
OS FIGURÕES DA PU
A CP+B, uma das mais premiadas dos
Estados Unidos, torna-se modelo de
sucesso entre os publicitários brasileiros
ADRIANA PAVLOVA

D
E TEMPOS EM TEMPOS, OS
publicitários brasileiros
escolhem uma agência
americana—normalmen-
te uma novata — como
referência de criativida-
de, ousadia e inovação.

Nos anos 60, a eleita foi a Doyle Dane
Bernbach (DDB), hoje uma das maiores
do mundo. Na década de 70, a badalação
ficou em torno da Scali, McCabe, Sloves,
engolida anos depois pela gigante WPP.
holding que reúne agências como Ogilvy
e Young&Rubicam. Nos anos 90, brilha-
ram a Wieden + Kennedy (a agência da
Nike e do Google) e a Goodby, Silvers-
tein & Partners. Hoje, a agência preferida
dos criadores brasileiros — assim como
da maioria dos publicitários de todo o mun-
do — chama-se Crispin Porter + Bogusky,
também conhecida como CP+B. "Como
todo mundo precisa de herói, os donos da
CP+B são os meus ídolos", diz Nizan Gua-
naes, presidente da Ypy, conglomerado
que reúne as agências África, DM9DDB,
MPM, Loducca, Eugênio e Tudo. "Eles
me inspiram, me instigam e me enchem
de amor pela minha profissão. Mas ainda
tenho de comer muita farinha para chegar
aonde eles já chegaram."

Os sócios da CP+B—Jeff Hicks. Alex
Bogusky, Chuck Porter e Jeff Steinhour
— estão no centro de uma revolução no
modelo de negócio da publicidade. É con-
senso entre os profissionais da propagan-
da que nenhuma agência tem conseguido
o mesmo desempenho da CP+B na mani-
pulação de novas mídias. Além disso, e
talvez por causa disso mesmo, eles tam-
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bem vêm preenchendo uma demanda ca-
da vez mais atual na estratégia de comu-
nicação das empresas: o desejo por cam-
panhas absolutamente originais, peças que
suscitem a interatividade dos consumido-
res e que, por si só, já virem notícia. Com
sede em Miami, a CP+B foi considerada
recentemente a melhor agência de publi-
cidade dos Estados Unidos pela publica-
ção especializada Advertising Age e rece-
beu no último festival de Cannes o maior
prêmio na área de promoção e marketing.

A CP+B começou a despontar no
mundo da propaganda há menos de
dois anos, quando realizou uma série

de comerciais para a rede de lanchonetes
Burger King — um de seus principais
clientes até hoje. As pecas feitas para a se-
gunda maior rede de fast food americana
misturam humor negro e nonsense com
personagens bizarros. Um deles, já famo-
so entre os jovens consumidores brasilei-
ros (ah, a internet!), é um sujeito fantasia-
do de galinha. No site do Burger King, a
tal galinha é estrela de uma peça na qual
obedece, de forma hilária, a qualquer or-
dem dos internautas. A campanha foi um
estouro: cerca de 460 milhões de consu-
midores já acessaram o site. Outro perso-
nagem é a figura de um reizinho (uma brin-



BLICIDADE
cadeira com o nome Burger King) que sur-
ge nos cenários mais insólitos — como
nos funerais do papa João Paulo II. Acon-
teceu o que os sócios da agência queriam:
criou-se a polêmica. A CP+B tem obses-
são por idéias extravagantes, fora do sen-
so comum e que causem impacto. Ali não
há espaço para meros executores. "Quem
não tem idéias surpreendentes com certe-
za não sobrevive na agência por muito tem-
po", costuma dizer Alex Bogusky, o sócio
responsável pela área de criação. Aos 42

anos, Bogusky, dono de uma per-
sonalidade provocativa e de um
estilo que mistura camisetas de

grupos de rock com pantufas e chinelos
de dedo, é considerado hoje um dos gran-
des gênios criativos da publicidade ame-
ricana. Filho de designers, começou co-
mo diretor de arte na agência com pouco
mais de 20 anos. Aos 29, já era sócio.

Os donos da CP+B se recusam a se-
guir o papel convencional de criadores
de anúncios. Quando assumem uma cam-
panha, envolvem-se em todas as áreas que
dizem respeito à publicidade e ao marke-
ting da empresa que os contrata — essa,
por sinal, é a característica que mais agra-
da a seus clientes. Assim
que assumiram a conta
do Buraer King, refor-

mularam toda a estratégia de comunica-
ção da rede — as placas do estaciona-
mento das lojas, as embalagens dos san-
duíches e até o manual de orientação dos
funcionários. A cervejaria canadense Mol-
son, outra cliente da CP+B, gastou l mi-
lhão de dólares para mudar sua linha de
produção e passar a colar rótulos na par-
te de trás das garrafas. Os novos rótulos
foram usados pela CP+B como espaço
para propaganda.

