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Propaganda: uma indústria
É comum situar a propaganda como uma
ferramenta muito antiga: dos romanos até hoje
diversas culturas e civilizações a teriam feito –
até na pré história.

Os alemães gostam de situar esta indústria com
Guttemberg. Os franceses gostam de dizer que
o affiche francês do século XVIII é sua origem...

Propaganda: uma indústria
Balela:
da forma como entendemos a
Propaganda é uma indústria e, como tal,
muito recente, particularmente
localizada como negócio a partir dos
anos 1850 em diante, se consolidando
no final do século XIX.

2

10/03/2015

Publicidade: vinda da imprensa.
A indústria da publicidade com suas agências se formou
e consolidou a partir da relação simbiótica com a
imprensa no final do século XIX e início do século XX.
Em todo mundo a propaganda ganhou novo impulso
com o aumento dos leitores e facilidade de distribuição
de mensagem que este meio permitiu.
No entanto a indústria da propaganda, por mais que
os ingleses gostem de dizer também como uma
criação sua, é americana por excelência.

Independência Americana
Com a Independência os estados unidos se tornaram o
primeiro mercado consumidor moderno fora da Europa.
Como assim?
4 de julho de 1776 os EUA declaram independência de
uma longa guerra que começou por conta de impostos
e... Consumo! (Taxação do Chá).
Tá certo. Não foi só isso. Mas principalmente porque
as colônias tinham relações de obrigatoriedade com
suas metrópoles (colonizadores).
Um mercado consumidor moderno não.
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O fim da Pré História
Os Estados Unidos com isso criaram o palco para dois
eventos do século XIX que são considerados marcos
para o fim da pré História da publicidade: um jornal
de grande circulação e a criação de uma agência de
Propaganda.
Até Então só tínhamos corretores e eles prosperam
nos EUA do final do século XVIII e início do século
XIX por conta de um contexto que não existia em
nenhum outro lugar do mundo.

O cenário perfeito
Por que nos Estados Unidos?
Por que não na Europa que já tinha jornais mais
antigos?
Por que não na Inglaterra que tinha a economia mais
importante no período?
Por que não num país como a França, que tinha a
maior ascendência cultural da época?
Por que não na Alemanha, onde a imprensa nasceu?
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A américa do início do Século XIX

A américa do final do Século XIX
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O cenário perfeito
• Interiorização
• Estradas de Ferro
• Crescimento do consumo
• Necessidade de Anunciar
• América como “território hostil”
• Jornal e corretagem organizada
• Proximidade da Europa

Timeline – Mídia e Publicidade
1704 – Primeiro anúncio em jornal americano
1729 – Benjamin Franklin - Pennsylvania Gazette
1742 – Revista General Magazine de Benjamin
Franklin com os primeiros anúncios de Revista
1784 – Jornal Pennsylvania Packet & Daily Advertiser
Primeiro jornal diário de sucesso nos EUA
1833 – The Sun Primeiro Penny News Paper
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De Benjamin Day, ele é o pai do que

The Sun

seriam chamados Penny Newspapers:
alcança 30 mil exemplares e vira o
jornal com maior circulação no mundo
em seu tempo

Em 1841 a primeira Agência de Publicidade e
Propaganda foi criada por Volney Palmer em

Volney Palmer

Boston. A agência criada por Palmer também
foi a primeira a cobrar a comissão extra dos
jornais para vender espaço publicitário, o que
antes era feito apenas por corretores de
propaganda.
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Inventa a agência moderna que compra
espaço aberto em 1868. O

Francis Ayer

comissionamento aqui era feito em
qualquer jornal e o objetivo não era mais
comprar o espaço mais barato para
revender mais alto.

Histórico

O início da Indústria
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N W Ayer & Sons
Fundada na Filadélfia (Pensilvânia)
O Jovem Francis Ayer colocou o nome do pai na
empresa para dar maior credibilidade a firma
Conhecida por criar slogans históricos para
empresas como AT&T, De Beers e até para o
Exército americano.
Hoje seus espólios pertencem ao
grupo Publicis

Os Pioneiros
• 1877 - J W Thompson compra a Carlton &
Smith por US$ 1.300
• 1880 – John E Powers se torna o primeiro
redator contratado full time. (para uma loja
de departamentos)
• 1882 – Campanha do “Ivory Soap” para a
Procter & Gamble – com o surpreendente
orçamento de mais de US$ 11 mil
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A agência moderna, com departamentos,
criada para vender e criar anúncios, no

J W Thompson

entanto, foi criada pelo Comodoro
Thompson, como era conhecido. De olhos
azuis e modos suaves ele inventou a figura
do executivo de contas e escritórios em
diversas cidades americanas.

