
opinião8. 15 de novembro de 2010

Você segue o William Bonner no Twitter? Siga. Você vai 
conhecer outro Bonner, o real (como seu perfil de Twitter in-
dica: @realwbonner). Nos posts que ele escreve, surge um cara 
diferente do homem sério e soturno, voz grave como os ternos, 
que vemos engravatado na bancada do Jornal Nacional. No 
Twitter, Bonner é divertido. Parece um primo do interior. Ou, 
como ele diz, um Tio. Em vez de contar que vai dormir, floreia: 
“O Tio vai horizontalizar o esqueleto e submeter os cílios su-
periores e inferiores ao magnetismo natural.” Quando elogia 
os seguidores, vira tio de verdade: “Ocêis tudo é SHOW!”. E, 
ainda outro dia, acordou cedo e perguntou: “Vocês acham que 
eu devo acordar a Tia aqui do lado?” As sugestões foram desde 
um café da manhã na cama para a Fátima, até um susto filmado 
para subir no YouTube (ganhou o café).

Havia pistas de que Bonner é um cara engraçado. Elas 
transpareciam por frestas que deixavam ver a pessoa por trás 
do vozeirão grisalho. Quando, por exemplo, escapou na web 
um trecho em que imitava Clodovil no intervalo do jornal. Ou 
quando criou o bordão, na Copa de 2002: “Onde está você, Fá-
tima Bernardes?” que era na verdade um “Cadê tu, mulher?” 

Bonner deixava, ali, de ser uma figura insípida. Mostrava-se 
humano, sem manchar sua competência ou credibilidade. Com 
o Twitter, o Tio foi para a galera (que até escolhe em tempo 
real a gravata que ele usará minutos depois, no ar). O incrível 
caso do âncora que virou gente. 

Outro dia, rindo com alguma frase do Tio, pensei: se pessoas 

podem ser assim, será que as marcas também podem? Não sei. 
Mas divido aqui com você minhas parcas conjecturas.

Marca não é gente, mas é quase. Uma situação parecida com 
a do personagem de ficção: Capitão Nascimento também não é 
gente, mas é quase. Opa, quem sabe está aí uma pista. 

Fui atrás de uma palestra do romancista E. M. Forster 
(virou livro, por isso dá para consultar) em que ele comentou a 
criação de personagens. Sua definição acabou virando os termos 
clássicos do assunto. Forster estabeleceu duas categorias de 
personagens: os planos e os redondos. Planos são aqueles que 
não mudam ao longo da história, ou mudam pouco. Ao entrarem 
em cena, a plateia já sabe o que esperar deles. O Pinguim, por 
exemplo. Esse é mau e será sempre mau. Quando aparece é para 
fazer maldade. Já os personagens redondos, ou tridimensionais, 
são os que apresentam contradições, sofrem mudanças junto 
com a trama, surpreendem. Um exemplo próximo do Pinguim: 
o Batman de certas versões da história. Aquele que mostra seus 
traumas e sua coragem, sua raiva e bondade, um herói triste e 
frágil ao mesmo tempo que é infalível e poderoso. Mesmo se 
fantasiando de morcego, o Batman guarda algo de humano e 
verdadeiro, que desperta um envolvimento maior com o público. 
Quando você está achando que personagem bom é personagem 
redondo, Forster diz que ambos são válidos. Depende do que 
você, como criador, quer fazer com eles. Depende da função 
estratégica do personagem na história.

Foi então que a palavra “estratégica” me trouxe de volta 

para o nosso mundo. Uma marca deve ser sempre a mesma 
coisa, ou pode mostrar diferentes lados ao longo de sua histó-
ria? Isso seria inconsistência ou profundidade? Quem sabe se o 
Twitter, a web, o PDV ou a ativação não seriam canais nos quais 
cada nova camada aparece para, juntas, formar a imagem do 
todo? O Bonner divertido do Twitter complementa o homem 
sério da TV, e cada um deixa o outro mais interessante.

A palavra “interessante” me trouxe ainda mais para o nosso 
mundo: a criação. A função de prender o interesse das pessoas. 
É estimulante pensar que, a cada briefing, temos a chance 
de criar uma nova cena daquela história. Como nosso cliente 
vai fazer ou dizer dessa vez? Vai reforçar o que já somos ou 
indicar uma vertente inesperada? A cada aparição, temos uma 
nova chance de enredar o público como um autor enfeitiça sua 
plateia. E vamos construindo uma conversa como se fosse um 
desses filmes em que não se pode sair da cadeira. 

Talvez as tintas do escritor ou roteirista sirvam para nossos 
quadros. Podemos aprender com o Capitão Nascimento, Didi 
Mocó, James Bond, Dona Flor ou Buzz Lightyear. Alguns desses 
podem ser planos, outros redondos. Mas todos são criações feitas 
de imaginação, objetivos, estratégias e resultados. Todos têm 
valores, missões e visão de mundo. Todos são marcantes.

No fundo, nossa página em branco serve para criarmos 
histórias de interesse, que envolvam as pessoas. E todo briefing 
traz algo essencial: o protagonista.
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O Brasil contemporâneo é testemunha de uma realidade 
poliédrica em forte evolução e transformação, com um desejo 
crescente de consciência e consideração dos seus próprios 
talentos e desenvolvimentos possíveis. A imagem do Brasil em 
nível internacional também mudou: o que um tempo atrás já 
foi entendido como um emocionante feixe de contradições, 
hoje é considerado um modelo de desenvolvimento. Um desen-
volvimento de um Brasil contemporâneo, intimamente ligado 
ao conceito multifacetado da mobilidade em seus diferentes 
significados e em seus diversos campos de aplicação. 

