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O professor Fábio Mestriner, coordenador do laboratório de embalagens da ESPM, acaba de 
fazer uma revelação surpreendente: nos últimos cinco anos, o tamanho médio das embalagens 
de produtos de consumo caiu pela metade em nosso País. As vendas totais continuam 
crescendo, mas o consumo médio por domicílio está caindo, acompanhando a diminuição do 
tamanho das famílias brasileiras. 
 
O último censo domiciliar do IBGE, realizado no ano passado, ajuda-nos a compreender melhor 
a situação. O número de filhos por casal é hoje inferior a dois e nos grandes centros urbanos 
fica abaixo de 1,5 filho por família. Isso significa que há muitos casais com apenas um filho ou 
mesmo sem filhos. Para nossa surpresa, essa queda dramática nos tamanhos das famílias vem 
ocorrendo de norte a sul do país e em todas as classes sociais, o que mostra como os novos 
valores se difundem depressa, no Brasil de hoje. 
 
Ao mesmo tempo, acentua-se o fenômeno do envelhecimento da população, com o 
crescimento da longevidade e melhores cuidados com a saúde. O Brasil está se tornando 
rapidamente um País mais velho e conservador, onde as pessoas procuram prolongar a 
juventude, recorrendo cada vez mais ao cuidado com o corpo, nas academias de todos os tipos 
que surgem sem cessar. Cresce também o consumo de produtos de beleza feminina (mercado 
anual de R$ 20 bilhões), alimentos dietéticos e plásticas rejuvenescedoras. Só no ano passado, 
foram realizadas 600 mil cirurgias de correção dos seios em nosso País. Há apenas uma 
geração, a situação era completamente diferente. As famílias tinham dois ou três filhos, no 
mínimo, e aos 40 anos os pais já pensavam mais nos filhos do que neles próprios. As 
preocupações da classe média eram três: educação dos filhos, segurança depois da 
aposentadoria e um bom plano de saúde. Hoje essas preocupações continuam, mas foram 
superadas pela preocupação dominante: a necessidade de prolongar a juventude. Com poucos 
filhos, muitas vezes separados, homens e mulheres pensam acima de tudo em manter-se 
jovens, num mundo onde a beleza física é endeusada. 
 
UM POVO CADA VEZ MAIS BEM EDUCADO 
 
Mudanças importantes estão ocorrendo também na instrução escolar. Segundo o IBGE, o 
tempo médio de permanência na escola é de sete anos, mas já chega a nove anos no grupo 
etário entre 15 e 29 anos. Sabemos também que já é de 11 anos a formação escolar média 
dos novos empregados com carteira assinada. Os brasileiros estão se tornando mais aptos a 
tomar decisões por si mesmos, reduzindo a influência da propaganda. Ao mesmo tempo, a 
sociedade está se tornando mais hedonista, buscando o prazer e a satisfação pessoal a 
qualquer custo. Mas, como tudo tem um preço, esta é a geração mais solitária que tivemos no 
Brasil até hoje. Esse panorama complexo provoca muitas situações contraditórias. Por um 
lado, cresce o faturamento das baladas, roupas de grifes, shows e espetáculos de todos os 
tipos. Vivemos, realmente, na era do espetáculo e isso inclui a propaganda e o marketing que 
se preocupam cada vez mais em persuadir através da emoção. Por outro lado, procurando 
fugir à solidão urbana, os brasileiros procuram refúgio na internet, ou nos bichinhos de 
estimação. Há dados confiáveis que mostram que as classes A/B, nos grandes centros 
urbanos, gastam hoje com cães e gatos quase o mesmo que gastam com a alimentação da 
família. 
 
Os jovens criadores da propaganda precisam meditar sobre tudo isto. Uma grande lição nos foi 
dada pela vitória do Rio de Janeiro, na escolha da cidade sede para as Olimpíadas de 2016. 
Como disse Natália Rodrigues, uma jornalista catalã presente em Copenhagen, a vitória não 
coube nem ao líder mais carismático e nem às cidades com mais estrutura, ou mais recursos 
no orçamento. 
 
Coube à cidade que foi capaz de surpreender e comover os jurados e essa cidade foi o Rio de 
Janeiro. No marketing e na propaganda será também cada vez mais necessário persuadir 
através da emoção, como fizeram os brasileiros em Copenhagen. 
 



Aos criadores, especialmente, recomendo que não deixem de ver o vídeo que Fernando 
Meirelles levou para lá. 
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