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Nós, publicitários, costumamos, por vício funcional, enaltecer tendências 
 
Semana passada, fiz parte da mesa de um workshop sobre publicidade de medicamentos, 
organizado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, junto com Terezinha de Jesus 
Andreolli Pinto, diretora da faculdade; Maria José Fagundes, gerente de propaganda da Anvisa; 
Paulo Arthur Lencioni Góes, diretor de fiscalização do Procon/SP; Gabriel Tannus, presidente 
executivo da Interfarma, Marli Martins Sileci, gerente executiva da Abimip, e Patrícia 
Mastroianni, professora e coordenadora de fármacos e medicamentos da Unesp. 
 
O evento durou quase cinco horas. As exposições e os debates, no geral, foram ótimos, mas 
teve um momento que me chamou a atenção particularmente: a intervenção da professora 
Patrícia. Coube a ela apresentar os resultados e as análises de uma das etapas do programa 
de monitoração de propaganda de produtos sujeitos à vigilância sanitária. No caso exposto, 
tratavam-se dos psicoativos (remédios para depressão, epilepsia etc). 
 
O levantamento mostrou, por exemplo, que os anunciantes (e suas respectivas agências) 
tinham se utilizado, nas peças publicitárias, da figura de mulheres numa proporção de quatro 
para apenas um homem. Segundo a professora, esse comportamento publicitário não guarda 
fidelidade com a proporção real das ocorrências patológicas envolvendo mulheres e homens, 
que é de duas para uma. Isso foi "denunciado" no evento como "machismo". 
 
Outra apuração "relevante" trazida à luz do debate foi o fato de nos anúncios de 
medicamentos psicoativos não aparecer, como ilustração, a figura de negros, o que poderia, 
muito bem, ser encarado como preconceito racial. Único representante da categoria dos 
publicitários presente no debate, senti-me na obrigação de esclarecer à professora as razões 
desses "desvios". "Confessei", por exemplo, que nós, publicitários, costumamos, por vício 
funcional, enaltecer tendências. Ou seja, se as ocorrências de depressão entre mulheres e 
homens se dão na proporção de 2 x 1, é bem provável que nos anúncios a presença da mulher 
se dê na proporção de 4 x 1. Não por ignorância dos dados científicos, provavelmente 
presentes nos briefings, e muito menos por preconceito machista. Trata-se apenas de dar 
atenção maior ao mercado primário do anunciante. 
 
Insisti que é bastante provável que um anúncio seja, preferencialmente, ilustrado pela foto de 
um consumidor que represente o segmento que consuma o dobro do produto, não importa a 
categoria. Se aqui já não se justifica qualquer suspeita de preconceito, menos ainda se 
justificará essa suspeita nos anúncios de medicamentos psicoativos que, em 100% da 
amostra, são ilustrados com a figura de brancos. 
 
Expliquei que, de fato, por muito tempo, o negro esteve praticamente excluído da publicidade. 
Mas que isso vem mudando muito, de uns anos para cá, na maioria das categorias de 
produtos. Ao mesmo tempo, questionei sobre o que ocorreria se tentássemos "corrigir" essa 
atitude politicamente incorreta nos anúncios de psicoativos (focados em problemas mentais), 
passando a utilizar a figura de negros. Não sei, mas ocorreu-me na hora do debate e, me 
pareceu, foi opinião compartilhada pela platéia, que aí sim poderíamos dar a impressão de 
preconceito. 
 
Quem sabe, nesse caso, não estaria ali a professora nos "denunciando" por mostrarmos 
negros na proporção de 2 por 1, quando serão, quem sabe, os brancos a esmagadora maioria 
usuária de anti-depressivos. A terceira "denúncia" apresentada pela professora dava conta de 
que os anúncios de medicamentos antidepressivos "insistiam", em suas fotos, na locação de 
ambientes do tipo "belas paisagens", "spas" e outros exemplos de ambientes reconfortantes. 
 
Expliquei que nós, publicitários, temos, também por "vício funcional", a mania de nos 
utilizarmos de analogias para traduzir os benefícios daquilo que estamos anunciando. E que 
esse recurso, na prática, justifica a nossa contratação, considerando-se que a mera 



reprodução de um briefing, essencialmente científico, dificilmente nos assegurará a atenção do 
público-alvo, mesmo este sendo composto por médicos. 
 
Pois é, caros colegas, esse papo pode estar parecendo surrealista para vocês. Mas seria bom 
atentarmos para o fato de que são essas pessoas, com suas visões particulares, que estão 
alimentando a Anvisa de dados para a elaboração das regulamentações da publicidade dos 
produtos sujeitos à vigilância sanitária.  
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