
A NOVA ONDA
O brasileiro é romântico.

Essa descoberta, de uma

pesquisa da Interscience,

pode ser conferida

nos sinais visíveis

das novas propagandas,

roupas e cinema

á algo de novo no ar. Se você ainda não
percebeu, note alguns sinais. Propaganda
do novo Fiesta, da Ford: corações e mais

corações. Desfiles de moda dos novos darlings
entre os jovens estilistas, Isabela Capeto e Maxime
Perelmuter: estampas florais em quase todas as co-
leções, silhueta feminina, cinturas marcadas, saias
rodadas, detalhes como laços, fitas, bordados, man-
gas bufantes. No cinema, o filme "Diários de Mo-
tocicleta", longa de Walter Salles Júnior, conta a his-
tória do jovem Ernesto Guevara, que deixa sua ca-
sa em Buenos Aires e interrompe os estudos em
medicina para uma viagem de descobertas pela
América do Sul com seu amigo Alberto Granado.

POR NARA DAMANTE



Pois é, o romantismo está de vol-
ta. Então, não se surpreenda se os
protestos dos jovens nos próximos
anos começarem a exigir mangas bu-
fantes e garotas de bochechas rosa-
das e cabelos cacheados, principal-
mente no Brasil.

Romantismo é um dos oito va-
lores do brasileiro, de acordo com o
estudo Brasil Brasileiro, da Interscien-
ce com rnais de sete mil entrevistados.
Em contraste ao realismo que esta-
mos cercados diariamente nas ruas e
na mídia - pelos sentimentos de
medo diante da violência, guerra,
desemprego e fome -, o brasileiro
ânsia por valores básicos. Nesse rol,
entram amizade, humildade, inteli-
gência, alegria, solidariedade, hones-
tidade, trabalho e romantismo. Esse
último é destacado pela empresa co-
mo uma tendência que vem se con-
cretizando em várias áreas e sensi-
biliza inclusive os mais jovens.

"O romantismo é um valor emer-
gente para os próximos anos e tende
a ser muito valorizado como uma
forma de minimizar a crueldade da
realidade. Funciona como uma vál-
vula de escape para os problemas
cotidianos difíceis de serem encara-
dos", diz Ivani Rossi, diretora de pla-
nejamento da Interscience. Em oposi-
ção ao mundo de notícias ruins e
catastróficas, o ser humano está se
voltando para as suas necessidades
básicas e ao que realmente lhe traz
conforto: o carinho da família e dos
amigos. Vários estudos após os aten-
tados terroristas de 11 de Setembro já
apontavam que as pessoas queriam
resgatar esses valores em oposição
aos dos anos 80 e 90 em que a von-
tade de ganhar dinheiro, ter sucesso
e viajar o mundo eram expressos
pela estética yuppie.

Historicamente, o romantismo foi
um movimento cultural europeu sur-
gido em finais do século 18, cuja
influência se consolidou até meados
do século 19. Ele esteve ligado aos
movimentos ideológicos que culmi-

naram no liberalismo inspirado pela
Revolução Francesa e ao estabele-
cimento de uma nova ordem política
e social. A estética romântica aliava a
importância dos sentimentos, valori-
zando o amor como valor legítimo da
espécie humana, a um irracionalismo
que mesclava o sublime e o fantás-
tico. Entre os valores atribuídos a
essa corrente estavam o aspecto lúdi-
co do sonho, a natureza, o regresso
ao passado e a subjetividade. A ten-
dência se expandiu para a literatura,
música e arquitetura.

Mas o romantismo esteve presen-
te ao longo dos anos não só para
denominar as manifestações amoro-
sas de homens e mulheres como
também para designar a visão ideali-
zada da sociedade e de sua organiza-
ção política.

Para os entrevistados na pesquisa
da Interscience, ser romântico sig-
nifica compreender o outro (46%), ser
carinhoso (39%), ser amoroso (30%),
demonstrar emoções (18%) e ser sen-
sível/ sentimental (17%), principalmen-
te. O romântico moderno expressa
seus sentimentos presenteando (32%)
- sendo que entre os mais jovens, de

15 a 17 anos, essa opção é ainda
mais destacada (45%), sendo cari-
nhoso (20%), fazendo declarações de
amor (11%), sendo atencioso (11%) e
enviando mensagens românticas via
e-mail ou poesias (10%).

No universo pesquisado, 42% jul-
gam muito importante o romantismo,
mas 78% disseram que atualmente as
pessoas não estão nada românticas.
Quase a metade (48%) dessas pes-
soas se considera romântica e a maior
parte delas se concentra nas classes B
e C, de 18 a 39 anos, solteiros.

