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dramaturgo Oscar Wilde cunhou
'uma frase que ilustra bem a
importância da pontuação na

construção do significado:
"Passei a manha inteira debruçado

sobre um de meus poemas. Tirei-lhe uma
vírgula e, à tarde, a coloquei de novo",
escreveu.

A tal vírgula, objeto de preocupação
de gramáticos e escritores perfeccionistas,
caso do autor irlandês, protagonizou em
abril uma campanha publicitária que
homenageia o centenário da Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) em sua luta
pela liberdade de expressão.

Na campanha intitulada "Vírgula",
desenvolvida pela agência África (criação
de Fábio Seidl, Bruno Brasil e Luiz Gonza-
ga Saraiva), o ator Matheus Nachtergaele
empresta sua voz a um texto construído em
cima das diferenças de sentido decorrentes
da presença, ausência e deslocamento de
vírgulas nas frases:

"A vírgula pode ser uma pausa... ou
não", enuncia Nachtergaele, enquanto
imagens exemplificam o que ele diz:
"Não, espere"; "Não espere". Ela pode ser
a solução: 'Vamos perder, nada foi resol-
vido'; 'Vamos perder nada, foi resolvido'"

e assim em diante (p texto completo, no
quadro ao lado).

Campanhas que tematizarn explici-
tamente os próprios elementos da língua,
como a vírgula da ABI, são índices de um
mercado da propaganda que voltou a
tornar tendência anúncios com retórica
sofisticada e ênfase em técnicas literárias,
fenômeno que há anos não se verificava
com igual intensidade. Além de vender o
produto, usando de forma inteligente seu
potencial de expressão, campanhas desse
gênero também promovem o idioma.

- A campanha da ABI é proposital-
mente metalingüística porque se justifica
dentro da estratégia definida para o clien-
te, cujo "produto" é a língua portuguesa-
afirma Fábio Saboya, professor de redação
publicitária e criação para TV, na Miami
AdSchooí/ESPM.

A linguagem, no anúncio da ABI, cha-
ma atenção para a própria linguagem (ou
seja, é uma metalinguagem). Para Saboya,
a retórica publicitária não costuma fazer
isso de forma tão ostensiva, o que não sig-
nifica que o tratamento verbal seja menos
sofisticado. O professor, no entanto, lembra



do idioma
'Não queremos saber

que o caso não é isolado e dá como exemplo
de metalinguagem uma campanha do Cí-
tibank ("A vida precisa de pausas"), criada
pela agência Fallon há três anos.

Nas peças criadas para o Citibank,
enunciados curtos fazem trocadilhos com
palavras e expressões comuns tanto ao
universo financeiro-corporativo quanto a
aspectos da vida pessoal. Entre enunciados
como "Não é justo fazer declarações anuais
ao Fisco e nenhuma para quem você ama",
a campanha trazia uma peça que tam-
bém explorava a pontuação: "Trabalhe,
trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça:
vírgulas significam pausas", sendo esta a
mais descaradamente metalingüística da
série produzida para o banco.

Outra campanha famosa por eviden-
ciar fatos da língua é a do jornal O Estado
de S. Paulo, criada pela Talent. Com o
slogan "Estadão, o jornal de quem pensa
AO", o público é levado a identificar-se a
uma atitude crítica e superlativamente
consistente, a que se adequaria a imagem
do veículo-cliente. O sufixo ao, no caso,
enfatiza um campo de sentidos marcado
por sinônimos do que, sendo grande, alto,
imponente, identifica um jornal de quem
tem ambição.

Brincar com o padrão do idioma fez a
glória de ao menos um clássico publicitário.
Adoniran Barbosa (1910-1982) está sentado
num boteco com um amigo. O garçom lhes
serve uma Antarctica, o amigo derrete-se
em elogios à bebida, ao que é bruscamente
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interrompido pelo compositor: "Nóis viemo
aqui pra bebê ou pra conversa?". A peça,
de 1972, teve jingle criado pelo próprio
Adoníran (que no mesmo ano lançaria
um compacto com a música) e ganhou
imediata adesão popular.