Feita de sabão
A clássica campanha do Sabão Ivory é um
marco da publicidade moderna. Em 1882,
uma campanha publicitária para meios
impressos e exteriores foi feita com apenas
US$ 11 mil.
“99,44% puro: ele flutua” com este slogan, pela
primeira vez, a ideia de diferencial perceptivo
vence e ganha o mercado graças a uma
campanha publicitária nacional nos EUA.
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Em 1883, Cirrus H K Curtis lança o que
seria o primeiro jornal segmentado de

Cirrus H K Curtis

sucesso: o “Ladies Journal”. Para
completar coloca sua esposa para ser a
editora da nova publicação. Um dos
primeiros anunciantes? O Sabão Ivory!

Ladies Journal
Louise Knapp Curtis era a mulher deste
pioneiro do mercado americano – além de
editora e responsável por este sucesso
editorial que – pasmem – existe até hoje.
Para a mídia seria revolucionário começar a
pensar o público não apenas numa dimensão
quantitativa, mas sobretudo por perfil de
gênero. Portanto aqui começa-se a falar de
segmentação e perfil de público editorial.
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Os Pioneiros
• 1887 – É fundada a Associação Americana
de Jornais
• 1893 – Munsey´s Magazine
• 1898 – Uneeda Biscuit
• 1899 – O Comodoro abre o primeiro
escritório da JWT em Londres se tornando
a primeira agência internacional

A Munsey Magazine inventa a assinatura
moderna, criando uma cadeia nativa de

Frank Munsey

leitores e evitando os atropelos das bancas.
Por apenas US$ 1 o assinante receberia em
casa o exemplar da revista em 1893. Uma
revolução para a mídia que angariou
grandes anunciantes da época.
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Você precisa de um biscoito.
Uneeda Biscuit: uma brincadeira sonora com
“You need a Biscuit” viria a ser um grande
sucesso e o primeiro produto a ter uma verba
de US$ 1 milhão de dólares, o que era um valor
impensável para a época (1898)
O slogan (Lest you forget, we say it yet, Uneeda
Biscuit) foi marco da época onde os biscoitos
eram vendidos a granel e não embalados como
hoje. Uma invenção da Nabisco.

O novo Século
• 1906 – A Kellog lança um produto então novo e
desconhecido: o Corn Flakes em campanha nacional de
US$ 1 milhão e muda o café da manhã americano.
• 1911 – Harrison K McCann Funda sua agência, ao mesmo
tempo que a P&G decide que hora de parar de fazer
propaganda internamente e contrata a JWT.
• 1914 – Surge o Audit Bureau of Circulations para
padronizar o setor editorial de jornais e revistas, definindo
o que é circulação paga e efetiva, entre outras questões
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O novo Século
• 1916 – Stanley Resor assume a presidência da JWT, e
o comodoro se aposenta, recebendo, por sua parte, a
bagatela de US$ 500 mil de seus sócios.
• 1916-17 – Surge o National Outdoor Advertising Bureau
para controlar e padronizar a mídia exterior, detendo 75%
dos espaços publicitários da época nos EUA.
• 1914 – 111 agências se reúnem e formam a American
Association of Advertising Agencies.

A KDKA, de Pittsburgh, se torna a primeira
estação de radio Americana “comercial”. A

1920

invenção do formato para custear este
meio com anúncios faz deste um marco
para a publicidade mundial e um novo
fenômeno para ser trabalhado pela
indústria americana de publicidade.
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Consolidação do Rádio
• 1922 – A emissora WEAF em Nova York (pertencente

a At&T) sedimenta a venda de espaço: qualquer um
que tivesse US$ 100 poderia ter dez minutos na
grade de programação à sua disposição.
• 1926 – Surge a primeira “rede” de rádio com 19 emissoras
nos EUA – a National Broadcasting Co.
• 1929 – Crack da bolsa de Nova York
• 1930 – Início da Grande Depressão
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Antes da era de ouro: fatos marcantes
• 1932 – George Gallup cria o departamento de

pesquisa da Young & Rubican – ali desenvolve o
conceito moderno de pesquisas de opinião
estatísticas.
• 1938 – O rádio ultrapassa a mídia impressa (revistas) em
volume de investimentos.
• 1939 – Início da II Guerra Mundial
• 1939 – Início dos testes de transmissão de TV pela NBC
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