo do quintal. Por outro lado, há
outras tão boas que acabam me deixando
até emocionado. Aquelas que te provocam
emoção, prazer e causam uma reação po-
sitiva são as que, na minha opinião, fazem
a diferença.

M&M — Q u a l o ingrediente que a propaganda
deve ter para chamar a sua atenção?
Martins — Além do humor, criatividade
e imaginação. No primeiro segundo da
propaganda, já dá para perceber se existe
ou não criatividade.

M&M — Do que o senhor não gosta em pro-
paganda?
Martins — Do lugar-comum, de uma pro-
paganda que nos permite prever o que vai
acontecer...

M&M — O fator-surpresa é um bom ingre-
diente?
Martins — Sim, muito. Eu adoro quando
não consigo imaginar o que vou ver, quan-
do não dá para prever o que vai acontecer.
A surpresa faz a gente lembrar mais da
mensagem. Quando você percebe que o
ré vem depois do dó... Aí é uma desgraça
(risos).

M&M — Já que estamos falando em notas

musicais , como o senhor avalia o uso da
música na propaganda?
Martins — Descobriram a importância da
música na propaganda nos Estados Uni-
dos, há mais de 60 anos. Perceberam que
não adiantava colocar apenas 20 segundos
de música mais o anúncio de alguma coi-
sa, que o negócio não ia fazer efeito. Não,
esse papo acabou há muito tempo. Tem
de ser tudo muito harmônico. A música
tem de induzir as palavras e as palavras
têm de induzir a música. E é exatamente
isso o que os grandes jingles fizeram.

M&M—Onde estão aqueles jingles que todo
mundo sabia cantar?
Martins—Acabou um pouco isso, né? Não
sei se isso é positivo ou negativo, mas vejo

Martins — (Risos} Sim e não. Sim, porque
de repente eu posso achar determinada
propaganda muito legal. Não, porque eu
nunca vou ao supermercado, eu mesmo,
nunca compro nada... Eu peço para com-
prarem, para mim, algo que eu vi e gostei
em uma propaganda...

M&M — O quê, por exemplo?
Martins — Ah, não sei... Talvez um sistema
para fazer barba que pareça mais macio,
coisas assim... Mas eu me deixo influen-
ciar. sim. A propaganda de alguma bebida
pode ser que me influencie um pouco
também, que me deixe com vontade de
comprar, com água na boca.

M&M — Propaganda forma opinião?
Martins — Ajuda muito.

M&M — Propaganda é um instrumento cultu-
*ral?

Martins — Sim. A propaganda faz parte
da cultura do povo. Se você observar
a propaganda da BBC de Londres e da
BBC da França, vai ver que são duas
coisas totalmente diferentes. Por quê?
São duas culturas totalmente diferentes
e, dessa maneira, suas formas de se
comunicar com seu público e com seus
ouvintes têm de seguir o estilo do seu
povo, do seu telespectador.

M&M — Que nota o senhor dá para a propa-
ganda brasileira?
Martins — Engraçado que aqui nós vemos
algumas agências excepcionais, outras
muito ruins. Eu não vejo propagandas
meio da rampa. Ou é muito boa, ou é péss-
ma. Nós temos o oito e o 80. E isso é bom
pois a horrível nos deixa tão bronqueados
que dá bem para separar o bom do ruim.
Aquelas propagandas de religião, credo, dá
vontade sumir. Mas quando você assiste
a um comercial de uma cerveja, com uma
bela imagem, dá sede, dá vontade de tomar, você fica com água na boca.

M&M - Que recado, então, o senhor man-daria para os publicitários? Martins - Continuem como hoje. Hoje, os

grandes publicitários brasileiros mantêm
em seus filmes uma identidade nacional,

mas sempre com uma atualização global. Eles conseguem misturar a globalização
com a natureza brasileira, com as nossas
características, e isso eu acho que está
sendo muito válido, pois não fica aqui den-

tro de uma torre de marfim, mas também
não fica dependente da globalização.

que a linha melódica, que antigamente era
muito usada, hoje não se usa tanto. A mú-
sica foi por um caminho curioso. Antes,
existia uma linha melódica, hoje você só
ouve shuuuuaw, plimplimplim, uma coisa
mais metálica, e é claro que isso não vai
ficar gravado na mente de ninguém. A
música tomou outro rumo.

M&M — Osenhor já fez algum trabalho mu-
sical para propaganda?
Martins—Nos Estados Unidos, o relógio Ti
mex fez uma propaganda com uma música
tocada por mim, uma Fuga de Bach, muito
precisa. Mas isso foi há muito tempo...

M&M- O senhor é influenciado pela pro-
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