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Pressão econômica dos anunciantes dá menos espaço a iniciativas ousadas na 
publicidade  
  
Em uma óbvia alusão ao futebol, a pressão cada vez maior por resultados tem levado 
a criação brasileira a um embate entre a "publicidade-arte" de outros tempos e a 
"publicidade-força", caracterizada pelo enfoque na marcação à concorrência e por um 
produto final eficiente, mas que não empolga a torcida. Diante de custos crescentes de 
mídia, competição acirrada e pouco espaço para erros táticos, a propaganda técnica, 
amparada em pesquisas e análises de mercado cada vez mais precisas, ganhou espaço 
na publicidade brasileira. O outrora típico estilo "moleque" de um processo criativo 
mais intuitivo e experimental parece não ter espaço na relação entre agências e 
anunciantes, obrigando as primeiras a aprimorar diariamente os argumentos para 
permitir jogadas criativas mais ousadas junto a seus clientes. 
 
No artigo "A criação virou sapo", publicado na semana passada no Meio & Mensagem, 
Ana Carmen Longobardi, que por 20 anos foi vice-presidente de criação da Talent, 
destaca como a criação vem perdendo sua capacidade de coação junto aos clientes.  
 
Ela lembra como uma das mais célebres campanhas da Talent - "Bonita camisa, 
Fernandinho", para as camisas US Top - foi concretizada apenas depois de forte 
resistência da agência. "O cliente queria um belo modelo que expusesse o produto. O 
resultado final levou o conceito para um ambiente de humor contagiante, ainda na 
memória do público que assistiu à série de comerciais deflagrada nos anos 80". Ana 
Carmen reclama do que chama de "walmartização" da propaganda: foco em resultados 
imediatos, seguindo uma cartilha de eficiência que dá pouca margem à inovação. 
 
Consultados pela reportagem, alguns dos mais importantes profissionais da criação 
brasileira reclamam que o processo ficou em alguns casos mais burocratizado, mas a 
maioria entende esse movimento como evolução natural do mercado, que por outro 
lado dispõe atualmente de um número maior de ferramentas para construir conceitos 
de comunicação criativos e com menor dispersão de resultados. E os clientes, por mais 
temerosos que pareçam, querem experimentar novidades. 
 
Cobertor curto 
 
É inegável que o processo de reestruturação das empresas em busca de produtividade 
apertou os orçamentos de marketing, obrigando agências e anunciantes a obterem o 
máximo de rentabilidade em qualquer ação de comunicação. Por sua vez, o ritmo de 
recuperação da economia completa o quadro. "A insegurança do cenário econômico 
obviamente provoca recuos em algumas situações, comprometendo a ousadia 
criativa", afirma Fábio Fernandes, presidente da F/Nazca Saatchi & Saatchi. "Aqui na 
agência sentimos esse tipo de recaída em alguns clientes, mas acho que o próprio 
perfil de ênfase criativa, que é a nossa característica, faz com que tenhamos na 
carteira clientes sintonizados conosco, daí essa ocorrência ser mais rara".  
 
Outro fator importante para esse recuo criativo tem reflexo direto no próprio 
enxugamento de custos dos clientes nas agências. "Elas também tiveram de adequar-
se à nova realidade e por isso as equipes de criação estão muito mais enxutas", afirma 
Ruy Lindenberg, vice-presidente de criação da Leo Burnett. "Acabou o tempo em que 
as agências contratavam alguém apenas para ver qual potencial essa pessoa tinha, 



porque na atualidade os profissionais precisam ser muito bem escolhidos e o trabalho 
ficou muito mais pragmático", destaca. 
 
Lindenberg contesta, no entanto, a idéia de que essa aparente guinada conservadora 
seja uma novidade. "Acredito que a propaganda realmente tenha ficado pior, mas é 
preciso lembrar que os trabalhos mais ousados sempre foram de difícil aprovação, seja 
na época da campanha da US Top destacada pela Ana Carmen Longobardi ou nos dias 
de hoje". 
 
