
"O publicitário tem de

partir do princípio

de que o consumidor é

mais inteligente do que

ele próprio"

Ao telefone, Jens Olesen vai direto a seu objetivo: "Quero dar uma entrevista para você!"

Pergunto: "Sobre o quê?" Ele bate de volta: "Sobre tudo. Agora eu posso falar..." Diante

dessa proposição e dessa franqueza, evidentemente que aceitei a oferta e marquei uma

conversa, realizada alguns dias depois em tomo de pratos de smorrebrod e de uma gar-

rafa gelada de Linie Aquavit — que ficou para baixo da metade uma hora depois, quan-

do o infatigável viking lembrou que precisava ir para a cadeia visitar um preso... Preso

mesmo. Um cidadão norueguês capturado em flagrante com uma substância proibida

e que estava (aliás, deve continuar) fazendo turismo por nossas cadeias. Na qualidade

de cônsul da Noruega, lá foi Jens com dois advogados a tiracolo para ver se o preso esta-

va sendo tratado como manda a legislação. Para quem o conhece, tudo absolutamente

normal para esse furacão, ao mesmo tempo amado e odiado pelo mercado, que jamais

passou em branco — e assim continua, na condição de um "aposentado" que trabalha

mais do que a maioria dos que estão no auge de suas carreiras.
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Distância é morte
ABOUT — Que história é essa de falar tudo?
JENS OLESEN — Faz dez meses que dei-

xei a presidência da McCann na América

Latina e tenho observado que a propa-
ganda brasileira está medíocre como
poucas vezes em sua história. Está tudo
meio parado, quase ninguém se mexe,
não vejo nada excepcional. Até a Copa
foi fraca, para baixo...

ABOUT — Mas isso não acontece apenas

aqui no Brasil...

OUSEM -• Mas aqui está pior. Nos
Estados Unidos e em vários países da Eu-
ropa, para não falar da Ásia, tem muita

coisa diferente acontecendo. Novas mí-
dias e formatos surgem todos os dias.
Fenômenos como o YouTube explodem
em poucos meses. O Google dissemina
uma nova lógica para a compra e venda

de publicidade. A TV digital já está em
teste operacional. Os sistemas de trabalho
da publicidade passam por importantes

transformações, assim como seus méto-
dos de remuneração. Agências médias e

independentes disputam contas de gran-
des clientes com os megagrupos do setor
e... ganham. A conversa do mercado é
sobre o futuro, e não uma ladainha sobre
como tudo era melhor no passado.

ABOUT — E a questão da agência de

mídia? Esse é um modelo que evolui?

OLESEN — É um modelo que se trans-
forma, mas que permanece como o sis-
tema dominante em praticamente todo

o mundo.

ABOUT - isso é bom?

OLESEN — Não, não é. E olha que eu não
tenho mais interesse em defender nada
disso. Minha conclusão é que a agência
de mídia acabou sendo ruim para todos.

ABOUT — Não teve nada de positivo?

OLESEN - Teve algumas coisas, mas o
balanço final foi negativo. Mas, veja
bem, não estou defendendo o imobilis-

mo. Ao contrário: acho que as coisas
devem mudar de forma significativa

para o negócio publicitário ter futuro...

ABOUT — Sobre remuneração, qual é o

melhor sistema?

OLESEN — Estou convencido de que é a
combinação de fee, sob qualquer sistema,
com uma comissão sobre resultados.

ABOUT — Dá para implantar isso no Brasil?

OLESEN — E difícil, pois é complicado
definir critérios sólidos, que sejam acei-

tos pelas partes. Minha convicção é a de
que os padrões do Cenp são os melho-
res para nós...

ABOUT — Mas dizem que você não luta-

va muito por eles...

OLESEN — Calúnia. Eu fui daqueles que
mais defenderam o Cenp, dentro da
liberdade de negociação que o próprio

texto normativo possibilita. E importan-
te ter normas para a inevitável discussão
sobre preços, para se manter um ponto

de referência e não se perder o rumo. No
futuro, essa flexibilidade terá de ser ainda
maior, mas considero que para o presen- -
te o Cenp está bastante adequado.

