24-0 ESTADÕ DE S. PAULO

Comportamento

DOMINGO, ló DE JULHO DE 1989
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O 'Estado' con rido u profissionais das cinco maiores
agências de publicidade do País para 'ender um produto
muito pouco apreciodQ nos últimos tempos: o Brasil.
As ofertas das agências formam esta página.
UNA DE ALBUQUERQUE

O Brasil está à venda. Quem deve
comprá-lo é o brasileiro. Este desafio
foi proposto pelo Estado às cinco maioi'es agências de publicidade do País
que, ao longo das duas últimas semanas, puseram as suas melhores cabeças
para criar uma imagem capaz de sensibilizar o seu possível comprador. Uma
imagem para destruir outra imagem: a
de que o Brasil é um produto encalhado, urna casa ruindo que ninguém quer

morar. As sugestões das agências desembocaram na redação do jornal até
anteontem. Todas elas procuraram demonstrar que a hipotética compra ainda é viável e pode, quem sabe, tornar-se
até um bom negócio.
A encomenda de um a'núnico oferecendo o Brasil ao brasileiro foi motivada pelo atual estado de descrença do
povo com o seu próprio País. Ao ser
proposta às agências, a reação inicial
dos diretores de criação foi invariavelmente a mesma. "Trata-se de uma
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mercadoria pouco vendável", retgiram
todos em uníssono. A primeira solução
encontrada pela £)PZ, por exemplo,4oi
a de fazer humor com a própria desgraça e abaixar o preço do País. "Mas logo
vimos que não era esta a saída", admitiu o publicitário Paulo Ghirottj.. "O
Brasil é um produto espetacular.., o
proble'ma é que está mal cuidado."
Se na propag'anda da DPZ as eleições se fizeram presente, na da Salies
elas funcionaram como o único chamariz de compra. 'Não podemos ofertar
nada além da esperança diante da proximidade do dia do voto", acredita o
blicitário Neil Ferreira. Enquanto aig'umas agências propagandeiam qualiclades facilmente constatáveis, como a
existência dos notáveis brasileiros do
anúncio da Alcantara Machado ou
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mesmo a inexistência de "vulcões, tufões e maremotos" (Standard), oútras
vendem a Dossibilidade de mudança. A
MPM tenta comercializar o seu produto, embasada na idéia de que o País
pode mud,ai', com "honestidade e trabalho''. Na opinião do historiador Car1
los Guilherme Mota, membro do conse
lho diretor do Instituto de Estudos
Avançados da Universidade de São
Paulo (USP), no entanto, "esperança"
"honestidade'", e "trabalho" são no
momento palavras vazias e não vendem o Brasil,"O brasileiro só vai comprar de fato o seu País no dia que tiver
a garantia da 'cidadania', que significa
direito à saúde, ao seguro social, ao ensino básico e a urna vida digna", enten
de ele. "A promessa da cidadania já estáestragando nagelãdeira,"

Negõcios &Oportunidades.
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País de frente para o mar, com área útil de
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8.511.965 quilômetros quadrados, sem vul-

P4,

cões, tufões, terremotos ou maremotos e
floresta amazônica incluída, oferee opor-

TODOS OS BRASILEIROS TÊM ESSA
OPOR TUNIDiI DE ÚNICA DE MUDAR PARA UM
PAÍS MELHOR.
UMA TERRA GRANDE E GENEROSA, COM
SOLO FÉRTIL. ÁG (iA EM ABUNDÂNCIA.
RECURSOS NATURAIS PRATICAMENTE
INESGOTÁVEIS.
E PARA FAZER ESSA MUDANÇA SÓ
PRECISAMOS DE DUAS COISAS: TRABALHO
E HONESTIDA DE.
O PAÍS NÓS JÁ TEMOS.

tunidade de realização pessoal e profissional a quem interessar possa. Tratar com
Deus, no Corcovado.

9ÇILVY& MATHER3

O BRASIL VAI MUDAR QUANDO O BRASILEIRO MUDAR.
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Se bastião Teixeira,
redator
Luis Saidenberg.
(liret.or de arte
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Standard
Chris Colhi, vice-presidente de cria çôn
Au rélio iii lianeili, diretor de criação associado
Carlos Castelo Bh.znco. redator:
Pernaido 13!esquita e LuísLobo, diretores de arte
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V1D-5. Situada na América
cb Sul, frente para o mar.
Bosques, florestas, montanhas,
rios, benfeorias.
Linda área, 8.500.000 km2,
recursos naturais, pronto para
ezploraçEo
Ultimos donos judkram um
pouco mas, com pequeno
investimento, a ccpacidade de
recuperaçào é notáveL
Preço de ocasião. Tratar com
80.000.000 de eleitores.
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ALCÂNTARA MACItAJ)O, rE1flcENOT()/IRI)O:
Ercilio Faria 'l'ranjan, viee-preshlente de criação
Rubem 5am puio, diretor de arte
Pau lo Francisco de Jesus, redator

I)ua ilibi. PetitZi; ragoza/ I'ro juiga n da
5.A.(DP4)
Paulo Glzirotti, diretor de criação
Margarete Tiemidai, diretora de arte

Saili's la ter- A nzerieaau de I'u bliridude.
TVeil 1"erreira, vice-presidente de criação
Jacob Cuja iba, redator
Nando Micheline, diretor de arte

