
1. No Brasil a publicidade vem evoluindo de forma notável,na sua visão de profissional 
atuante como você visualiza essa evolução?

A publicidade brasileira já possui destaque mundial há duas décadas, tanto no que diz 
respeito a efetividade de mensagem, quanto em criatividade. O que tem mudado com o passar 
dos anos pode ser mais atribuído aos anunciantes do que, até mesmo, aos próprios 
publicitários. Há um número maior de empresas sólidas, com visão globalizada dos seus 
negócios e de como expor suas marcas que, conseqüentemente, vêem a comunicação como um 
fator-chave para o desenvolvimento e posicionamento de mercado. Isso abre maiores 
possibilidades para nós, publicitários, criarmos campanhas com verbas mais possíveis e com 
âmbito criativo  necessário para que a mensagem se destaque dentre as demais. Essa 
oportunidade nos permite desenvolver melhor nossas capacidades estratégicas. O que, 
naturalmente, apresenta a tal evolução citada.

2. Há os que digam,opositores da publicidade,que os gastos feitos com esta são 
dispensáveis. O que você pensa desses opositores?

Os estudos de mercado são categóricos e precisos sobre o desenvolvimento de qualquer marca 
ou produto através da comunicação. Seja pela publicidade, por merchandising ou ações de 
relacionamento. A empresa pode resistir por algum tempo sem priorizar a comunicação como 
algo vital. Mas dificilmente ascenderá ao potencial total do que pode conseguir. Facilmente 
perderá fatias essenciais de mercado para produtos que, inclusive, podem não ter o mesmo 
desempenho ou qualidade. Com o passar dos anos esse tipo de posição poderá acabar com o 
negócio.

3. Os benefícios da Publicidade não são só econômicos. Na ausência da receita dos 
anúncios,nem jornais,nem rádios ou televisões poderiam informar e entreter os 
espectadores em geral,como o fazem. O que você acha desse investimento em diversas 
mídias e os benefícios que ela traz a quem investe?

O que os veículos de comunicação desenvolveram foi uma via de mão dupla entre o próprio 
negócio e possíveis anunciantes. Que outro tipo de receita uma emissora de TV poderia ter 
para custear os altos valores de produção de um programa, de conteúdo, estrutura física e 
contratação de profissionais? A alternativa foi a troca de exposição de marcas e produtos para 
todos que acompanham determinado veículo. E o sistema se mostrou incrivelmente efetivo 
para as duas partes. Não a toa, essas são as mais tradicionais mídias disponíveis.

4. Nos diversos anúncios que você acompanha a criação,qual a primeira idéia que vem 
em sua mente? Qual a sensação que você deseja transmitir para o consumidor?

O mais importante em qualquer peça desenvolvida – e que nem sempre é levado em 
consideração na publicidade criativa – é a efetividade da mensagem. Publicidade ou a 
comunicação em geral são ferramentas para o desenvolvimento de negócios. Para atingir 
metas e resultados. Portanto, o essencial em qualquer peça desenvolvida é se certificar de que 
o produto está posicionado da maneira adequada, para o público esperado e que a mensagem 
será perfeitamente compreendida.



5. A publicidade estimula a concorrência, que leva a melhores produtos e preços mais 
baixos. Só que esta mesma propaganda estimula o consumo desenfreado e muitas vezes 
desnecessários,como o consumo de doces,outros alimentos que prejudicam a saúde,que 
expõe mulheres a condições de objetos sexuais. O que você acha desse consumo 
desenfreado,na sua visão de publicitário?

A comunicação deve ser trabalhada de maneira responsável e existem órgãos capazes de 
controlar as mensagens que são produzidas para o público. O consumo desenfreado, hoje em 
dia, já não pode ser responsabilidade inteiramente da propaganda. A moda, de uma maneira 
geral, encontra os mais diversos meios para que qualquer novidade seja globalmente 
consumida. É uma questão social, acima de qualquer coisa, consumir com extrema rapidez 
qualquer novidade, em qualquer setor que seja. A publicidade tem grande parcela nesse 
movimento. E como qualquer opinião de impacto, pode desencadear comportamentos pouco 
ortodoxos. A conduta adequada deve partir de todos os meios: anunciante, agência e veículo.
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