ABOUT — Mudando de assunto: você

acompanhou os resultados de, Cannes?

OLESEN — Acompanhei e acho que o
Brasil quebrou a cara. De um modo
geral, nossos publicitários não entende-
ram que Cannes mudou significativa-

mente seus critérios, para afinar sua sin-
tonia com a realidade contemporânea.

A maioria dos nossos, porém, continua
achando que o jogo é aquele de sempre,
inclusive nas novas mídias...

ABOUT — E a questão dos fantasmas?

OLESEN — Isso é péssimo para todo

mundo. Até para quem ganha. Porque
fica uma ilusão de que aquilo é que é
boa propaganda. E não é. Aliás, o Brasil
não precisaria disso, pois é um dos paí-

"Precísamos promoyer

mudanças radicais.

Essa é nossa função.

Quando não a

caímos no marasmo e

perdemos valor"
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ses mais criativos do mundo. Mas falta
melhorar a disciplina, suar mais a cami-

sa, seguir as regras, fazer propaganda de
verdade, entender que as coisas mudam

o tempo todo e que as fórmulas antigas
não funcionam mais...

ABOUT — Onde há boa propaganda, nos

dias de hoje?

OLESEN — Na Inglaterra, com toda a cer-

teza. Na Escandinávia, em termos de
experimentação e humor. Esporadica-

mente nos Estados Unidos, França, Ale-
manha, Espanha, Austrália... E muito

pouco aqui no Brasil, como já disse.

ABOUT — O que você pensa da comuni-

cação integrada, 360 graus?

OLESEN — Para mim, é tudo propagan-
da. No fundo, tudo é a mesma coisa. A
boa propaganda sempre foi aquela inte-

grada, expressa em múltiplas platafor-
mas, formatos e mídias. Quem achava

que a propaganda estava limitada a pou-
cas mídias, formatos e objetivos, na rea-
lidade não era — como não é — um
bom publicitário. Quem pensava — ou
pensa -- que a propaganda era uma

coisa consolidada e imutável, não sabia,
como não sabe, de nada.

ABOUT — Hoje, onde a propaganda deve-

ria buscar inspiração?

OLESEN - Onde sempre buscou: na lin-

guagem popular, nas artes plásticas, na
literatura, no jornalismo, nas expressões

de vanguarda. Mas, especialmente, no
lado visual da comunicação, pois essa é
uma realidade incontestável da cultura
contemporânea.

ABOUT — A propaganda brasileira é

bem-feita, bem-acabada?

OLESEN — Já foi melhor, mas isso nunca foi

seu forte, pela falta de recursos, pela ausên-

cia de uma cultura de "carpintaria" mais
elaborada, pela deficiência da base educa-
cional-padrão de nossos profissionais.

ABOUT — A discussão entre propaganda

de massa e de nicho tem sentido?
OLESEN — Faz sentido pensar em pro-

paganda de massa mais propaganda de
nicho. De um modo geral, as marcas

não vivem sem uma e outra. E cada
vez mais será preciso caminhar nos

dois sentidos, para construir diversas
pontes com os muitos segmentos de
consumidores.

ABOUT - Diversas pontes?

OLESEN — Sim, pois não se resolve mais

a questão de construir e fortalecer mar-
cas, assim como gerar vendas, com ape-

nas uma atividade de comunicação. Ou
com ações esporádicas. Para se ter
sucesso, é preciso anunciar muito e
anunciar sempre. No dia-a-dia do mer-
cado, distância é morte. As marcas que
não estejam próximas dos consumido-
res são condenadas à morte.

