is.
na
cio
ca
ed
u

A

ut

iliz
aç

ão

de

st

e

ar

tig

o

é

ex
clu
siv

a

pa
ra

fin

s

ambém foi dele a ideia de cobrar dos jornais
uma comissão de 25% para veicular anúncios.
Provavelmente, foi o primeiro a usar a expressão
"agência de publicidade". Começou com uma sede na
maior cidade da Pensilvânia e em pouco tempo tinha
sucursais em Boston e Nova York.
Em 1869, Francis Wayland Ayer criou a N.W. Ayer & Son, tida
como a primeira agência que assumiu responsabilidade
pelo conteúdo dos anúncios. Tanto Ayer quanto Palmer
estavam criando um novo negócio, baseado numa
atividade que já existia — anunciar produtos —, numa
época cheia de novidades: máquina a vapor, motor
elétrico, lâmpada incandescente. O negócio que estavam
criando tinha tudo a ver com aquelas novidades.
Um século e meio depois, mais ou menos, seu herdeiros
intelectuais e profissionais vivem um momento tão
turbulento e inovador quanto eles viveram, só que não
estão inventando um novo negócio, mas perguntando
como ele deve ser daqui em diante. Já se tem uma boa
ideia das suas mídias, que se resumiam ao impresso no
tempo dos pioneiros, do futuro. O que ainda está nebuloso
é como deverá ser o profissional de publicidade.
No início, era relativamente fácil fazer anúncios. Bastava
colocar o nome do produto, preço, qualidades e endereço
onde encontrar. Mas logo se percebeu que um anúncio
precisa ter mais atrativos que a notícia. Letras maiores,
fios em torno do texto, menos texto, imagens. E de lá
pra cá só aumentaram as exigências da publicidade. Tem
que encantar, tem que convencer, tem que ter relevância,
ideia. Enfim, o criativo da nossa década e do futuro tem
que saber muito mais coisas que os anteriores, resume
Eduardo Axelrud: "Tem que ser um cara que entenda do
negócio e do negócio do cliente. E a campanha tem que
ter uma ideia que funcione onde quer que seja veiculada".
Tanto nos jornais, como fazia Palmer (e imprimir
imagens era uma tarefa trabalhosa para eles), quanto
nas modernas telas móveis e sensíveis. Quando Axelrud
entrou no mercado, na década de 80, não se exigia tanto:
"Eu comecei no tempo da 'sacadinha', no tempo em que

A conclusão do 5 Congresso foi de que o perfil do
publicitário deve estar comprometido como temas como
"valorização do ser humano, desenvolvimento social e
econômico, aprimoramento das condições de trabalho,
sempre com a perspectiva das diversas realidades
regionais e da vocação internacional".
Outra conclusão foi de marcar uma reunião com o
Ministério da Educação (MEC) para flexibilizar e atualizar
conteúdos acadêmicos. Por enquanto a fase é finalizar
um documento reunindo diferentes dados, tanto da
pesquisa da ESPM-SP quanto informações nacionais. Uma
das sugestões é intensificar a integração entre mercado
e academia por meio de contratação de profissionais, em
regime especial, para lecionar, dar palestras, participar de
seminários e oficinas.
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Ao traçar um perfil do publicitário novo, Eduardo Axelrud
quase contraria McLuhan, dizendo: "A mensagem é o mais
importante". Não é um desprezo pelo meio, que foi a TV nos
anos 1960, mas perdeu espaço para a ideia, porque agora são
vários meios de transmitir informação. Ninguém consegue
dominar todos. Nem adianta:"O que precisa é conhecer quem
saiba as tecnologias e criar uma mensagem que funcione da
mesma maneira em qualquer uma delas. O publicitário tem
que ser um especialista em comunicação".
O vice-presidente da ARP, Roberto Sirotsky, tem um exemplo
prático: "O case Sofia, da Panvel, foi ideia da Mínima, uma
produtora, que nós, da 3YZ, uma agência digital, realizamos
junto com a Competence". O comercial baseado num texto
do cineasta José Pedro Goulart sobre sua cadela Sofia gerou
discussão nas redes sociais, polarizou entre os que o acharam
sensível e os que o classificaram de piegas.
Pois Trein garante que integração semelhante e constante
questionamento também acontecem na academia:
"Estamos sempre fazendo revisão curricular, estamos
sempre nos renovando. A academia trabalha com inovação
e empreendedorismo, alinhamento com as tendências
nacionais. O que está acontecendo é o aluno se decepcionando
com o mercado".
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e marketing: "Hoje, o cara tem que ser criativo-planejador. A
academia está encurtando em dez anos a trajetória de um
profissional", diz Trein, porque ensina conhecimento que
somente se adquiria com uma década de trabalho. "Nosso
relacionamento com o mercado é muito bom, e quando a
gente explica nossa formação as pessoas ficam surpresas pela
qualidade que temos."
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funcionava o discurso. Hoje, é completamente diferente.
Hoje, o que funciona é a verdade. O consumidor sofisticou
a sua percepção e toda a marca tem que transmitir
verdade. Hoje, não se consegue mais inventar um chalalá".
É isso o que chamou a atenção da Associação Brasileira
de Agências de Propaganda (Abap). Para diagnosticar
como os profissionais estão sendo preparados para
os próximos anos, a Abap escalou uma comissão
temática que encomendou uma pesquisa realizada
em parceria com a ESPM-SP entre oito universidades
norte-americanas e europeias (as mais premiadas em
Cannes), apresentada
pelo professor Luiz Fernando
Garcia no 5 Congresso. Em resumo, os currículos da
maioria das escolas estão defasados em relação a seus
estudantes, hoje caracterizados como "especialistas na
superficialidade, beliscam um pouco em cada lugar. É
a geração snack", nas palavras de Garcia. Enquanto os
alunos têm vários interesses diferentes ao mesmo tempo
sem se interessar em aprofundar conhecimentos em
alguns deles, a academia estaria agindo exatamente no
contrário. A consequência é um profissional craque no
uso das tecnologias procurando trabalho sem conhecer
bem sua profissão.
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Mas a academia também se move. Sérgio Trein,
coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da
Unisinos (RS), entende que a academia não está distante
do mercado. Ele é um exemplo do profissional que transita
entre essas duas frentes. Já trabalhou nas agências Centro,
MPM, GlobalComm, em Porto Alegre, com Duda Mendonça
em São Paulo, fez marketing político e atualmente presta
assessoria e integra comissão assessora do INEP (Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para
o Enade 2012. Ele inverte a crítica: "Acho que o mercado
tem que rever um pouco algumas coisas. Ele remunera
muito mal o profissional que tem estudo. Eu discordo
dessa avaliação de que a faculdade não prepara para o
mercado".

E acrescenta: "O mercado precisa se reconhecer e ver que não
está pronto para olhar para si mesmo. Falta uma discussão
muito grande".
O enfrentamento proposto por Trein é um sintoma dos novos
tempos. O que a história das agências de publicidade iniciada
em 1842 por Volney Palmer parece estar mostrando é uma
coisa simples: essa profissão está sempre mudando e exigindo
adaptações constantes de seus profissionais.

Argumenta que os principais cursos do país preocupamse em dar formação mais abrangente. Além das históricas
aulas de teorias de comunicação, história da propaganda,
existem cadeiras sobre administração, empreendedorismo

Fonte: AD Advertising, Porto Alegre, ano 16, n. 142, p. 16-17, 2012.