PARA A COMPANHIA AÉREA Virgin Atlan
tic, do empresário britânico Richard Bran-
son — outro mestre da autopromoção —,
a CP+B criou e desenhou o pijama usado
pelos passageiros da classe executiva. Ao
conquistar a conta da subsidiária america-
na da Volkswagen, seu mais recente clien-
te, eles conseguiram até mesmo mudar o
nome do Golf — uma marca mundial da
empresa — no mercado local. Nos Esta-
dos Unidos, o carro passou a chamar Rab-
bit (coelho), apelido que tinha quando foi
lançado, há mais de 20 anos. A idéia foi de

Bogusky e deixou, num primeiro mo-
mento, os executivos alemães da Volks

congelados. Como complemento pa-
ra a campanha do Rabbit, a agên-
cia criou um estranho coelho de
metal chamado Fast ("rápido",
em inglês), que, além de ser
personagem dos anúncios, foi
transformado numa masco-
te distribuída como brinde
aos compradores da versão



propaganda

mais veloz do modelo, o GTI.
O que tem gerado esse al-

to grau de confiança das em-
presas na CP+B é a capaci-
dade de chamar a atenção dos
consumidores com soluções
originais. A agência é uma
das maiores especialistas no
chamado marketing viral, em
que peças publicitárias difun-
didas pela internet são repas-
sadas entre os internautas na
velocidade da luz. Além da
galinha do Burger King, a
campanha criada para o Pas-
sat, da Volks, tornou-se um
clássico da categoria A CP+B
desenvolveu um anúncio con-
vencional para TV e criou
uma segunda versão dele com
conteúdo malicioso e de du-
plo sentido. A peça foi colo-
cada no site de compartilha-
mento de vídeos YouTube co-
mo se fosse uma versão clan-
destina da propaganda. Tor-
nou-se um sucesso instantâ-
neo. A próxima tacada da
agência, divulgada há duas
semanas, é produzir o primei-
ro longa-metragem em Holly-
wood com proposta nitida-
mente publicitária. A obra,
que promoverá o Burger
King, terá como centro da
ação um apartamento locali-
zado em cima de uma lan-
chonete da rede. "A CP+B foi
realmente a primeira agência
a se ligar na tão falada inte-
gração das mídias", diz Was-
hington Olivetto, dono da
agência W/Brasil.

de dólares. Com perdas de
l bilhão de dólares no mer-
cado americano e estratégias
de marketing erráticas para
seus modelos de luxo, a mon-
tadora alemã queria rejuve-
nescer sua marca. A CP+B co-
meçou então urna campanha
com uma dupla de persona-
gens tão estranhos quanto os
que havia criado para o Bur-
ger King. A dupla que simbo-
liza a Volkswagen nos Esta-
dos Unidos é formada por uma
beldade loura chamada Hel-
ga e um engenheiro batizado
de Woltgang—um sujeito es-
tranhíssimo que canta rap com
forte sotaque alemão e tem co-
mo passatempo destruir car-
ros japoneses. Os anúncios
estrelados pela dupla foram
ao ar nas redes de TV ameri-
canas em março e abril e des-
de então passaram a circular
pela internet. Não deve ser
mera coincidência o fato de
que os modelos Rabbit e GTI
têm hoje o melhor desempe-
nho dos últimos 20 anos.

No Brasil, a CP+B vem
servindo de inspiração para
o mundo da publicidade.
"Durante muitos anos, fomos
muito criativos porque tínha-
mos de pensar de forma sim-
ples e original. Como não
havia verba para produções
incríveis, tínhamos de valo-
rizar o conteúdo da propagan-
da", diz Olivetto. "Hoje com
produções fantásticas, quase
ilimitadas, a forma está es-

O sucesso da fórmula CP+B é mensu-
rável em números — que refletem o bom
desempenho tanto comercial como das
campanhas que cria. Em dez anos, a re-
ceita da agência aumentou mais de dez
vezes, de 45 milhões para mais de 500 mi-
lhões de dólares. Desde 2000. o número
de funcionários cresceu de 105 para 438.
Com a expansão, os sócios da CP+B de-
cidiram desmembrar parte da operação e
abrir uma filial em Boulder, no estado do
Colorado, para ficar mais próxima dos es-
túdios e locações na Califórnia. O suces-
so da CP+B é resultado direto do suces-

so de seus clientes. A galinha aloprada, o
reizinho e os comerciais surrealistas aju-
daram o Burger King a reverter dois anos
de prejuízos e a crescer 18% no ano pas-
sado. No mesmo período, o McDonald's
cresceu 11,3%. A campanha criada para
o automóvel Cooper Mini, cujo principal
apelo são as dimensões reduzidas (veja
quadro acima), levou a um aumento de
80% nas vendas nos Estados Unidos.

A enorme capacidade de inovação da
CP+B fez com que os executivos da sub-
sidiária americana entregassem a seus só-
cios uma verba publicitária de 400 milhões

condendo o conteúdo, ou a falta dele." A
filial brasileira da McCann-Erickson vem
adotando um sistema de criação semelhan-
te ao da agência americana. "Estamos dei-
xando de trabalhar da velha maneira, que
é começar por um anúncio no formato de
filme para depois chegar às demais mí-
dias", diz Adriana Cury, vice-presidente
de criação da agência. "Queremos criar
negócios paralelos, como faz a CP+B quan-
do lança produtos relativos às campanhas.
A propaganda de hoje tem de entreter, e a
tecnologia está nos obrigando a mudar nos-
sa maneira de pensar." •
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