Falta argumento 
 
Sílvio Matos, presidente da Y&R, acredita que parte do problema reside nas próprias 
agências, que não têm alcançado o nível de aperfeiçoamento em inteligência de 
marketing dos clientes. "O fato é que o nível piorou e elas têm menos argumentos em 
relação aos anunciantes, que melhoraram muito a qualidade da avaliação técnica da 
propaganda".  
 
O segredo da boa argumentação está, segundo a avaliação de Matos, em usar as 
ferramentas técnicas para aprimorar os conceitos, e não para derrubá-los. "Quando 
fizemos o lançamento do celular Baby em 1999 (da Telesp Celular, pela Fischer 
América), todas as pesquisas indicavam que o nome afastaria o público executivo 
masculino e por isso o cliente era contra", recorda. "Insistimos no conceito e, pela 
forma como foi apresentado, tornou-se o maior sucesso até hoje na categoria de 
telefonia móvel".  
 
Um bom começo para melhorar a relação entre agência e cliente é tratar a pesquisa 
como uma ferramenta importante de monitoramento e análise, não como elemento 
central na criação de conceitos. "Eu sempre digo que nada resiste a uma boa idéia, 
nem o medo. Por isso as pesquisas precisam ser vistas como nossas amigas no 
processo criativo, não nossas concorrentes", afirma Sérgio Valente, vice-presidente de 
criação da DM9DDB. 
 
Matos e Valente contam histórias curiosas de como o processo criativo extensamente 
monitorado por pesquisas deu suporte a conceitos que nasceram dentro da criação. 
"Quando desenvolvemos o conceito do 'Sempre vai bem' para a Kaiser (hoje cliente da 
W/Brasil), as pesquisas diziam que mulher e mesa de bar eram idéias ultrapassadas na 
propaganda de cerveja", relembra Matos. "Tivemos maturidade para perceber que a 
marca estava em um momento de sua história que exigia um posicionamento mais 
óbvio, porém necessário para que voltasse a ser referência", detalha.  
 
No caso da DM9 merece destaque o lançamento do Super 15 em 2002 como estratégia 
da Telefônica para entrar na briga das ligações a longa distância. Desde o início a 
proposta de utilizar um personagem foi bem recebida pela companhia, mudando 
apenas o formato após um extenso processo de planejamento embasado em pesquisas 
com consumidores. "No conceito original o Super 15 parecia um Chapolin, um 
personagem que atuava de forma cômica", lembra Valente. Depois de vários testes foi 
desenhado o herói com características de Super-Homem, o que acabou fazendo 
enorme sucesso junto às crianças. "Foi um processo interessantíssimo. A campanha 
era enorme e por isso precisávamos pensar nos mínimos detalhes. Até o calção do 
personagem passou por pesquisa de opinião". 
 



Em suma, o lado técnico da propaganda, mais do que matar uma boa idéia, pode 
evitar perigosos desvios de rota. "Nenhum consumidor dirá o que é uma grande idéia, 
mas pesquisas ajudam muito a correção dos erros", conclui Matos. 
 
 
Leia também: 
   
Clientes tomam gosto pela inovação 
 
  Se nos momentos de crise cresce a sensação de frustração dos publicitários por conta 
do excesso de cautela das empresas, o desafio de construir uma relação sólida com os 
clientes pode render resultados surpreendentes de evolução criativa, mesmo em 
marcas tidas como conservadoras.  
 
Se nos momentos de crise cresce a sensação de frustração dos publicitários por conta 
do excesso de cautela das empresas, o desafio de construir uma relação sólida com os 
clientes pode render resultados surpreendentes de evolução criativa, mesmo em 
marcas tidas como conservadoras. Nos últimos anos, algumas histórias de sucesso 
mostram que categorias inteiras podem mudar de posicionamento a partir de uma 
certa dose de ousadia. 
 
Entre os casos mais recentes, um dos mais emblemáticos certamente é o da Casas 
Bahia.  
 