Mobilidade no “novo Brasil” é também o dinamismo de um 
país jovem, com média de idade de 28 anos e uma parcela da 
população entre os 15 e 64 anos (sua força de trabalho) de 67%. 
Mobilidade é a construção de uma nova visão de mundo, de 
formas de pensamento e de vida que tornam-se paradigmas e 
desafios para o futuro: valorização dos recursos naturais, aten-
ção à diversidade étnica e à riqueza cultural, criação de uma 
consciência social e eco-sustentável e de uma nova cidadania, 
mesmo lutando contra diversas formas de exclusão. 

A mobilidade é, então, participar do processo de globaliza-
ção com coragem e independência, colocando a mão na massa 
de uma forma radical na estrutura intrínseca da sociedade. 
Mobilidade é, no Brasil de hoje, em grande parte, sinônimo de 
mudança, que se resolve sobretudo na verdadeira e na própria 
transformação interna. O Brasil possui uma das poucas reali-
dades a apresentar um elevado grau de mobilidade social: as 
classes são cada vez mais agrupamentos móveis e “fluidos”, 
com passagem de milhões de pessoas de um nível de renda, 
de escolaridade e de consumo para outro, com a adoção de 
estilos de vida e oportunidades completamente diferentes. Uma 
mudança de paradigma, um novo rumo para o País. 

Este cenário emerge de modo particularmente visível no 

fenômeno de crescimento social, que encontra na classe C (e 
particularmente no Nordeste do País) diferentes dinâmicas 
e evidências. O ingresso no mercado de boa parte da popu-
lação que vivia à margem das oportunidades tem enormes 
implicações, que não se esgotam no campo econômico. As 
pessoas da nova classe média brasileira viajam de avião, em 
vez de pau-de-arara. Vestem-se em lojas de departamento, 
em vez do bazar da esquina. Podem comemorar o Dia das 
Mães no restaurante do bairro, andar em carro próprio, ter 
mais de um celular e, nos dias de pré-Copa, comprar aquele 
aparelho de TV de tela plana que garantirá ao torcedor um 
novo status. É essa confiança na possibilidade de melhora 
que move hoje a sociedade.

O acesso ao mercado dos chamados “emergentes à classe 
C” nos últimos anos carece de análises mais aprofundadas sobre 
o significado que isso efetivamente tem socialmente, cultural-
mente e politicamente. 

A nova classe média percebe o consumo como sinal de 
inclusão social por meio da melhoria de padrão de vida. Para o 
“ascendente social”, ter acesso aos bens que antes só podiam 
ser almejados com desesperança funciona psicologicamente 
como uma espécie de comprovação de que, finalmente, a pes-
soa conseguiu se desvencilhar das restrições que a mantinham 
segregada, escondida e sem voz, um ser sem importância sob 
qualquer ponto de vista. 

Além disso, em muitas ocasiões, dependendo do produto, 
o consumo pode se confundir com investimento: no caso de 
roupa (vista como uma forma de melhorar a aparência para a 
conquista ou manutenção de um emprego), computador, moto 
e educação. A nova classe C poupa apenas para comprar mais 
adiante um bem de maior valor. Tem o objetivo de investir 
apenas na educação dos filhos porque sabe que a verdadeira 

ascensão social se faz por meio da educação.
Segundo o Observador Brasil 2010, a classe C ampliou sua 

participação para 49% da população brasileira em 2009, ano 
marcado pela crise econômica global (ante 45% no ano ante-
rior), chegando a 92,85 milhões de pessoas. Já as classes A/B 
subiram de 15% para 16% do total, enquanto as D/E caíram 
de 40% para 35%. Os filhos da classe C são os propulsores das 
mudanças de comportamento da geração mais velha, seja pela 
tecnologia, seja pelas opiniões sobre temas de maior destaque 
na pauta política, como aqueles ligados à questão ecológica. 

Os dois dados que nesta premissa introdutória desejamos 
ressaltar (a “juventude” de um país com uma idade média 
inferior a 30 anos e a fluidez entre as classes sociais que, pela 
primeira vez podem e querem fortemente emancipar-se do 
estado exclusão social) se encontram de forma a reconstruir 
um cenário brasileiro de mobilidade a 360 graus: de economia 
e de consumo, social e cultural, de ação e pensamento.

O brasileiro é sinônimo de mobilidade, de um processo que 
“viaja” deslocando-se de um território (seja geográfico, seja so-
cial) que fala de beleza, mas também dos contrastes dramáticos; 
da diversidade, seja no paradoxo, seja na harmonia, de profunda 
tradição e de presença ativa na inovação. 

O Brasil é enorme e variado: diferentes climas e vegetação, 
diferentes migrações culturais, diferentes histórias coloniais, 
diferentes estágios de desenvolvimento, diferentes etnias e 
tradições, jeitos diferentes, gestualidades e características. 
Diferentes genius loci. As diferenças são tantas que é provável 
pensar haver um continente inteiro sob os olhos  em um único 
país. Mas o denominador comum existe e é possível vê-lo nos  
lugares, nos projetos e nos rostos das pessoas: este denominador 
comum é o movimento em direção ao futuro.
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