Na visão do publicitário Rui Pi-
randa, vice-presidente de friação da
Datamídia, que trabalha desenvol-
vendo relacionamentos de empresas
com seus públicos, os oito valores
apresentados na pesquisa da Inter-
science apontam uma carência resul-
tante da perda de credibilidade das
instituições. "Não há apenas uma
volta ao romantismo ou um idealis-
mo, mas uma vontade de ser aco-
lhido", opina. Ele complementa sua
afirmação com um estudo encomen-
dado pelo grupo FCB que mostra
que o eu-cidadão ficou em primeiro
lugar entre os itens sobre o que pode
mudar no Brasil, seguido pela pro-
paganda e pelos meios de comu-
nicação. O governo ficou em décimo
segundo lugar.

Outro fenómeno que ele ressalta
é o de que as pessoas estão com
medo de viver o mundo do lado de
fora de suas casas, o que a pesquisa
comprovou com a afirmação de que
a TV por assinatura seria o único item
que os entrevistados não abririam
mão se estivessem com alguma difi-
culdade financeira.
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Casar ou
comprar bicicleta?

Nesse contexto, casar é o maior
sonho de consumo apresentado nes-
sa pesquisa porque pressupõe estabi-
lidade emocional e financeira para
investir em festas, casa e, por conse-
quência, nascimento e educação de
filhos. Mas isso significaria que os jo-
vens estão conservadores e queren-
do o mesmo que os pais? Sim e não.
Embora a essência continue a mes-
ma, o formato e a linguagem com
que os jovens querem ser abordados
mudaram. A forma de ver o casa-
mento com seus papéis tradicionais
da figura do pai provedor e da mãe
dona de casa se transformou, mas o
desejo de encontrar alguém com
quem partilhar a vida e constituir
uma família continuam os mesmos.

Da mesma forma, mandar uma
carta para a namorada continua atua-
líssimo, mudando apenas o envio da
mensagem do correio para o celular
ou e-mail. Nas novelas, género inte-
grante da cultura nacional, surpreen-
deram os índices de novelas na faixa
das seis da tarde, consideradas mais
adocicadas, como "Chocolate com Pi-
menta" e 'Malhação". As tramas brasi-
leiras, em geral, dão maior ênfase ao
envolvimento pessoal, enquanto as
mexicanas e colombianas se baseiam
mais no sofrimento da mocinha pobre
que se apaixona pelo homem rico.

Outro forte aspecto do romantis-
mo dos jovens é o engajamento em
ONGs e outras formas de manifes-
tação que dêem a eles ideia de que
estão fazendo algo para reverter uma
realidade dura para a humanidade.

"O desafio para a propaganda é
captar essas nuances e traduzir em

uma lingua-
gem que con-

quiste o público
que deseja ver e

sentir romantismo. A
propaganda ainda não está se dando
conta de que é preciso criar um
diálogo inteligente para isso", co-
menta Piranda, ele mesmo auto-re-
ferenciado romântico incurável. E vai
mais além afirmando que os brasi-
leiros sempre estão abertos a acredi-
tar em alguma coisa e que cabe às
marcas se tornarem críveis e abertas
para compartilhar valores com o con-
sumidor e sua comunidade.

Também ciente da boa acolhida
que os clientes têm dessa filosofia de
criação, o publicitário Beto Venturi,
diretor de criação da Acqua Comuni-
cação Integrada, apostou na linha
criativa do retorno do romantismo,
do idealismo e do envolvimento hu-
mano ao participar de uma concor-
rência para a conquista da conta de
uma associação de classe. "Na corre-
ria do dia-a-dia, as pessoas até se
sentem românticas, mas são atrope-
ladas pelos acontecimentos e não
demonstram afetividade. O trato das
pessoas é mais frio, bem diferente de
15 ou 20 anos atrás", comenta ele.
Venturi acha que a propaganda está

absorvendo esse desejo de romance
e que há vestígios desses sen-
timentos em várias campanhas que
estão no ar, como as de telefonia ce-
lular, etetrodomésticos e bancos. Ele
cita também a campanha internacio-
nal da gigante de fast-food McDo-
nald's, cujo tema central é "Amo
muito tudo isso", o que engloba não
só os sanduíches, mas a relação de
carinho com vários elementos da
vida cotidiana.

"No geral, a publicidade está per-
dendo esse bonde de alimentar a
necessidade de romantismo das pes-
soas porque o Brasil historicamente
seguiu a tradição do humor, que é
uma linguagem mais direta e menos
rebuscada. Vivemos a ditadura da pro-
paganda com humor quando na ver-
dade ela deveria ser apenas uma das
ferramentas", alerta Fernando Campos,
diretor de criação cia Giovanni/FCB
em São Paulo. Ele voltou do recente
Festival de Cannes, em junho, inco-
modado com esse vício e, admirou-
se com campanhas internacionais
poéticas como as de Aerolíneas Ar-
gentinas e até da cerveja Budweiser -
categoria sempre representada pelo
humor no Brasil - serem premiadas.