Chamar atenção ao idioma é uma
estratégia retórica usada com parcimô-
nia, como toda fórmula de linguagem
publicitária. Afinal, o excesso de uso e
a exposição contínua levam ao risco do
rápido desgaste. Ao criar um anúncio, o

publicitário precisa dispor de um arsenal
lingüístico diversificado, que abrange des-
de o trocadilho mais óbvio até a metáfora
mais sofisticada. Mas, além de dominar a
língua, é dever do redator manifestar esse
domínio de maneira eficiente, sem perder
de vista seu público-alvo:

- Publicidade não é arte. Contudo, ela
se utiliza dos recursos e dos elementos da
arte para propagar sua mensagem - lem-
bra Celso Figueiredo, professor de redação
publicitária do Mackenzie e da FAAE

Natura: uso publicitário da poesia Frase do Citibankdá ênfase a recurso do idioma



No caso da campanha para a ABI,
as oscilações de significado registradas
pela supressão das vírgulas em frases
corriqueiras vão ao encontro de seu
público, composto em sua maioria por
pessoas cuja ferramenta de trabalho é
o próprio idioma.

Tuíste
Nessa mesma linha, marcou época

o comercial "Hitler", criado e escrito
por Nizan Guanaes na W/Brasil para
o jornal Folha de S. Paulo, em 1988,
com direção dê criação de Washington
Olivetto. Nele, um pequeno pigmento
aparece na tela da TV; a câmera vai
aos poucos se afastando, outros pontos
aparecem evidenciando a granulação (o
conjunto de pontos pretos que formam
uma fotografia) do retrato de um homem
em preto-e-branco. Enquanto isso, a voz
do narrador Ferreira Lima enumera uma
série de feitos de um líder que tirou o país

da miséria e sonhava ser pintor, que zerou
a dívida externa do país, reduziu os índices
de inflação e de desemprego. "Este homem
pegou uma nação destruída, recuperou
sua economia e devolveu o orgulho a
seu povo..."

A descrição positiva do personagem
contrasta com a gradativa definição da
imagem, que se torna cada vez mais
nítida no vídeo, até que o telespectador
percebe que os elogios são dirigidos a
Adolf Hitler. O efeito retórico se consu-
ma, com a conclusão do raciocínio: "É
possível contar um monte de mentiras
dizendo só a verdade".

- A inversão é a chave dessa peça,
assim como na da ABI. A contraposi-
ção do ditador cruel e sangüinário
com o homem capaz e sensível, bem
como a vírgula que muda tudo, nos
mostra um recurso retórico bastante
utilizado em publicidade - afirma
Figueiredo.
Essa inversão da expectativa, o desfe-

cho inesperado, é o que o ramo publicitá-
rio, tão receptivo à expressão estrangeira,
chama de "twist criativo" (os dicionários
Aurélio e Hoauiss admitem a forma
"tuiste" para a variante do rock).



Embora peças publicitárias sejam
por natureza formas de argumentação
retórica, é mais incomum o uso da
própria retórica como tema de slogans.
O recurso do paradoxo (parádoxon),
termo usado pelos estóicos para nomear
a dissociação conceituai ou semântica da
linguagem ordinária (segundo os italia-
nos Armando Plebe e Pietro Emanueíe,
em Manual de Retórica, Martins Fontes,
1992), fundamenta o famoso bordão dos
biscoitos Tostines do início dos anos 80:
"Vende mais porque é fresquinho? Ou é
fresquinho porque vende mais?", criado
pela agência de Enio Mainardi (Enio
Mainardi Associados Propaganda).

O orador romano Marco Túlio Cícero
(106-43 a.C.) usava o termo "paradoxo"
como a opinião contrária à do senso
comum: a extração de uma idéia viria da
inversão do sentido esperado. Na promo-
ção de um biscoito, como o da criação
de Mainardi. o esperado por todos seria
a badalação das qualidades do produto
(contida na interrogação inicial: "vende
mais porque é fresquinho?).

