




PUBLICIDADE E MENTALIDADE

Receita para
emagrecer:

"Se você quer
manter uma

silhueta esguia,
ninguém pode
negar... pegue

um Lucky Strike,
não um doce"

Mexendo com a autoestima:"Essa é você daqui
a cinco anos? Quando bater a tentação de cair
na auto indulgência, acenda um Lucky Strike"

período em que a mídia passou por
forte desenvolvimento. É interessan-
te notar que, desse total de peças,
quatro são de marcas de cigarros,
hoje proibidas, e sete de bebidas al-
coólicas, atualmente ainda autoriza-
das, mas repetidas vezes criticadas.

Foram escolhidas as campanhas
que elevaram os produtos anuncia-

Não demorou para a fantasia
atingir o jovem, em especial no
pós-maio de 68 na França, quando
o mundo foi tomado por valores
até então subversivos, que precisa-
ram ser rapidamente incorporados
ao sistema pelos meios de comuni-
cação. O culto à liberdade foi en-
tão apresentado em várias versões,
todas palatáveis, até culminar com
o uso de imagens de esportes radi-
cais nos anos 90.

O livro Campanhas inesquecíveis:

propaganda que fez história no Bra-

sil, organizado pela editora Meio &
Mensagem, traz uma seleção de 84
campanhas inesquecíveis, veicula-
das entre os anos de 1960 e 1995 -

Anúncio pergunta se um cavalheiro deveria oferecer Tiparillo a uma dentista (à esq.) ou a
uma recenseadora (à dir.): aposta no poder de compra da testosterona

68 www.historiaviva.cotn.br



dos à condição de ícones do con-
sumo de sua época, que estabele-
ceram relações emocionais com o
público e permaneceram na sua
memória afetiva. Seus ingredientes

- criatividade, ousadia, ineditismo
e pesados investimentos em mídia
- revelam o quanto houve de esfor-
ço técnico e persuasivo para dar vi-
sibilidade à mensagem e provocar
no público-alvo um sentimento de
identificação e adesão.

Atribui-se algumas vezes à pu-
blicidade um papel pedagógico e até
civilizador. Certas ações de comuni-
cação do século passado vão nessa
direção, em especial na área de lim-
peza e higiene e de eletrodomésticos.
A indústria precisava não apenas
apresentar seu produto, mas ensinar
a usá-lo e mostrar seus benefícios nas
questões de saúde e bem-estar.

Há que questionar, porém, as
pedagogias persuasivas que foram
utilizadas em outras categorias de

bens. De fato, os investimentos ma-
ciços em publicidade de cigarros,
bebidas alcoólicas e carros velozes
hoje afrontam uma melhor cons-
ciência da sociedade e o necessário
compromisso de empresas e gover-
nos com o consumidor.

EXERCÍCIO SOCIOLÓGICO consta-
tar isso não elimina a necessidade
de dialogar com peças publicitárias
flagrantemente nocivas, como um
exercício sociológico. Isso porque
esse diálogo evidencia a mentalida-
de dominante em diferentes épocas
e os estágios da tecnologia, os pa-
drões estéticos, os comportamentos
e os hábitos de consumo em um lu-
gar e um tempo que já vão longe.

Um dos primeiros registros da
indústria tabagista no Brasil sur-

0 poder das celebridades: peça de 1954
apresenta o astro de cinema John Wayne

como fã de Camel há 24 anos

Conselho de
especialista:
"Mais médicos
fumam
Camel do
que qualquer
outro cigarro"
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NO SÉCULO PASSADO, A INDÚSTRIA

PRECISAVA NÃO APENAS

APRESENTAR SEU PRODUTO, MAS

ENSINAR A USÁ-LO



PUBLICIDADE E MENTALIDADE

DOIS SÉCULOS DE PUBLICIDADE

São escassos os registros da atividade publicitária no Bra-

sil no período que antecede a chegada da corte de D. João VI

ao Rio de Janeiro, em 1808. Restritos a cartazes rudimentares

escritos à mão e aos pregões dos comerciantes nas ruas, os

anúncios nada mais eram que uma apropriação criativa da

tradição oral, como o exemplo que segue: "Atenção, muita

atenção, aviso/ Sorvetinho, sorvetão/ Sorvetinho de limão/

Quem não tem duzentos réis/ Não toma sorvete não".

A instalação da família real impulsionou o desenvolvi-

mento do país e incrementou

a formação de um mercado de

bens, de serviços e de comuni-

cação. E, com as prensas tipo-

gráficas trazidas na bagagem

portuguesa, deu-se a instalação

da Imprensa Régia, que editava

e fazia circular informações no

primeiro jornal do Brasil, a Gaze-

ta do Rio de Janeiro.

Além das notícias, o jornal

passou a veicular "annuncios"

para propagar e tornar público

que havia "huma morada de ca-

zas de sobrado" para vender ou

gratificar quem pegasse e entre-

gasse "escravo fugido". Os recla-

mes usavam linguagem simples

e adjetivada para chamar a aten-

ção para a venda ou a compra de

escravos, animais, imóveis, remé-

dios e outras mercadorias.

A receita publicitária con-

tribuiu para financiar as empre-

sas produtoras de notícias, fru-

to das inovações tecnológicas

da metade do século XIX, oca-

sião em que o jornalismo dei-

xou a fase romântica, marcada

por debates político-literários

aquecidos, emocionais e relati-

vamente anárquicos.

