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"A verdadeira interatividade não é clicar em 
ícones ou fazer downloads, mas sim saber 
comunicar-se." 

Edwin Schlossberg - designer americano 

Há algum tempo, os arautos do caos vêm profetizando tan-
to o fim da propaganda como o fim do jornalismo. Embora 
ainda não haja evidência - mesmo nesse sentido con-
fundem o fim das agências de propaganda e dos jornais 
impressos com uma improvável sucumbência das atividades 
da publicidade e do jornalismo. 

É inegável, contudo, que a instituição da agência de pro-
paganda, do tipo que coriscou no século passado, assim 
como os noticiários impressos no material conhecido por 
papel (uma invenção chinesa do ano 105) estão passando 
por transformações, bem como a botica farmacêutica ou a 
quitanda de bairro viraram drogarias e supermercados. Nem 
por isso as pessoas deixaram de se medicar ou comer. 

Tanto o jornalismo como a publicidade compartilham da ati-
vidade que tornou humanos os seres humanos: a comunica-
ção. Do som da fala, nas cavernas, passando pelos diversos 
sinais gráficos e, hoje, digitais, o que mudou radicalmente 
foram os meios pelos quais a comunicação deixa o transmis-
sor e chega ao receptor. Nas pontas do processo, subsistem 
dois indivíduos (ou grupos de indivíduos). 

O que faz com que a comunicação se comunique? Nas aulas 
que dei, nos meus primeiros anos de ESPM, usava uma lis-
tinha de quatro itens (creio que do livro do prof. americano 

Watson Dunn) para ajudar os alunos a perceber o que ca-
racterizava a boa comunicação publicitária. Eram Clareza, 
Originalidade, Pertinência e Persuasão. Se não é clara, a 
comunicação nem se inicia; precisa ser diferente, original, 
criativa, para aparecer, como a árvore branca na floresta 
verde; tem que ter a ver com o receptor, com seus interesses 
ou emoções e, finalmente, tem de convencer a quem se di-
rige a adquirir o produto ou serviço que anuncia. A rigor, no 
jornalismo, o último item não se aplica. 

Além disso, o comunicador tem de dominar os três itens de 
sua atividade: pensar bem, falar corretamente e escrever di-
reito. Para ser pertinente - ou persuasivo - precisa conhecer 
profundamente a natureza humana - e ter talento artístico 
para ser criativo. 

Em quanto tempo é possível dotar uma pessoa dos conheci-
mentos e das habilidades para ser capaz de se distinguir - e 
até exceder - naquilo que faz? 

Nós, na ESPM, não deixamos de dar grande importância ao 
progresso e à tecnologia, que têm feito da comunicação a 
mais importante atividade do planeta - mais: o seu maior 
mercado para a circulação de bens e serviços econômicos. 
(Em 2014, devemos lançar nossos cursos de graduação em 
Tecnologia da Informação.) Porém, nossos professores e 
alunos sabem que as ciências exatas, as ciências humanas e 
uma constante atualização sobre o que acontece na e com 
a sociedade são os ingredientes permanentes da receita que 
resulta em grandes profissionais. 

*Diretor-presidente da ESPM 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 out. 2013, p. 2. 




