
MUDANÇAS
'"As pessoas estudam as coisas profundamente - e
depois mudam alguns detalhes".
Oliver W. Holmes

'Semana passada comecei a tratar das questões que fizeram que piorasse a qua-
lidade criativa da nossa publicidade. Nesse meio tempo, leitores escreveram-me,
conversei com amigos e estou cheio de idéias e de novidades. Vamos a elas. /

Nos anos 70, quando deslanchava uma linguagem brasileira na publicidade mun-
dial, libertando-se das peias cientificistas que a haviam intimidado depois da che-
gada das agências internacionais (que, indiscutivelmente, também tiveram o seu
papel civilizatório, consubstanciado na fundação da ESPM, em 1951, basicamente
pelo pessoal da Lintas-McCahn e JWT), conheci, no Rio, um jovem e promissor
diretor de criação (da McCann) chamado Mareio Moreira.

MM foi protagonista de uma história exemplar que, durante muitos anos, con-
tei, em sala de aula, aos meus alunos. Numa sexta-feira, anunciou ao pessoal
que, naquele domingo, se encontrariam todos na praia - às 10 da manhã, para
fazer uma pesquisa: precisavam conhecer de perto os consumidores, para apren-
derem a se comunicar melhor com eles. Apesar de ser trabalho extra, a idéia
não foi mai-recebida, mas quase causou uma pequena revolução quando Mareio
informou que o encontro seria na Praia de Ramos, na zona norte carioca...

Possivelmente influenciado pelos estágios que fez na Europa, num pós-guerra
relativamente recente, onde vira uma classe média se recompondo, Mareio ante-
cipou de mais de 30 anos o fenômeno que a revista Veja pôs nas bancas há duas
semanas: de que estava em gestação uma nova classe consumidora no Brasil.
Mas nem Mareio nem .os seus contemporâneos de talento criaram propaganda
memorável e de qualidade para a classe C, nos anos 70, ou 80 - ou mesmo no
final do século passado. Todos os nossos anúncios e comerciais que ganharam
grandes prêmios aqui e no exterior - e que são ainda lembrados - foram criados
e produzidos por profissionais de classe média ou média alta e dirigidos às classes
AB.

Para testar essa minha tese, andei perguntando a alguns amigos (do ramo, e
conhecidos) quais os melhores comerciais brasileiros de todos os tempos. Entre
as respostas: primeiro sutiã da W/Brasil, garoto francês Danone/AlmapBBDO,
garoto da Seagram/DPZ, série Fiat/MPM, garoto Bom Bril DPZ/W/, Morte do
orelhão DPZ, Pub londrino Abril/Cosi Jarbas, Banespa Agnello, Caixa Econômica,
da Artplan - e, claro, que é uma lista que está longíssima de ser completa e/ou
estatisticamente representativa mas que dá para sentir que a minha tese vale.

Segundo meu amigo e muitas vezes professor, Francisco Gracioso, os profis-
sionais liberais e outros profissionais oriundos da classe média que formaram a
primeira e segunda gerações de grandes profissionais da publicidade brasileira
(que tiveram, como escolas, as grandes agências internacionais e - depois - a
própria ESPM) comunicaram-se com sucesso com consumidores que eram seus
próprios êmulos, do outro lado de muitos balcões nas lojas e nos supermercados:
a classe média alta, a A/B da classificação da antiga Abipeme.
(E acho que teremos assunto para mais um artigo).
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