A propaganda, no entanto, explora a
capacidade de inverter o que se espera de

um anúncio (inversão instaurada na ques-
tão: "é fresquinho porque vende mais?"). O
recurso promove a supressão mental de um
aspecto da realidade facilmente reconheci-
do e o substitui por um conceito inesperado.
Pura retórica antiga.

Atualmente, a nova tendência da
retórica sofisticada usada para dar valor
às marcas explora também formas de



expressão poéticas. Bom exemplo é a peça
"O que faz você feliz?", da PA Publicidade,
agência do Grupo Pão de Açúcar, na qual
o poeta e cantor Arnaldo Antunes, guiado
pelo jingle que dá nome à campanha,
enumera situações corriqueiras e pra-
zerosas responsáveis por momentos de
felicidade. A enunciação é declamativa,
como se o cantor recitasse um poema:

"O que faz você feliz?"/A lua, a praia,
o mar / Ser amado e amar / Brincar até
cansar ou trabalhar / Correr sentindo o
vento / Ou correr contra o tempo / Botar
o pé no chão / ou só sonhar / Um filme,
uma conversa boa / Passear e rir à toa /
O que faz você feliz?".

A Natura, por sua vez, mantém no
ar a campanha "Rotina", criada pela
agência Taterka, que também aposta na
sensibilidade do público ao texto de apelo
poético e sugestivo:

"A idéia é a rotina do papel./ O céu é a
rotina do edifício. / O início é a rotina do
final. / A escolha é a rotina do gosto. / A
rotina do espelho é o oposto. / A rotina do
perfume é a lembrança. / O pé é a rotina
da dança. / A rotina da garganta é o rock.

A literatura faz publicidade: trocadilho no slogan da campanha da Cia. das Letras

/ A rotina da mão é o toque. / Julieta é a
rotina do queijo. / A rotina da boca é o
desejo. (...) A rotina do destino é a certeza.
/ Toda rotina tem sua beleza."

História
Não é de hoje que a publicidade se uti-

liza da literatura para compor suas men-
sagens. Poetas corno Emílio de Menezes,
Martins Fontes e Olavo Bilac, no começo
do século 20, já haviam colocado seus
dotes literários à disposição do mercado
publicitário. O ápice dessa contribuição
viria com a epopéia do poeta Bastos
Tigre (1882-1957), criador do slogan
"Se é Bayer, é bom", ao compor um vasto
poema, nos moldes de Os Lwíadas, de
Camões, dedicada ao xarope Bromil (ver
quadro na página 30).

Há casos também em que a literatura
se vale da publicidade para vender seu
peixe, como sugere a reedição da obra
de Jorge Amado pela Companhia das
Letras. Nessa campanha, criada pela Al-
mapBBDO, escritores consagrados como
José Saramago, Rubem Fonseca e Chico
Buarque são fotografados lendo livros do

autor baiano, ao lado do trocadilho: "Por
que Jorge é amado".

- A publicidade não pode perder de
vista sua função. Ela pode não querer
vender nada pra você agora, mas quer
construir uma marca, quer que você
se lembre dela quando se deparar com
o produto, associando-a a coisas boas
- afirma Alexandre Zaghi Lemos, da
equipe de Redação da revista Meio &
Mensagem, publicação especializada
no mercado publicitário.

O mundo prefigurado pelo mercado
publicitário é o da perfeição. O mínimo
sintoma de mácula contida na realidade
é de imediato afastado pela aparição pro-
filãtica do produto. O apuro lingüístico
pode não necessariamente ter influência
direta nas vendas, nem produzir frutos
imediatos a seus anunciantes. Mas sina-
liza a imagem que o publicitário e seu
anunciante têm de seu consumidor. Por
isso, o investimento no idioma, de ordem
imaterial e intelectual, é mais do que um
detalhe na engrenagem publicitária. Um
detalhe que, como uma vírgula, pode fazer
toda a diferença.
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