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Meu filho mais velho costuma freqüentar muitos espaços culturais  e cinemas de arte aqui em 
São Paulo. Entre eles, o Reserva Cultural. E de lá, ele me traz freqüentemente “a mesma 
história”. 
 
Explico melhor: freqüentado por pessoas mais velhas (do que ele), estas apresentam um 
comportamento muito singular, na perspectiva dele: prestando uma enorme atenção aos 
comerciais exibidos à meia luz, imediatamente após o seu final, elas interagem, comentando e 
até mesmo chegando a aplaudir em alguns casos.  Falado alto,  o comentário mais comum é: 
“muito bem bolado”. 
 
Acho uma delícia esta história, por sua singeleza, e pelos múltiplos aspectos que ela aponta. 
Primeiro, de modo geral, quem freqüenta cinema sabe: ocorre mesmo silêncio na exibição dos 
comerciais, mesmo sendo em “meia luz”. 
 
Afinal, cinema é imersão, é catarse, é transportar-se ao mundo da tela: desliga o mundo real, 
acende o mundo mágico, onde somos todos convidados, envolvidos e até mesmo abduzidos de 
nossas poltronas. Lembra a genial concepção de A Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, 
onde a mocinha sonhadora saia da platéia e entrava na história.   
 
Pois bem: a legislação sabe tanto disto que obriga a exibição em meia luz, como uma 
advertência para que não entremos integralmente naquele momento mágico de exibição, onde 
há uma clara intenção comercial a nos atrair. Mas não adianta muito. 
 
Cinema é magia. E comercial em cinema pode ser mágico também. A tela grande, o som 
envolvente, a condição de envolvimento… Não há meia luz que resista. Indo à frente. Há uma 
relação quase bipolar da maioria das pessoas em relação à propaganda. “Ninguém acredita em 
propaganda”, mas é declaradamente o principal meio através do qual a maioria das pessoas 
toma conhecimento de produtos e serviços. 
 
“Ninguém presta atenção em propaganda”, mas a maioria dos principais bordões publicitários 
“pegam” rapidamente e são aplicados em situações do cotidiano. 
 
A publicidade, particularmente via televisão (aberta ou fechada), em função de suas próprias 
características e limites , tende a utilizar com enorme freqüência do tom emocional como seu 
componente chave. Diante do simplesmente racional, o “cérebro” se defende, cria barreiras. 
Mas o emocional, não. Ele transita, permeável, e chega em você. Os extremos da emoção mais 
utilizados são o humor e o drama. Nos últimos tempos, até mesmo em função das pressões do 
cotidiano e da necessária busca de relaxamento da pessoa diante das telinhas de TV ou do 
computador, ou da telona do cinema, o humor tem prevalecido. Às vezes, o “tiro sai pela 
culatra”, quando a gente lembra da piada mas não lembra da marca.  Mas, quando o humor e 
o produto transitam na mesma identidade, a sua memória é perfeita, o que é o primeiro passo. 
O segundo passo é alcançado quando ela gera ou reforça empatia entre você e a marca. O 
passo final desta escala é chegar ao ponto de você, em sua próxima escolha de compra de 
produtos ou serviços, levá-la em conta em sua análise. 
 
O bom trabalho de propaganda estuda bastante qual o perfil do público que mais interessa 
(público alvo), qual sua linguagem, seus gostos, suas preferências. Estuda muito a 
“personalidade” da marca. Daí, olha para todos os concorrentes e vê o que eles estão usando e 
quais resultados obtiveram. Pronto: com isto em mente, consegue-se definir o que dizer e 
para quem dizer, como, quando e quantas vezes dizer. Com muita pertinência ao que é 
desejado ser transmitido e com muita criatividade, para que seja notado. 
 
Se este processo é respeitado por todos, há uma enorme chance de sucesso. De atingir. De 
tocar corações e mentes. De ser levado em consideração na próxima compra. 
 



Com a contínua profissionalização do mercado e com o constante incentivo à criatividade, 
tenho certeza que meu filho ouvirá a frase do título muitas e muitas vezes daquele grupo 
dentro da magia do cinema. Ou receberá através do e-mail e das redes sociais, muitas vezes, 
cópias e links das peças publicitárias que as pessoas enviam para seus amigos quando gostam 
muito de sua linguagem e/ou de sua mensagem. Ou receberá um link através do twitter, do 
facebook ou da rede social que você freqüenta. Ou… As possibilidades são múltiplas quando a 
proposta é bem concebida e executada. 
 
Bem bolado, né? 
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