
Publicidade deve encontrar novo caminho 

A1 ΫβТ edição do Festival Mun-
 dial de Publicidade de Grama-

do recebeu cerca de 4 mil jovens, 
sendo 70% estudantes, vindos 
de várias cidade brasileiras e de 
países vizinhos, como Colômbia 
e México. Na opinião de Guga 
Ketzer, sócio e vice-presidente 
de criação da Loducca, o público 
que lotou o auditório onde foram 
realizadas as palestras aponta pa-
ra a renovação. "É interessante o 
número de pessoas muito jovens 
que vem a Gramado. Quem chega 
aqui pela primeira vez se impres-
siona com o tamanho", contou. 

O interesse do público estimu-
lou os palestrantes nas discussões 
sobre o tema "Onde está a ideia?" 
Sobre a questão, Ketzer acredita 
que ela pode estar em qualquer 
lugar. "Se não fosse tão difícil, 
não teria valor. A grande história 
é descoberta, às vezes, em algo 

que não parece ser uma grande 
ideia. E a gente tem a tendência a 
não se dar conta disso", disse. 

Ele acredita que criatividade é 
um meio e não o fim. A ideia tem 
de estar a serviço de um objetivo 
maior, por isso, a execução, ou 
seja, a produção é tão importan-
te quanto o roteiro. "Não acredito 
somente na ideia por si só. Se a 
ideia é o objetivo final não tem 
propaganda". 

Já Ícaro Doria, diretor de cria-
ção executivo da Wieden + Ken-
nedy, afirma que o caminho para 
a busca de novas ideias é através 
da pluralidade e diversificação de 
culturas. "Acho que o Brasil deve-
ria apostar mais em profissionais 
vindos de outros países, promo-
ver mais intercâmbio. Ainda é 
um mercado muito conservador. 
A diversidade de cultura num am-
biente de criação é fundamental. 
É muito importante unir pessoas 
que não tenham os mesmos para-
digmas", opinou. 

Marcelo Tas, apresentador do 
programa "CQC", deu um recado 
relevante: o consumidor já mu-
dou e a publicidade ainda não. 
Segundo ele, a propaganda tem 
de mudar também e se fazer a 
pergunta: onde está a ideia? "To-

da vez que a gente coloca uma dú 
vida consegue caminhar adiante. 
A dúvida faz a gente descobrir 
novos caminhos, inclusive, para 
a publicidade. Está na hora de 
se fazer essa pergunta porque o 
consumidor não é mais o mesmo, 
não é mais fiel, está mais esperto, 
sabe comparar preços e não aceita 
qualquer coisa", afirmou. 

SEM DIVISÃO 
Tas disse que gostaria de ver a 
publicidade tratando a mudança 
com a devida importância. "As 
marcas são o que são. Não tem 
divisão do que é digital, on e off 
line. É preciso investir recursos 
nessa mudança. Quem não inves-
tir de fato não vai participar dessa 
transformação". Segundo ele, os 
melhores exemplos tiveram pla-
nejamento e investimento, citan-
do o curta-metragem "Eduardo e 
Mônica", da Vivo, que veiculou na 
internet. "Eles trataram a mídia 
como gente grande". 

As audiências dos blogs, na 
opinião de Tas, conseguem um 
público maior que muitas revis-
tas, por exemplo. "Quem ignorar 
o que está acontecendo começa 
a ser deixado de lado", acrescen-
tando: "Não vamos endeusar as 

redes sociais como a grande solu-
ção para tudo, mas também não 
vamos demonizar como algo que 
vai destruir a sociedade. Vamos 
tratar como algo humano que nos 
coloca numa velocidade que nun-
ca tivemos antes e trabalhamos 
inclusive de um jeito diferente em 
função delas". 

Dentro do novo contexto, a 
propaganda deve ser menos inva-
siva e usar o humor de um jeito 
novo. "É preciso criar conteúdos 
relevantes e trazer a marca para 
dentro disso de forma que não 
trate o cara que está do outro lado 
como um idiota", disse Tas. "Tem 
caminhos que apresentam um 
formato novo para a publicidade", 
opinou. 

INAUGURAL 
O evento começou na última 
quarta-feira (31), com a palestra 
inaugural de Luiz Lara, presiden-
te da Abap (Associação Brasilei-
ra de Agências de Publicidade) 
e também patrono do festival. 
Lara concordou que a ideia está 
em todas as partes. "Publicitário 
é um curioso por natureza. Mais 
importante que ter respostas, é 
saber perguntar". 

Ele mostrou vários cases de 

sucesso, inclusive os "Pôneis mal-
ditos" que foi premiado com Galo 
de Ouro. 

O presidente do festival, Be-
to Callage, disse que o tema do 
evento proporcionou uma ampla 
discussão sobre conteúdo. Ele 
afirmou que é importante consi-
derar o perfil do público que em 
sua maioria é formado por jovens 
estudantes de comunicação e pro-
fissionais da área. "A gente trouxe 
para o festival não somente a dis-
cussão da publicidade como se dis-
cutia antes. Ampliamos para tudo 
aquilo que significa a comunica-
ção que faz parte da vida da gente: 
a televisão, o cinema e as várias 
manifestações de jornalismo que 
também fazem parte da publici-
dade, como os blogs e as páginas 
nas redes sociais. A gente trouxe 
a discussão do conteúdo em várias 
expressões. O tema possibilitou es-
sa multiplicação", avaliou. 

SUCESSO 
O painel de maior sucesso foi de 
Dado Schneider, doutor em co-
municação, com a palestra "Mu-
da". Ele iniciou a apresentação 
com um vídeo com uma série de 
conceitos ao som de músicas con-
temporâneas. "Começo a palestra 

com uma metralhadora de con-
ceitos na tela. Isso prende mais 
a atenção e retêm a mensagem. 
O público sempre lembra mais o 
que viu e menos o que escutou", 
contou. 

Schneider conseguiu provocar 
o público a pensar sobre o futuro 
e sobre a profissão através de uma 
linguagem sedutora e inovadora. 
Com humor e música, entrou em 
sintonia com a plateia, que saiu de 
lá com o recado de que não deve 
entrar na ideia simplista e fácil de 
que fazer publicidade é somente 
brilhar. "Publicitário é um presta-
dor de serviço que tem de fazer o 
cliente vender mais. Tem de ir pa-
ra rua ver como as pessoas agem 
e não ficar vivendo num mundo à 
parte. Provoquei as pessoas para 
repensarem na vida", disse. 

Com vários outros palestran-
tes, o festival encerrou com a 
missão cumprida de provocar 
debates inteligentes e lançar ques-
tionamentos para o futuro. En-
cerrada na sexta-feira (2) a edição 
2011 do Festival Mundial de Pu-
blicidade de Gramado a Alap já 
começa a planejar a versão 2013, 
que será presidida por Mauro 
Dorfman, presidente da Dez Co-
municação. AP] A ut
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Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 5 set. 2011. p.31.




