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A propaganda vive desnecessariamente
um momento delicado, no que diz respeito à sua
credibilidade. Basta lembrar que uma pesquisa
do Instituto Gallup apontou que a taxa de cre-
dibilidade do publicitário é de apenas 9%, à
frente apenas de vendedor de carros usados.

A má fama de alguns políticos, que por pro-
messas não cumpridas formam outra classe com
baixa credibilidade, associada a profissionais de
marketing, que nesta função perdem o status de
publicitários e ganham a pecha de marquetei-
ros, sem dúvida nenhuma também contribuí-
ram para isso. Sem precisar mencionar a presen-
ça de ilustre figura pública recentemente em pá-
ginas policiais, mas não vou ciscar nesse terrei-
ro. •

O que me chamou a atenção há duas semanas,
com a intervenção do Banco Santos pelo Banco
Central, foi a declaração do badalado chef Lau-
rent Suaudeau, para uma coluna social. Profis-
sional premiado por sua competência na gastro-
nomia e credibilidade em administrar seus ne-
gócios (um restaurante, uma escola de culinária
e consultorias para hotéis), Laurent é garoto-
propaganda da instituição.

Nos anúncios de página dupla, veiculados nas
principais publicações do País, ele posa como
'cliente do Banco Santos'. Ao ser perguntado
pela coluna se tinha dinheiro lá, afirmou que
não e não. Com a resposta contraditória à men-
sagem passada pela propaganda, o repórter in-
siste: 'Mas o anúncio não dizia isso.' E a reafir-
mação de sua resposta anterior é ainda mais sur-
preendente: 'Sim, mas eu não tinha. Ainda bem,
não?' O repórter continua: 'Você tem conta em
que banco? Suaudeau: 'Eu tenho em outros
bancos. Não posso falar. Isso tudo é com meu di-
retor financeiro. Eu só sei cozinhar.'

Esse tipo de propaganda, em que uma pessoa
de renome recomenda ou avaliza produtos ou
serviços é conhecida como propaganda testemu-
nhal. Está no Aurélio: testemunhal - Diz-se de
campanha ou anúncio que utiliza depoimento
favorável de alguém que, supostamente, conhe-
ce e/ou experimentou produto ou serviço anun-
ciado.

Ao usar o testemunho de quem não conhece
ou não gosta de seu produto, o anunciante cor-
re o risco de se ver desmentido. Não pelo con-
corrente, como aconteceu no recente 'escândalo
Zeca Pagodinho', ápice do uso indevido de tes-
temunhal e um desserviço ao negócio da propa-

ganda, mas nas páginas de jornais ou revistas.
Na época, o cantor fez propaganda de uma cer-

veja e não escondia de ninguém que preferia e
tomava outra marca. A notícia ganhou amplo es-
paço na mídia e a ética publicitária foi questio-
nada até o último parágrafo em veículos de inte-
resse geral.

Estes, por informarem fatos sem tentar vender
nada, a não ser opiniões, têm muita credibilida-
de por parte do leitor, que, além de ser eventual
cliente desse anunciante, também é um impor-
tante formador de opinião.

É um estrago de grandes proporções para
quem se preocupa com imagem, construção de
uma marca, ou simplesmente coisas mundanas,
mas fundamentais como vendas.

Dizem que o brasileiro é, antes de tudo, um for-
te. Eu diria que cie é, antes de tudo, um crédulo.
Ele gosta de comprar os produtos que seus ídolos
e pessoas de sucesso, que ele tanto admira, reco-
mendam. Não fosse isso, a Gisele não venderia
tantas sandálias, roupas e cremes; o Ronaldinho
não venderia tanto refrigerante, telefone ou arti-
gos esportivos. Quando um garoto-propaganda
trai o anunciante, é como se fosse um mágico
após um número de ilusionismo que mostra ao
público o que ele faz. O interesse pelo produto se
desfaz como num passe de mágica.

Os caches pagos a artistas ou celebridades em
geral são polpudos o bastante para exigir algum
tipo de cumplicidade para com o anunciante,
que revela admiração e reconhecimento ao con-
tratar alguém para representá-lo junio aos seus
clientes.

Ao apostar num testemunho, o anunciante de-
ve sempre se assegurar de que o ator ou perso-
nalidade efetJvamente use c aprove o produto
ou serviço. Desta forma, ele se torna um embai-
xador de sua empresa, com capacidade de dar
seu testemunho não só na mídia, mas no seu cír-
culo familiar ou de amizades.

Quando não é assim, é como aquela piada em
que um malandro se passava por pregador para
angariar dinheiro dos transeuntes. Um assalto
aconteceu nas proximidades e, quando o poli-
cial chegou para investigar, perguntou a ele: 'O
senhor é testemunha de Jeová?' E o falso prega-
dor respondeu rapidamente: 'Não, sr. .
guarda. Acabei de chegar e não vi nada.
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