
Lembram dessa frase que costumava ficar afixada em
algumas portas, sinalizando de que se tratava de am-
biente privado? Com o tempo, ela desapareceu, Talvez
porque o avanço do processo de civilização amadureceu
nas pessoas o respeito pela privacidade dos outros.

E ninguém mais avance sobre portas fechadas, com-
preendendo que, se estão fechadas, é porque não estão
abertas. Mas se essa é a nova tônica da convivência
entre as pessoas físicas - esperar ser convidado para
ingressar na vida alheia -, já não é o que ocorre nas
abordagens realizadas pelas "pessoas jurídicas".
/Antigamente havia uma coisa chamada propaganda, o
braço explícito das estratégias de marketing. Era através
dela que nós, pessoas físicas, éramos, respeitosamente,
convidados para a dança do consumo./fTratava-se de
uma ação cristalina - eu sou propaganda - e optávamos
por seguir-lhe o raciocínio ou não, de acordo com nosso
tempo, disposição ou interesse.

Regras implícitas determinavam os limites das abor-
dagens. Não será incrível que, agindo num raio de ação
tão claramente demarcado, o marketing e a publicidade
tenham contribuído com tanta eficácia na construção
das mais importantes marcas da história?

Com o passar do tempo, no entanto, entendeu-se como
uma necessária "evolução" do marketing o desenvolvi-
mento de novos métodos, mais diretos, de abordagem.
Acontece, então, uma verdadeira corrida do ouro atrás
de fórmulas que driblassem uma provável e natural
resistência humana a uma proposta comercial que não
lhe convenha.

O comportamento normal das pessoas - decidir sobre
sua própria vida, no momento que julgar apropriado
- começa a ser visto pelos novos profissionais do marke-
ting como um inimigo a ser combatido ou uma resistên-
cia a ser enfrentada e superada.

Os paradigmas do respeito e da elegância são, paula-
tinamente, quebrados. A propaganda - proposta original
de exposição e oferta - vai sendo substituída por um
processo de convencimento, dissolvido nas diversas
áreas da atividade humana.

O que era uma ação que contava inclusive com a
"sorte" - fatores casuais para despertar o interesse
do consumidor - a fim de obter resultados e alcançar
metas de venda, passa a ser um desafio - quebrar
resistências e "dobrar" o consumidor. Propositalmente,
hoje, a propaganda j'á não serve para essa ideologia de

marketing que não trabalha a "empatia" para o consumo,
mas a "obrigação" de obter resultados estatisticamente
convenientes.

Forçada pela liberalidade que dominou quase toda
a economia mundial nos anos 80, a tolerância ética
das sociedades mostrou-se extremamente elástica com
relação às novas estratégias de marketing. E, assim,
perdeu-se o controle da situação. Naturalmente ficou
mais barato trabalhar sem ter certas obrigações morais.
Ou seja, antes havia uma necessidade insubstituível de
comprar espaço na mídia para falar com as pessoas na
expectativa de que elas dessem atenção às propostas
comerciais.

Isso tinha um custo, proporcional ao valor intrínseco
das pessoas, considerando-se seu direito o de não serem
importunadas.

Quebrada a barreira do respeito, aumenta o poder da
aproximação e diminuem os custos de marketing, pois
agora o marketing é apenas uma máquina programada.

Com o recurso do telemarketing, por exemplo, pode-
mos treinar um exército de desempregados que, a preço
vil, vai assediar, permanentemente, o maior número
possível de potenciais consumidores daquilo que esta-
mos vendendo.

Uma verdadeira máquina de abordar, sem pruridos e
sem constrangimentos, inclusive, porque é programada
para enfrentar uma previsível reação negativa dos
abordados.

Programas automáticos de envio de e-mails entopem
caixas postais sem a preocupação de contabilizar outra
coisa senão a estatística dos custos unitários frente aos
resultados de vendas. São tão baratos que não precisam
vender muito de cada vez. É pura matemática.

Acrescentada a tecnologia de invasão de todos os
espaços de convivência, tudo barateia mais ainda, pois
cria-se um estado de marketing imiscuído na vida coti-
diana e cada potencial consumidor é também gimmik de
campanha.

O fato é que, enquanto vamos legislando com rigor
sobre detalhes irrelevantes da propaganda, o marketing
estabelece as grandes regras do comportamento. Não
por acaso a propaganda convencional perde seu signifi-
cado, fica antiga, incompatível.

É demasiado honesta para sobreviver num mundo de
dissimulações, ardis e petulâncias de marketing. Daí, a
pergunta: do que estamos falando, hoje em dia, quando
falamos apenas de propaganda? Qual o seu significado
no grande cipoal em que se converteram as práticas de
marketing? Controladas as ações da propaganda, não
seria, enfim, o caso de se criar uma legislação rigorosa
também para o marketing, estabelecendo sua distância
mínima regulamentar das pessoas?

Quem sabe uma lei dura para as práticas de marketing
não devolva à propaganda o papel justo de protagonista
no papel da abordagem ao consumidor? Quem sabe, as-
sim, anunciar volte a ser uma mistura de técnica e arte,
acompanhadas de uma boa dose de elegância? O que nos
resta de sensibilidade e educação agradeceria.
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