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(Escrevo este artigo pensando nos milhares de jovens cheios de sonhos
que dão vida às agências de propaganda/Muitos deles encontrarão
na propaganda a sua realização pessoal e profissional, em áreas tão
diversas como a criação e a pesquisa, a produção audiovisual e o
atendimento, ou o planejamento e a administração. A propaganda
é uma das poucas profissões que oferece oportunidades a talentos
diferenciados, mas tendo sempre a criatividade como denominador
comum. De fato, a criatividade é a própria essência da propaganda
em geral e das agências em particular. A rigor, os anunciantes pode-
riam realizar todas as tarefas delegadas às agências, menos uma: a
criação e produção de campanhas. Todas as experiências feitas com
as chamadas agências próprias, ou "house agendes" só serviram
para comprovar que as agências de propaganda continuam insubs-
tituíveis.

A criatividade é um dom natural, talvez o mais valioso que a nossa
espécie recebeu da natureza. O que distingue os humanos é justa-
mente a sua capacidade de encontrar soluções para os problemas da
existência, de uma forma sempre nova, mais bela ou mais eficiente.
Na propaganda não pode ser diferente. Ser criativo significa encontrar
soluções originais para um determinado problema de comunicação,
lembrando-se sempre de que a função básica da propaganda consis-
te em criar ou modificar atitudes mentais, através da persuasão.

Todos nós temos imaginação criativa, embora em proporções diferen-
tes. Podemos estimular o nosso potencial criativo seguindo algumas
normas de trabalho que transformamos nos l mandamentos abaixo:

1. Em primeiro lugar avalie o seu potencial criativo. Se consegue en-
xergar o que os outros não vêem, mas escorrega na primeira casca de
banana, você tem futuro. Lembre-se também de que a criatividade se
expressa de duas maneiras: pela descoberta ou pela invenção. Esta
última é privilégio dos gênios, mas a descoberta é mais acessível a
todos. Na propaganda, descobrir significa identificar oportunidades,
antes dos concorrentes. Os bichinhos da Parmalat, por exemplo, fo-
ram descobertos por um jovem artista de 25 anos.
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2. Aristóteles dizia que é preciso conhecer a si próprio. Mas o criador
de propaganda deve conhecer igualmente bem o seu consumidor em
potencial. Pela nossa longa experiência, podemos afirmar que a fonte
de inspiração das grandes idéias é o mercado.

3. Estudos recentes já mostraram que a inteligência criativa tem vá-
rias formas. Há os que conseguem dar peso às palavras, os que têm
visão espacial, os contadores de histórias, os mestres do humor e os
que poderíamos chamar de empresários de shows. Na propaganda
de hoje há lugar para todos, mas você precisa explorar mais o seu
próprio gênero.

4. Se puder escolher, vá para uma agência aberta a inovação e à
criatividade. Já está provado que as boas idéias dependem de duas
coisas: de você próprio e do ambiente onde trabalha.

5. Até agora falamos só de propaganda, mas a verdade é que o negó-
cio de hoje é a comunicação com o mercado, no sentido mais amplo.
O criador de hoje pensa não só nos comerciais de TV, mas também
nos megashows, grandes eventos, espetáculos esportivos, mundo da
moda e no ponto-de-venda. Essas novas arenas da comunicação ab-
sorvem hoje mais da metade das verbas dos anunciantes.

6. Lembre-se de que vivemos hoje na sociedade do espetáculo. O
consumidor é cada vez mais individualista e para atingi-lo a propa-
ganda também precisa se transformar em espetáculo.

1. Ao contrário do que se imagina, as grandes idéias não surgem do
nada. Elas são o resultado de analogias criadas pelo nosso subcons-
ciente, a partir de nossas lembranças e experiências. Quanto mais
ricas estas forem melhores serão as nossas idéias. É por isso que todo
bom criador é um leitor ávido de tudo que lhe cai nas mãos.

Para concluir, faça também como David Ogilvy no tempo em que ele
era cozinheiro do Magestic. Ele aprendeu a fazer um bom trivial, mas
caprichava de fato nos grandes momentos. O criador de propaganda
deve ser assim, pois ninguém é capaz de criar grandes idéias todos
os dias.
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