Acelerou-se a venda de es-

paços, tarefa para os "corretores

de anúncios" assegurando assim

a sustentação económica dos

jornais e gerando o embrião do

que mais adiante seriam as agên-

cias de publicidade. Entre 1891 e

1915 funcionou em São Paulo a

Empresa de Publicidade e Comér-

cio, a primeira oficialmente cons-

tituída para agenciar anúncios.

Um dos
"annuncios"
de remédio
publicados
nos jornais

brasileiros do
século XIX

O poeta Olavo Bilac, garoto-propaganda do
xarope para tosse Bromil nos primórdios da
propaganda tupiniquim

As novas tecnologias da comunicação,

entre elas a fotografia e a cor para a impressão

de revistas, aproximaram o país, no início do

século XX, do que já vinha ocorrendo na Eu-

ropa e Estados Unidos. As inovações exigiram

profissionais com mais preparo técnico para

a criação e a produção dos impressos publi-

citários. Teve início a chamada fase artística:

os anúncios com textos mais elaborados, es-

critos por intelectuais, acompanha-

dos por ilustrações coloridas, obra

de desenhistas e pintores.

A nova estética facilitou a

identificação dos produtos anun-

ciados, uma vez que a maioria das

pessoas não sabia ler. Na segun-

da década do século, foi fundada

A Eclética, pioneira entre as agên-

cias de publicidade, que conquis-

tou contas das multinacionais re-

cém-instaladas no Brasil.

A publicidade brasileira, hoje

tão bem conceituada no mun-

do, profissionalizou-se, definiti-

vamente, na segunda metade do

século XX, acompanhando o rit-

mo das comunicações de mas-

sa, que passaram a contar com as

tecnologias do cinema, do rádio,

da televisão, do computador e das

redes de telefonia e de telecomu-

nicações. - M. B. C. M.
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Uma mercadoria muito especial: cartazes oferecendo
recompensa pela captura de escravos fugidos foram
uma das primeiras formas de publicidade no Brasil



Campanha do cigarro Kart, de
1969, mostra a profissionaliza-

ção da publicidade brasileira na
segunda metade do século XX

giu na revista Fon-Fon (RJ,
25/7/1914). Traz a ilustra-
ção de um homem fumando
junto ao nome da marca e de
um pequeno texto: "É costu-
me que as moças e as senho-
ras não digam mais aos seus
noivos e maridos para não
fumar (...) esta marca evita
o mau hálito, possui perfu-
me agradável, capaz de deli-
ciar as mulheres, é higiénica
e chique".

Nas décadas seguintes, a
publicidade de cigarros no

50, anúncio no Anuário das Senho-
ras relacionava à "classe". Na mes-
ma época, a revista Manchete es-
tampou um anúncio que atribuía
ao cigarro certa "tradição de bom
gosto". A imagem de uma bela mo-
delo internacional fumando, ao
lado da embalagem do produto,
completava a cena.

Cigarros e tabacos lideram o
ranking de investimentos em publi-
cidade no Brasil nos anos 70 e 80.
E seguem com foco no público fe-
minino, com o uso de cenas seme-
lhantes: rosto de mulher com cigar-
ro na mão, acompanhado do slogan
"o importante é ter charme".

Mais que o hábito de fumar, a
publicidade das marcas de cigarro
procurou vender um estilo de vida,
ignorando completamente os pro-
blemas que o tabaco poderia pro-
vocar à saúde. Os anúncios criaram
situações de identificação e proje-
ção, inicialmente para promover o
"prazer de fumar" associando o há-
bito a valores subjetivos, explicita-
dos no uso de palavras como "chi-
que", "luxo", "charme" e "classe".
Também eram atribuídos ao fumo

Guitarra e minissaia: nos anos
60 e 70, a indústria do tabaco
investiu numa nova estética,
para atrair a juventude

poderes de "acalmar", "dar ener-
gia" e "emagrecer".

Na etapa seguinte, mais pró-
xima do quarto final do século, a
saudável juventude brasileira pas-
sou a ser o foco das campanhas.
Tornaram-se comuns as promessas
de vantagem, satisfação e princi-
palmente liberdade em tudo e para
todos. Bastava que os jovens com-
prassem a ideia - e o produto!

Durante a década de 90, o de-
bate sobre os malefícios do fumo
se acirrou no mundo, e a indústria
tabagista substituiu no Brasil seus
personagens por arte abstrata. Em
janeiro de 2001 foram proibidos
anúncios de cigarros nos veículos
de comunicação de massa.

Como estratégias de comuni-
cação, todas essas foram campa-
nhas memoráveis e permanecem
nos anais da história social - ain-
da que, hoje, tais mensagens soem
inconcebíveis.
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Brasil e no mundo dirigiu
seus esforços ao estímulo para que as
mulheres fumassem. O produto aju-
daria a "acalmar os nervos, dar ener-
gia e perder peso", com o testemu-
nho de atores famosos de Hollywood
e, por incrível que pareça, de médi-
cos. Eram ainda utilizadas imagens
de bebés robustos e atletas para ilus-
trar as mensagens, de forma a atingir
a imaginário feminino.

Se médicos não se importaram
em emprestar seu nome à publici-
dade, menos ainda as corporações.
Em meio à Segunda Guerra Mun-
dial, o Mappin Stores, tradicional
magazine instalado em de São Pau-
lo, associou a sua marca a pedido,
de doações de "quase cinco mi-
lhões de cigarros para os soldados
inglezes (sic).

A publicidade continuou su-
gerindo à mulher fumar. Nos anos
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