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As campanhas de publicidade que remetem o consumidor a ambientes de um mundo imaginário e 
hipotético, praticamente impossível de serem conquistados, começam a dar espaço a peças mais 
reais, que se aproximam do dia-a-dia do expectador. De acordo com o diretor de criação da 
Agnelo Pacheco , cuja agência de propaganda leva o seu nome, a tendência chegará às 
campanhas políticas de 2006, que serão extremamente realistas. “A fantasia não deu certo. 
Agora, a população espera a verdade”, disse.  
 
Formado em comunicação social e direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, 
Pacheco explica o efeito causado pelo choque da queda das torres gêmeas do World Trade Center 
em 11 de setembro de 2001, em Nova York (EUA). “Sempre falei que a propaganda era a vida 
com maquiagem. Depois da tragédia, houve uma inversão nesse pensamento. O que parecia 
fantasia, cena de um filme, era uma realidade dura e cruel”, disse. “A mulher que procurava um 
mundo idealizado na TV, hoje quer ver a realidade”, disse.  
 
Agnelo lembra que recentemente participou da produção de uma campanha para as classes C e D, 
que apresenta um produto contra ratos. “Há pouco tempo, o cenário dessa campanha seria a casa 
sonhada por essa fatia da população. Dessa vez, ao contrário, tentamos aproximar ao máximo 
essa casa da realidade do consumidor”, disse.  
 
O fator econômico também interfere. “Antes, a maioria das compras era gerada pelo impulso, 
emoção. Atualmente, o consumidor se pergunta se o que está comprando vale a pena. A emoção 
voltou a estampar os comerciais, mas com uma grande dose de realidade”, afirma.  
 
Gustavo Bastos, sócio e diretor de criação da 100% Propaganda , afirma que a humanização do 
setor traz mais atrizes e menos modelos para os comerciais. “Muitas fotos estão sendo feitas nas 
ruas, em ambientes reais, fora dos estúdios”, ressalta. De acordo com ele, a tendência começou 
com a indústria de cosméticos e seguiu para os demais setores. No Brasil, uma das pioneiras foi a 
Natura , com a campanha “mulher bonita de verdade”, que tinha protagonistas de 40 a 60 anos. 
Logo depois, aderiram à tendência a anglo-holandesa Unilever , detentora da marca Dove , em 
comerciais com protagonistas acima do peso, e a Nike , que inseriu em suas campanhas 
esportistas com algumas imperfeições como cicatrizes e machucados gerados pelo ofício.  
 
Além do Dove, a Unilever, que gasta ao ano cerca de R$ 260 milhões em mídia, se destaca em 
campanha para a marca Seda. Elaborada pela agência J. Walter Thompson (JWT) , a direção de 
criação das peças publicitárias é de Raquel Alvares. A campanha propõe que as pessoas vivam o 
máximo de suas vidas, até despenteando os cabelos, propondo que a Seda tem o produto certo 
para arrumá-los.  
 
Na opinião de Júlio Isnard, diretor de criação da Giacometti Propaganda e Arquitetura de Negócio , 
a maior exigência e concorrência do mercado obriga a área de criação a aprofundar as pesquisas 
sobre o público-alvo das campanhas. “Concluímos que o consumidor espera uma maior 
valorização do ser humano e da vida, já explorada por empresas como Kaiser , Visa , Unimed e 
Citibank . Leandro Castilho, diretor de criação da Young & Rubicam , ressalta que a preferência 
publicitária está em campanhas mais próximas do consumidor. “É envolvente e cativante ser 
verdadeiro, mas em alguns casos ainda é importante trabalhar com fantasias”, disse.  
 
Segundo o executivo, formado em publicidade pela PUC do Rio Grande do Sul, até os anos 80/90, 
os produtos tinham os seus diferenciais e as agências de publicidade agiam apenas como 
intermediadoras na divulgação desses diferenciais. “A abertura de mercado e a grande 
semelhança dos produtos tornou as agências pró-ativas, de forma que elas fazem todo um 
trabalho de construção da marca. Quem não for criativo e atender as necessidades dos clientes, 
que mudam a todo momento, está fadado ao fracasso”, relata. 



Verba 
 
Segundo Bastos, da 100% Propaganda , há maior procura por campanhas ousadas e criativas com 
menos verba de produção e veiculação. “O setor passou por uma crise e muitos clientes viram que 
podem ser agressivos com pouca verba. Essa tendência impera e dá espaço às mídias 
alternativas”, disse. Bastos lembra do período pós-apagão, quando o consumidor se acostumou a 
economizar energia e continuou fazendo racionamento.  
 
Hiran Castello Branco, presidente do Conselho Nacional de Propaganda e sócio diretor da 
Giacometti Propaganda , destaca uma preocupação não só com a realidade do produto, mas 
também com o impacto ambiental do que é consumido. Em palestra na oitava edição do Encontro 
Regional de Administração (ENREAD), a ser realizada no próximo dia 24 em Avaré (SP), o 
executivo pretende visualizar o mercado publicitário em 2010, e salienta que o consumidor 
brasileiro está mais exigente, especialmente porque os meios que utiliza para se informar sobre 
produtos e serviços se ampliaram.  

 
 
Leia Mais 
 
Verba publicitária aumenta 20% 
 
No primeiro semestre deste ano, a verba publicitária cresceu em média 20% em relação a igual 
período do ano passado, segundo as agências do ramo. De acordo com Agnelo Pacheco, esse 
aumento é mais forte principalmente nos setores de telecomunicações e bebidas, que sofrem 
concorrência cada vez maior. Dos 35 clientes da agência, 10 foram adquiridos em 2005. Segundo 
Pacheco, neste ano o maior investimento da empresa foi destinado a equipamentos. 
“Aumentamos a nossa estrutura, o que consumiu R$ 1 milhão. Conseqüentemente, tivemos de 
comprar mais equipamentos. Nosso investimento em 2005 foi mais que o dobro do ano passado”, 
disse. 
 
Gustavo Bastos, da 100% Propaganda, afirma que a verba dos clientes da agência cresceu 30% 
no período, alta que, segundo ele, foi 10% acima do mercado. Para este semestre, ele espera a 
mesma alta.  
 
Na Giacometti, pelo menos entre os clientes maiores, a verba continua a mesma, com um leve 
reajuste de preços das mídias. “Os clientes menores, que não estavam acostumados a divulgar 
campanhas, aumentam constantemente as verbas”, diz Júlio Isnard. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13 set. 2005, Serviços, p. B-1 
 


