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Não faz muito tempo, um conhecido publicitário declarou em entrevista à mídia especializada 
que havia dissuadido um de seus clientes de se engajar numa campanha contra o fumo, 
alegando que a propaganda não conseguiria mudar as atitudes mentais que levam ao hábito 
de fumar. Posso ter entendido mal, mas confesso que fiquei intrigado com esse testemunho de 
um profissional de comunicação. Se a propaganda não serve para modificar atitudes mentais, 
para que é que serve então? A resposta é muito simples: a propaganda mostra todos os dias 
que consegue mudar atitudes mentais com mais eficiência e a custo mais baixo do que 
qualquer outra forma de comunicação persuasiva. Mesmo no caso das campanhas contra o 
fumo, sabemos que a porcentagem de fumantes entre os maiores de 15 anos caiu de 30% 
para 14% nos últimos dez anos, em nosso país. É evidente que o que provocou esse resultado 
espantoso foi uma gigantesca mudança da atitude mental dos fumantes, causada, 
principalmente, pela propaganda contra o fumo. 
 
O que não se pode é esperar da propaganda que ela faça todo trabalho sozinha. Muita gente 
acredita que a propaganda é uma profissão sem memória, mas cremos que é bom recordar os 
marcos históricos que definiram os rumos da propaganda moderna. Um desses marcos é o 
famoso Dagmar, um projeto patrocinado, ainda no século passado, pela Associação Nacional 
dos Anunciantes (ANA), dos Estados Unidos. Naquela ocasião, a ANA reconheceu que os 
verdadeiros objetivos da propaganda são os seguintes: criar, reforçar ou mudar atitudes 
mentais, predispondo as ações favoráveis ao produto, serviço ou ideia anunciada. 
 
Nunca é demais refletir sobre as verdades essenciais da propaganda, especialmente num 
momento como este, quando muitos pensam que ela já cumpriu o seu papel e não tem mais 
nada a dizer. A propaganda de hoje é usada principalmente na defesa e construção de marcas, 
competindo com concorrentes poderosos. Para complicar a situação, o consumidor de hoje é 
mais cético e bem-informado, tendendo a tomar decisões independentes. Mas a propaganda 
continua sendo uma força poderosa de persuasão, especialmente quando tira partido de fatos 
novos ou impactantes, transformando-os em verdadeiro palanque. É o que está acontecendo, 
neste momento, com o lançamento pela Coca-Cola Zero de latinhas que reproduzem as 
músicas mais famosas do Rock in Rio. A Coca Cola é uma das patrocinadoras do Festival e está 
tirando partido da grande cobertura espontânea da mídia, para dar mais impacto à sua 
campanha. 
 
Outro excelente exemplo - quem diria! - nos foi dado pelo Papa Francisco, na sua recente 
viagem ao Brasil. Ele transformou em palanque a Jornada Mundial da Juventude, para dar 
mais impacto e repercussão às suas mensagens para os jovens do mundo inteiro. Aliás, em 
sua curta passagem pelo Brasil, o Papa Francisco deixou outras lições para os publicitários e 
uma delas foi o uso da linguagem coloquial e do slogan para resumir as suas ideias. No caso 
da justiça social, por exemplo, ele defendeu a inclusão dos mais pobres, dizendo que isto não 
é tão difícil como parece. Basta "que se ponha mais água no feijão". Eis aí um slogan que vale 
a pena registrar como fecho de futuras campanhas pela inclusão social. 
 
Enfim, continue usando e abusando da propaganda, pois ela não tem contraindicações. Na pior 
das hipóteses ela é apenas inócua. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 set. 2013, p. 2. 
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