O comercial da Disney "Magic
Happens" (Mágicas Acontecem) con-
quistou o mundo mostrando a emo-
tividade do casal que está na cama
conversando e a mulher diz que o
marido não era mais como antes e
que não fazia mais o que ela gostava.
E no final, ela é atendida e vemos
que tudo o que a mulher queria dizer
era que ele não falava mais com ela
imitando o Pato Donald.

Na mesma linha do universo Dis-
ney de criar magia, a agência Gio-

vanni procura adotar essa linguagem
de emoção usando os personagens
do estúdio Walt Disney. No Dia dos
Namorados, por exemplo, fez uma
colagem de vários casais como Robin
Hood e Lady Marian, Bernardo e
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Bianca, A Bela e A Fera e tantos ou-
tros, trazendo como mensagem:
"Alguns namoros duram para sem-
pre". Para complementar a ação, foi
desenvolvido um cartão para que os
internautas pudessem mandar via
internet, o que acabou resultando em
um crescimento de 50% do acesso
enquanto a campanha estava na
televisão, de 12% no acesso ao site e
de 86% em unique visitors.

Para o Dia dos Pais, a Disney
usou o mesmo tom emotivo contan-
do a história de um homem (Walt
Disney) que tinha uma grande pai-
xão (lápis de cor) e como resultado
disso, teve seu primeiro filho (ras-
cunho do Mickey) e
aí apareceram outros
e ele precisou cons-
truir uma casa (Cas-
telo Disney). Mas, no
final, os filhos cresce-
ram, mas não esqueceram de onde
vieram, reafirmando a nostalgia Dis-
ney e, ao mesmo tempo, a emoção
da família.

Analisando tecnicamente, Fernan-
do Luna, sócio e vice-presidente de
criação da Grey, afirma que a adoção
da linha de criação com apelo emo-
cional demanda mais tempo de
produção e corre mais riscos de não
ficar no tom adequado, exigindo
mais sensibilidade dos profissionais
de direção, fotografia e som. Mas ele
é categórico: "quando uma campa-
nha emocional é bem feita, pega na
veia do consumidor, surpreende e
paralisa, já que contrasta com a over-
dose de propaganda varejista que
literalmente grita em nossas telas"
Assim como não se consegue trans-

formar um caramelo ruim em de-
licioso só porque a campanha tem
appetite appeal, não dá para o
publicitário anabolizar uma marca
que não tenha acolhimento e huma-
nismo em seu DNA numa campanha
romântica. A DM9DDB e o Banco
Itaú apostaram que o jovem que está
habituado a um mundo tão high tech,
também é sensível e que falar de
amor, paixão e coração é moderno.

Foi com essa proposta ousada que
nasceu o filme "Metro", em que ao
ver uma moça lendo o anúncio do
Flexprev Itaú em uma revista, um
rapaz sentado ao lado no metro
aproveita para passar-lKe uma can-
tada. Ele comenta que já fez o seu
Flexprev Itaú pensando no futuro de
sua família, dando chance para ela
lhe perguntar quantos filhos tem. Ele
responde que ainda não sabe por-
que está falando com a futura mãe
deles. O filme aconselha de forma
bastante emocional a investir em um.
plano de previdência privada que
garanta o futuro. "A função da pro-
paganda é surpreender, chamar a
atenção para a marca. Se todos estão
trilhando um caminho, nossa função
é chocar pelo diferente. E, depois,

o jovem é romântico por natu-
reza", afirma Sérgio Valente,

vice-presidente de criação
da DM9DDB.

Da rua para a passarela e para a rua de novo

Na moda, o tom romântico chegou para valer após os atentados de 11 de Setembro,
que mudaram as emoções, trouxe a volta das prioridades básicas humanas e fez com que
as pessoas tiveram novos anseios, desejos e atitudes diante da vida, incluindo o jeito de
consumir roupas e acessórios. "Há algumas estações, estão se alternando temas escapistas,
românticos e lúdicos nas coleções dos estilistas, numa forma de dar uma arejada no peso
que uma guerra tão próxima nos traz", confirma Emanuela Carvalho, consultora de moda.

O aspecto lúdico esteve presente no universo pop/infantil com mil cores e estampas no
último São Paulo Fashion Week nas passarelas de Cavalera, Zapping e Ronaldo Fraga e na
moda praia, com estrelas, bolas e palhacinhos. Para Emanuela, essa tendência não abrange
só os jovens. "Hoje, a cultura de moda está cada vez mais forte e as informações mais
acessíveis. Quem está pronto para absorver tendência vai com certeza se envolver nessa
onda idealista e romântica", diz ela.
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