Após atravessar décadas com um modelo publicitário baseado em uma house, 100% 
focada em divulgação de ofertas, a maior rede de varejo do País - e atualmente a 
maior anunciante - imprimiu nos últimos anos mudanças importantes na comunicação 
da categoria ao lado da Y&R. A primeira alteração significativa feita pela agência foi 
apostar em um apresentador de ofertas que não aparentasse um senhor de meia-
idade, com terno e gravata, imitando um âncora de telejornal. Arriscou mostrar a cara 
de seus consumidores de carne e osso, rompendo os clichês aspiracionais da 
propaganda e, aos poucos, passou a investir mais em campanhas institucionais. O 
processo foi permeado por outra inovação importante: qualidade de produção, coisa 
rara até então no varejo mais popular.  
 
Sílvio Matos, presidente da Y&R, destaca que essa evolução só foi possível com 
aprendizado de ambas as partes. "Eles (Casas Bahia) foram ganhando confiança no 
nosso trabalho, em uma relação muito profunda de entendimento do varejo", diz 
Matos. "Da nossa parte, a experiência é muito rica: cada filme é discutido nos 
pormenores, pois do outro lado do balcão tem uma empresa que sabe como ninguém 
como pensa o seu consumidor", afirma. 
 
Cerveja redonda 
 
Há sete anos a F/Nazca Saatchi & Saatchi apresentou à então Companhia Cervejaria 
Brahma um conceito para vender cerveja que não soava muito comum para a 
categoria naquele momento. Criado para a marca irreverente da empresa, a Skol, o 
slogan "Desce redondo" prometia dar apenas um certo tom de humor a um segmento 
que ainda usava bordões clássicos, como "Número 1" ou "Uma grande cerveja". O 
tempo passou, a companhia tornou-se a AmBev, se associou aos belgas da Interbrew, 
mas o "Desce redondo" se manteve inalterado, em um processo natural de evolução.  
 



Neste ano, a Skol chegou a ser escolhida como a marca preferida dos profissionais de 
criação pelo Prêmio Folha/Meio & Mensagem. 
 
Fábio Fernandes, presidente da F/Nazca, lembra que, naturalmente, a definição do 
slogan não foi aceita pela Brahma sem muita discussão e preocupação com riscos.  
 
"Todo momento de revolução exige um confronto entre conceitos inovadores e 
conservadores, até porque, se juntarmos apenas um bando de revolucionários, seria o 
caos", diz Fernandes. O que fez a diferença, e faz até hoje, segundo ele, é a 
inteligência de marketing da AmBev, que aposta em inovações sem perder o domínio 
técnico da situação. "A relação jamais foi a de um gênio de um lado e um bando de 
burocratas do outro; a AmBev é uma empresa que investe muito em quadros 
competentes e sempre foi uma grande parceira nesse processo de evolução criativa", 
destaca Fernandes. 
 
Ícone dos celulares 
 
No aguerrido mercado dos aparelhos celulares, uma categoria relativamente nova, a 
parceria entre a Lew,Lara e a Nokia conseguiu construir uma história de fixação de 
marca sem paralelo no segmento no País. Com humor leve e muito cuidado na 
apresentação do conceito, a agência começou o trabalho para o cliente pela parte mais 
difícil: mostrar ao consumidor uma marca finlandesa que as pessoas sequer 
conseguiam pronunciar o nome. 
 
As campanhas da Nokia passaram por diversas fases, mesclando tecnologia, aplicação 
do produto e busca de simpatia pela marca, em um processo de constante evolução 
criativa.  
 
Hoje, a Nokia não só é líder da categoria como apresenta um dos formatos mais 
criativos de publicidade do mercado. A trilogia de filmes (Invisível, Wilson e Rubens) 
lançada em outubro do ano passado - o mais lembrado é estrelado pelo personagem 
Wilson, um rapaz que só anda de costas - é uma das promessas de Leão no Festival de 
Cannes, que ocorrerá em junho. 
 
"Não existe melhor exemplo de uma relação produtiva, de confiança e valorização da 
criação do que conquistamos com a Nokia", diz Jacques Lewkowicz, sócio da Lew,Lara.  
 
Ele destaca o papel do diretor de marketing César Keller, que sempre deu liberdade 
para ousar na comunicação, com muita preocupação em viabilizar as idéias sem 
prejuízo da qualidade de produção. "O fato é que muitos clientes cobram ousadia e 
depois recuam. A Nokia é um desses exemplos de empresa que cobra e compra a idéia 
até o final", aplaude Lewkowicz.  
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