- Existem muitas formas de se

conseguir essa proximidade, certo?
OLESEN — Cada target em cada momen-

to terá uma forma otimizada. Esta é a
grande oportunidade dos publicitários,
das agências, dos veículos, de todo o
negócio da propaganda: oferecer algu-

ma coisa de valor diferencial aos anun-
ciantes. Nossa riqueza está nessa diversi-
dade com unidade, nessa criatividade
direcionada, na combinação da expe-

riência com o feeling. Todas as vezes
que uma pessoa ou organização do ramo

consegue entregar isso ao cliente, alcan-
ça o sucesso. Quando muitas pessoas e
organizações fazem isso num determi-

nado momento, o negócio floresce. Ao
contrário do presente, onde se está indo
mais para baixo do que para cima.

ABOUT — Está mais difícil entender e

falar com o consumidor?

OLESEN — Já foi menos complexo, mas

nunca foi fácil. Vai complicar ainda
mais. E isso é ótimo para nós, se souber-
mos aproveitar a oportunidade.

ABOUT — Você daria uma receita.?

OLESEN — Há coisas básicas que aumen-

tam de importância. O publicitário tem
de partir do princípio de que o consu-

midor é mais inteligente do que ele pró-
prio. Ele precisa respeitar as diferenças

entre as pessoas. Ele tem que propor
um diálogo com dignidade, não um

monólogo oportunista. Ele deve intera-
gir com a cultura de cada região e bus-
car a simbiose do universal com o local.
Ele tem que recuperar a coragem, o

tesão, a identidade...
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ABOUT — Estamos mal assim?

OLESEN — Veja as páginas de anúncios,
os cartazes, os comerciais. Veja as pro-

moções, veja até mesmo as envelheci-
das "sacadas" das novas mídias. Está difí-
cil encontrar a emoção do novo, o belo
da inteligência, o pertinente da objetivi-
dade. O negócio anda acomodado,
jogando na retranca, com medo de par-

tir para o gol...

ABOUT - Culpa de quem?

OLESEN — Na verdade é um pouco culpa
de todo mundo. Tirando poucas exce-
ções, os clientes só pensam em baixar
taxas e entregam a operação aos juniores.
As agências pouco investem em inovação

e morrem de medo dos anunciantes e de
alguns veículos. As escolas não propõem
nada de novo e ficam repetindo coisas
muito antigas. Os veículos só pensam em

mudar o mínimo possível — inclusive os
novos. Os fornecedores concentram-se
no que está em seu curto campo de visão.

Está faltando fazer um vigoroso wake up
call, arriscar um shake up, talvez ousar

chutar o pau da barraca...

ABOUT — Você vê alguém fazendo isso ou
pelo menos demonstrando essa disposição?

OLESEN — Quem está fazendo melhor é

o Nizan (Guanaes). Muita gente cai de
pau nele, mas o baiano não se acomoda
e tenta de tudo. Na área criativa, vejo o

Fábio (Fernandes) e o Marcello (Ser-
pa). Também sinto que o (Roberto) Jus-

tus se mexe para todos os lados.

ABOUT —Temos de nos preparar para

mudanças radicais?

OLESEN - Precisamos promover mu-

danças radicais. Essa é nossa função.
Quando não a cumprimos, caímos no
marasmo e perdemos valor.

ABOUT — Para onde sopram os ventos?

OLESEN — Para todas as formas de entre-
tenimento multimídia. Para a capacida-

de de integrar sinergicamente macro e
micro. Para fazer a vanguarda fecundar

a coleção de formuletas automáticas

que está na cabeça das pessoas do ramo.
Para a propaganda com conteúdo. Para
a reengenharia do negócio das agências.
Para o domínio da linguagem under-

ground e a carpintaria hollywoodiana.
Para coisas que a gente ainda não se deu

conta de que serão fundamentais para
continuarmos sendo o que já fomos.

ABOUT — Mudando de assunto, para

encenar: quais são seus principais proje-

tos para o futuro próximo?

OLESEN - Fazer a Imperatriz Leopoldi-

nense desfilar cantando o bacalhau da
Noruega. Trazer o Balé da Dinamarca
para o Brasil, em 2007. Terminar mais
dois livros. Fazer uma grande exposição
do Edward Munch, em 2008...

ABOUT — Parar, nem pensar...

OLESEN - Parar é morte. ©
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