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publicitario que os publicitarios Javier Talavera e Ruy Lindenberg, na

epoca na Agencia W/Brasil, criararn urn anuncio de pagina inteira, all

type, isto e, sern irnagern, cornposto apenas por texto, que reproduzirnos
a segmr:

que nao vai ler. Eu confesso que, nessas ocasioes,tenho discutido muito, insisti-
do em dizer que, alim de lerjornal todos os dias, voce tambim gosta de ler no-
ticias doproduto que vai comprar.

Embora eu nao tenha instituto depesquisa, nao conhera vocepessoalmen-
te, nao saiba sua idade, nem mesmo se voce I homem ou mulher, de uma coisa eu
tenho certeza: voce I uma pessoa sensivel, interessante e,principalmente, alfa-
betizada. Tenho garantido aos clientes que voce aprecia 0 humor, gosta epreci-
sa de informarao, adora ler e IJustamente por isso que assina ou compraJornal.
Tenho lutado para que os anzincios nao saiam das salas de reuniao frios, buro-
craticos, chatos, sem grara nem emorao. Agora, confesso que varias vezes tenho
sido derrotado nessas discussoes,levando como lirao de casaa tarifa de diminuir
o texto para 2 ou 3 linhas e aumentar 0 logotipo do cliente em 4 ou 5 vezes.

Por isso, 0Javier e eu decidimos naofazer um anzincio nesta pagina ven-
dendo alguma coisa, mas resolvemos aproveitar este esparopara contar tudo isto
para voce,para mostrar 0 que andam falando epensando de voce. E nao existe
esparo melhor para issodo que aspaginas de u'!1jornal. Por isso, se voce leu este
anzincio atl aqui, para nos I uma grande vitoria. Temos certeza que, se estivlsse-
mosjalando de um produto interessante para uma pessoa interessada como voce,
ele teria sido lido mesmo que 0 texto fosse tao longo como este. Por isso, obrigado
por voce ter conjirmado que nos estavamos certos.E, se voce quiser aproveitar a
oportunidade para reforrar seuponto de vista, mande um e-mail para a gente,
pois, na proxima vez que um cliente falar que voce nao Ie, nos vamos mostrar
a efe 0 seu depoimento. Vamosprovar que tem gente intefigente lendo anzincios,
sim, senhor, gente que gosta de ouvir uma boa argumentarao, gente que adora
dar risada diante de um anzincio divertido, gente que quer se emocionar, gente
que, antes de ser Classe El, do sexo masculino, com rendimento de 10saldrios e
idade entre 25 e 55 anos, I gente. Gente que nao quer ser tratada como analja-
beta nem desligada soporque 0 mundo esta cada vez mais rapido, mais visual
e mais instantfineo. Mande seu e-mail. Talvez assim nos tenhamos anzin-
cios melhores e consumidores mais bem informados. Como voce, por exemplo.

Tem gente achando que voce i analfabeto,
e voce nem desconfia.
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Semana passada, eu recebi um convite
para jazer um anzinciopara voce. Na verda-
de, nos: eu (meu nome I Ruy) e 0 diretor de ar-
teJavier Talavera, tambim da WlBrasil. Ai, colo-
camos ospis em cima da mesa,pois I assim que sejaz
nas agencias depropaganda quando I precisopensar
num assunto muitoimportante. 0 tema era livre, po-
deriamos anunciar qualquer coisa que quislssemos,
ja que 0 esparo tinha sido cedidope/o jornal Valor
Economico para estimular a criatividade no mercadopublicitario.

Nos nem tinhamos comerado 0 trabalho, e uma coisaja parecia resolvida:
bastavam um titulo intrigante, um visual interessante, duas linhas de texto,
e 0 anzincio estaria pronto. Pois I exatamente isso que algumas pessoas imagi-
nam que voce espera de urn anuncio. E essaspessoas SaGas mesmas que tem fa-
lado algumas coisas bem desagradaveis sobre voce nas salas de reuniao. Eu te-
nho escutado que voce nao gosta muito de ler, que tem preguira de textos longos,
quejamais perderia seu tempo lendo propaganda.

Por incrivel que parera, quem tem falado isso I gente bem-intencionada,
SaGgerentes de marketing, donos de empresas, pessoas que garantem que conhe-
cem voce como ningulm, quejizeram pesquisas,falaram com seus amigos, co-
nhe.cemsua mulher, seus habitos em detalhes. Sao prcjissionais slrios, gente que
deetdepropaganda, 0 que voce vai ver num anuncio, 0 que vai ler e tamblm 0
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