
POR MÁRCIA PINHEIRO

marqueteiro tem o primeiro
nome de Stalimir, conjunção
de duas palavras russas: sta-
lin (aço) e mir (paz). Paz du-
radora. Há, porém, a óbvia

homenagem ao ditador soviético, pois o
publicitário nasceu no mesmo ano da
morte de Josef Stalin (1953), e seus pais
eram comunistas. Curiosamente, Stali-
mir Vieira é um profissional às avessas
do que o senso comum percebe do po-
deroso mundo do marketing. Acaba de
lançar, pela Martins Fontes, o livro Mar-
c a - O que o coração não sente os olhos
não vêem (140 págs., R$ 20). Esqueça os
vendedores pit bulls e os monges que
fazem chover dinheiro com o poder da
mente. O tema aqui é ética.

O profissional passou pelo mercado
financeiro, pelo setor hoteleiro e por
grandes agências do mainstream, como
DPZ, W/Brasil, Bates e DDB Argenti-
na. Hoje, é consultor. Atende em-
preendedores que precisam aprender a
se comunicar com o
consumidor. Não só
no Brasil. Os micros
e pequenos empresá-
rios de Moçambique
e Angola a ele recor-
rem para dinamizar
seus incipientes mercados, iniciativa
apoiada pela Associação Brasileira das
Agências de Publicidade (Abap).

Também o governo de Cuba dele se vale.
É professor convidado da Universidade
de Havana, onde dá palestras periódi-
cas. "Em 2001, recebi um convite do
governo cubano, apadrinhado por Ro-
berto Duailibi", explica. Provocado se
não é uma contradição fazer workshop
na ilha de Fidel, o publicitário ri.
"Aprendi que existe agência de propa-
ganda em Cuba. Quem são os clientes?
Os ministérios." A idéia, segundo ele, é
informar os cidadãos da disponibilida-
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de de serviços. É o chamado marketing
social, de interesse público.

"Você imagina o Partido Comunista.
Eu o oriento sobre como se comunicar
de maneira eficiente. Pode ser compa-
tível com o sistema, desde que seja fei-
ta uma leitura sem violentá-lo. Consis-
te apenas em construir uma percepção
do valor dos serviços e produtos", expli-
ca. Esse é o papel do marketing: dar a
roupagem para os apelos da população
num sistema socialista. Os burocratas
cubanos entenderam a mensagem, se-
gundo ele. O marketing não é necessa-
riamente capitalista. É a construção do
conceito de comunicação.

Lá vem a contradição, raciocinaria o
leitor. Não para Vieira. Hoje, ele repre-
senta a associação das agências de pro-
paganda nas audiências públicas sobre
publicidade de medicamentos, produ-
tos voltados a crianças e bebidas. "Eu
estou do lado do mal", brinca. Porque,
do outro, estão as ONGs, a imprensa e
os parlamentares. "Defendo a liberda-
de. Tenho medo do que venha na estei-

ra do controle da propaganda." Na sua
visão, o recurso de venda mais transpa-
rente é o marketing, porque fala o que
é: "Eu sou propaganda. Você vai confiar
ou não em mim". E pronto. "Todo mun-
do sabe que aquilo foi feito porque al-
guém pagou", continua.

À postura dos parlamentares, no pa-
pel de anjos de proteção ao consumidor,
responde: "Por que não falam era regu-
lamentar o marketing político? E muito
mais importante". Na seqüência, aper-
feiçoa o pensamento. "A propaganda po-
lítica perdeu muito da sua credibilidade
no País. O brasileiro é esperto. Absorve
rapidamente os truques", acredita.

Ele diz que a publicidade apenas induz à
experimentação. Não há o compromisso
de sucesso do produto. Sobre se jovens ou
crianças têm discernimento para esco-
lher o que é melhor e não apenas se com-
portar como manadas, é claro: "As pes-
soas sempre foram assim. Elas precisam
de referências e buscam a integração. A
propaganda não inventa nada". Para ele, a



pior liberdade é mais eficaz
que a melhor proibição. A li-
berdade expõe, denuncia, e a
proibição só promove o que é
interditado. O mercado con-
tinua a existir, independente-
mente de censuras. "Se a pro-
paganda resolvesse tudo, a
cocaína não seria o bom ne-
gócio que é", entra o publici-
tário em terreno pantanoso.

