
T
enho estado muito enjoada com tanta publicidade.

É um excesso de informação e me sinto acuada, não há

escapatória, os anúncios te perseguem onde quer que você

esteja. Nas ruas é uma profusão — outdoors, bancas, cartazes

digitais, pontos de ônibus etc. Mas tem também nos transportes, nos

elevadores, nos jornais, revistas, na TV, na internet, ufa! Além disso,

desconfio que é muita publicidade para pouco dinheiro. O salário da

grande maioria das pessoas só dá para pagar as contas do mês e para

uma ou outra prestação maior, não há dinheiro para tanto consumo.

PROPAGANDAS: AME-AS OU DEIXE-AS?

Nunca fui muito seduzida pelos
anúncios, até porque nunca fui
muito compradora. Aliás, detesto
comprar. E no processo de com-
prar, o que mais me angustia é ter
de escolher. O ato de escolher, no
mercado de consumo atual, é ba-
seado na análise dos prós e con-
tras de adquirir o produto ou servi-
ço, no entendimento das informa-
ções e na preocupação com as pe-
gadinhas. Já é muita coisa para
prestar atenção. E ainda somos
bombardeados por propagandas,
que, obviamente, só ressaltam as
qualidades dos produtos e servi-
ços, deixando para o consumidor
a trabalheira de destrinchar o quê
o anúncio não informa.

Partindo da premissa de que o
sucesso com qualquer compra ou
contratação de serviço me exige
uma análise muito maior do que
apenas ver um anúncio e ligar pa-
ra o número anunciado, tentei co-
meçar a tirar as propagandas da
minha vida. Se estou vendo TV, co-
loco o aparelho no mudo quando
começam os comerciais, princi-
palmente nos horários de jornais
e novelas, quando o varejo grita
suas promoções num volume mui-
to mais alto do que o usado nos
programas. Entre ficar baixando
e aumentando o volume, opto por
tirar o som do aparelho. Também
me irritam demais as propagan-
das que vendem crédito como se a
maior felicidade do mundo fosse
ficar endividado por trocentos
meses para “adiantar um prazer”
na vida. Na internet, treino a mi-
nha visão periférica para ignorar
a coluna dos patrocinados e fecho
imediatamente qualquer anúncio
que pule na minha frente.

Fico pensando se sou um ponto
fora da curva e, por conhecer me-
lhor os problemas de consumo me
irrito mais com as propagandas,
ou se outros consumidores tam-
bém são assim. No fundo, descon-
fio que a grande maioria não se in-
comoda com as propagandas e
apenas, passivamente, recebe
suas mensagens, muitas e muitas
vezes, acreditando nelas sem qual-
quer questionamento. Os departa-
mentos de marketing contam
com esta passividade e cada vez
mais estudam como apresentar o
produto/serviço para a pessoa cer-
ta, na hora H em que ela esteja pre-
cisando. Este é o primeiro passo

para a compra por impulso, o tipo
mais almejado pelo marketing e o
mais perigoso para o consumidor.

Cada vez mais leio sobre a cria-
ção de softwares que cruzam da-
dos sobre hábitos dos internau-
tas para conhecer o consumidor
de forma mais precisa e ágil, per-
mitindo que as propagandas que
possam interessá-los estejam na
página que onde eles estiverem.
Estes dados e hábitos são captura-
dos em diversas fontes como re-
des sociais, comentários, pesqui-
sas no Google, sites visitados, ho-
ra de uso da internet. Por enquan-
to, os softwares capturam dados
públicos na rede e trabalham no
tratamento de cruzamento des-
tes dados por grupos. Mas, a ten-
dência é a individualização. Nos
Estados Unidos, os bancos de da-
dos já trabalham com a inserção
de dados individuais como histó-
ricos de cartões de crédito e regis-
tros telefônicos. Uma hora essa
moda chega aqui.

Cada vez fico mais preocupa-
da com esta profusão de informa-
ções cruzadas por um sem núme-
ro de bancos de dados. Definitiva-
mente, a privacidade dos consu-
midores nunca mais será como
antes. Não temos mais como sair
desta roda-viva. Podemos ter
mais cuidado com o que posta-
mos nas redes sociais, cuidar da
segurança dos dados com mais
anti-vírus, ser mais seletivos e

não preencher tudo quanto é ca-
dastro que nos pedem, mas não
temos como prescindir da rede.

A internet, e toda a sua mani-
pulação dos dados de seus usuá-
rios, é, portanto, uma realidade ir-
reversível e vamos continuar rece-
bendo suas propagandas, quer
queiramos ou não. Também não
vamos nos livrar dos anúncios es-
palhados por toda e qualquer su-
perfície lisa espalhadas pela cida-
de. E muito menos na mídia, que
precisa umbilicalmente desta fon-
te de renda para sobreviver.

Se não podemos mais viver
sem tanta publicidade, temos que
conviver com ela. Talvez não seja
o caso de escolher um lado do axio-
ma ame-a ou deixe-a, mas de ser-
mos, pelo menos, mais seletivos,
menos passivos, mais críticos
com suas mensagens. Confesso

que acho radical meu treinamento
para ser mais cega e surda para os
comerciais. Não é necessária tan-
ta rabugice. Mas, também, agir de
modo exatamente contrário, acre-
ditando em tudo, como se fossem
mensagens ingênuas e verdadei-
ras, é procurar problemas.

Nestes tempos em que a infor-
mação sobre o consumidor cada
vez custa mais dinheiro, precisa-
mos ter cuidados ao expor nossos
dados e nossos hábitos, na inter-
net e fora dela. E, mesmo invadi-
dos com tanta publicidade, temos
que primeiro pensar no que cabe
no nosso bolso, o que é realmente
necessário. O ideal é chegarmos
ao consumo consciente, sem mis-
turar o conceito de felicidade pes-
soal com o poder de compra.

A internet, e toda
a sua manipulação
dos dados de seus
usuários, é, portanto,
uma realidade
irreversível e vamos
continuar recebendo
suas propagandas,
quer queiramos ou não

Nos Estados Unidos,
os bancos de dados
já trabalham com
a inserção de dados
individuais como
históricos de cartões
de crédito e registros
telefônicos. Uma hora
essa moda chega aqui
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 ago. 2013, Empresas, p. 18.




