
Todos dizem que a propaganda mudou muito.
Uma das últimas manchetes do jornal prop-

mark é inclusive surpreendente a respeito dessas
mudanças: "Publicidade de massa acabou'.' Quem
assina a aterradora afirmação é o inglês Mark
Tutssel, da Leo Burriett Worldwide, que presidirá
em junho o júri do Titanium and Integrated
Lions do Festival de Cannes.

Sobre a constatação de
Tutssel, a primeira pergun-
ta que vem à cabeça é ine-
vitável: se a publicidade de
massa acabou, do que vive-
rão doravante os veículos
de comunicação de massa?

Deve haver um certo exa-
gero nas palavras do inglês,
mas essa morte anunciada
da propaganda de massa faz
parte - pouco mais, pouco
menos - das significativas
transformações da atividade
publicitária nos últimos e
mais recentes anos.

Mas foi a partir dos anos
80, porém, que alguns pou-

cos iluminados começaram a falar sobre a segmen-
tação da mídia, incluindo no conceito que logo
tomou conta do mercado mundial a grande mídia,
o que até hoje ainda soa como um paradoxo.

A tese é ampla e já tomou conta da pauta da
propaganda dentro e fora do Brasil, podendo ser
explicada inclusive com os filhotes (programas
e cadernos especiais segmentados) da mídia de
massa, que, embora não tenham sido inventados
agora, têm crescido de forma progressiva e em sua
grande maioria dirigidos a públicos específicos.

Trata-se de inegável segmentação, mostrando que
o geral pode se transformar em específico quando as
oportunidades surgem movidas pelas dificuldades.
Há muitas outras transformações atingindo a propa-
ganda, mas uma delas, em particular e que pode sur-
preender o leitor, chama-me a atenção: a desconexão
entre si dos profissionais do universo publicitário.

Pelo menos aqui no Brasil, a grande família publici-
tária sempre reunida até o início dos anos 90 dividiu-
se em tribos e tem respondido, com raras exceções, ao
chamamento de alguns líderes saudosistas de forma
negativa. Pode ser um fenômeno comportamental
de transformação da própria sociedade, mas nisso a
atividade publicitária sempre se sobressaiu.

Lembro com alegria de uma homenagem
recente a Júlio Cosi Júnior, que algumas entida-
des do mercado e um punhado de amigos e admi-
radores decidiram lhe prestar, pela passagem dos
seus 60 anos de atividades profissionais.

Foi durante um almoço por adesão em um badalado
restaurante de São Paulo e que teve o comparecimento
de quase 200 pessoas. Inevitavelmente, acabou sendo
lembrada uma parte (importante) da história da pró-
pria propaganda brasileira, transmitindo conhecimen-
to aos mais jovens ali presentes e que não tiveram o
privilégio de viver essa época de ouro onde os concor-
rentes eram adversários ocasionais e não inimigos.

Mas, dizem, o que passou, passou. O tempo
passado não se faz tempo presente, afirmava
Camões em um dos seus mais belos poemas que
o consagraram para sempre.

Podemos, porém, tirar lições do passado para
mostrar às gerações que prosseguirão abraçando
e divulgando a bela e compensadora carreira
publicitária que a união pode não se fazer
à força, como costumava lembrar o saudoso
Carlito Maia, mas ela deve ser sempre tentada.
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