De outro lado, critica o que
chama de uso inconveniente do instru-
mental, sobretudo O telemarketing. "Eu
não aceito transformar o meu telefone ou
o meu celular ern veículo. Veículo é tele-
visão, revista, jornal, rádio, outdoor. O
meu celular é privado. Quando compro
uma revista, sei que há anúncio lá den-
tro. Está no preço. Tenho consciência. É
uma decisão minha." E por que o tele-
marketing prosperou tanto? "Porque é
barato. E tão barato que não precisa nem
funcionar. Isso é uma deselegância. Esse
é o marketing estúpido e grosseiro, que
aborda as pessoas sem pedir licença."

Um exemplo citado no livro é eloqüente
sobre a falsa percepção de que o marke-
ting tudo resolve. Um fabricante de co-
bertores decidiu que precisava melhorar
a imagem na comunidade onde estavam
localizadas suas instalações, composta de
uma população pobre e carente. Com o
auxílio de uma mente "criativa" da publi-
cidade, resolveu distribuir cobertores
pela vizinhança. O tiro saiu pela culatra.

Houve uma enorme indignação dos fun-
cionários da empresa, cujo saSário médio
não era suficiente para adquirir o bem
que produziam. Faltou sensibilidade.

Aventureiro, no fim dos anos 70,
Vieira passou uma longa temporada na
Europa. De Paris a Var-
sóvia, com direito a cru-
zar o Muro de Berlim,
antes da queda. Na vol-
ta do tour europeu, as-
sumiu a profissão, na
DPZ, em Porto Alegre,
sua cidade natal. Gesti-
cula muito, conta minú-
cias, é empolgado. Teve
um convite para o Rio e,
na seqüência, São Pau-
lo e Buenos Aires. Em
2000, Roberto Justus o convidou para
trabalhar em sua agência, a Newcomm-
Bates. "Não deu certo", diz. O motivo:
"O foco do negócio era muito agressivo
para os meus padrões. Discutível em
termos de escrúpulos", define.

Um episódio ocorrido na
agência de Justus, descrito
no livro, é auto-explicável. O
cliente era um laboratório
farmacêutico que perdia ra-
pidamente participação no
mercado de xaropes, porque
o concorrente havia desen-
volvido uma fórmula melhor,
aconselhada por médicos.
Vieira perguntou se o clien-
te realizava pesquisas para
atualizar o medicamento. Si-
lêncio. De imediato, uma jo-
vem colega determinou: "Te-
mos de estimular a autome-
dicação". Sugestão natural-
mente aceita pelo cliente. O
marqueteiro caiu fora.

Outro case, como gostara de
dizer os publicitários, foi
presenciado pelo marque-
teiro. Estava em um super-
mercado, quando duas mo-
ças que trabalhavam no cai-
xa começaram a desancar a
empresa, reclamar do exces-
so de trabalho, da falta de
condições do ambiente e dos
baixíssimos salários. Elas fa-
lavam em alto e bom som,
para a clientela ouvir. O sío-
gan da empresa? "Lugar de

gente feliz". Não funcionou, houve pre-
juízos e a rede passou por um bom pe-
ríodo de reestruturação.

É na ética que Vieira bate o seu marte-
lo criativo. Relembra histórias da avó, em
Porto Alegre. Toda vez que ela ouvia no

rádio o jingle do produ-
to Chirnarrão Gaúcho,
que se definia como o
melhor chá do mundo,
ela resmungava: "Men-
tiraaaaaa!" Para ele, o
consumidor não é bobo.
Pode se iludir por al-
gum tempo, mas não
por todo o tempo. Mes-
mo com os apelos da
globalização, que tor-
nou as empresas mar-

ket oriented e não product oriented, uma
hora a verdade vem à tona. E a verdade
é apenas "vergonha na cara", diz o mar-
queteiro de nome soviético. A avó de
Vieira sabia disso. Será que todos os
consumidores sabem?
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Text Box
Fonte: Carta Capital, a. 14, n. 492, p. 78-79, 23 abr. 2008.




