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O ANO DO GALO

2005 foi um ano de novidades. No ano do Galo, no horóscopo chinês, a
Mercury – agência que trabalhei nos últimos dois anos como diretor de
criação em Bucareste – ganhou várias concorrências, muitas delas re-
lacionadas a projetos da Comunidade Européia e do governo romeno.
Outros são uma parceria entre ambos, o que somente duplica a dor de
cabeça, já que estes clientes são extremamente burocráticos e desa-
costumados com os vaivém da publicidade.

De todas as campanhas realizadas – a primeira de proteção à criança, por
exemplo, está na lista, além de campanhas de incentivo a produtores
rurais e outra enfocando os investimentos na Comunidade Européia no
país – a que teve capítulos mais bizarros, hilários e interessantes foi a que
enfocou o combate à evasão fiscal. Os motivos? Vários e alguns deles
estão descritos aqui. Distractie placuta! (divirta-se, em romeno)
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A PRIMEIRA CAMPANHA
CONTRA A EVASÃO
FISCAL  DA ROMÊNIA

Tudo começou com um fax sobre a minha mesa – um convite para uma
concorrência. Depois de afinar o briefing com o atendimento, botei meu
time para correr e apresentar idéias.

O briefing era simples: alertar a população romena – desde os mais ricos e
bem estudados até os cidadãos de baixa renda sem diploma, incluindo os
habitantes da área urbana até a mais remota área rural – de que evasão
fiscal dá cadeia. Em um país dominado por um sistema extremamente
corrupto em quase todas as áreas – mais ou menos a la Terra Brasilis – a
tarefa não era fácil. A mensagem teria de ser suficientemente abrangente,
clara e direta para que não houvesse dúvidas no seu conteúdo. Resumindo
em três palavras, seria como dizer: sonegou? Então dançou.

NA ROMÊNIA
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Apresentadas as idéias ao cliente
(Agência de Assuntos Estratégicos
da Romênia) e passadas algumas
semanas, outro fax chega a minha
mesa. Concorrência ganha. Maiores
detalhes com fulana de tal no
número x.

Fui até a mesa do diretor geral da
agência com um belo sorriso no
rosto. Afinal iríamos desenvolver
a primeira campanha contra a
evasão fiscal do país, após a der-
rocada do comunismo (naquela
época não era preciso nenhuma
comunicação deste tipo porque
não havia imposto de renda).
Incrédulo, ele leu o fax olhando
para mim sem saber o que dizer.

Como não estava entendendo o seu
desapontamento, perguntei o que
estava acontecendo. Ele me disse
com muita calma que uma cam-
panha como esta poderia colocar
a agência em uma posição muito
incômoda, pois era fato consumado
que uma série de agências no país
– tanto locais como internacionais
– eram sonegadoras de imposto,
além de uma série de outros
empresários ligados direta ou
indiretamente à publicidade. Na
sua opinião, era melhor não desen-
volvermos esta campanha. O risco
seria grande demais, pois estes
fornecedores e outras agências po-
deriam ficar enraivecidos com a
Mercury por estar tocando em um
assunto tão delicado. Desaponta-
do, voltei ao departamento de
criação, avisando que não faría-
mos a campanha. Centro-avante e
ponta-direita (a dupla que havia
ganho a concorrência) voltaram
para as suas mesas sem um sorriso
no rosto.

FAZER OU
NÃO FAZER? EIS
A QUESTÃO.

Mas a novela estava só por começar.
Não se pode simplesmente falar não
à Agência de Assuntos Estratégicos
da Romênia! Muitas perguntas sur-
giriam: “Por que não? A sua agência
tem alguma coisa a esconder? Vocês
estão em dia com o fisco? Utilizam-
se de artimanhas maquiavélicas
como paraísos fiscais? Pagam bola?”
Além destas havia um sério risco de
não podermos nunca mais realizar
nenhuma campanha para o governo,
influenciando ainda o desfecho de
outras que estávamos desenvolvendo
para o governo e a comunidade
européia. Mas antes de seguir em
frente, entenda primeiro a idéia do
comercial.

O filme começa em alto-mar, on-
de se vê um iate de luxo em alta
velocidade. Ele está sendo dirigido
por um cidadão vestido como o
típico malandrão: pulseiras, cor-
rente e relógio de ouro, uma ca-
misa aberta, de gosto duvidoso,
mostrando os caríssimos badu-
laques além de bermuda. Ao seu
lado – ele está na parte superior
do deque – duas meninas maravi-
lhosas, a idade das duas não
somaria a dele, abraçando e bei-
jando o figura. Elas também estão
portando jóias caríssimas e se
divertindo com o bacana que não
hesita em escorregar sua mão pelo
corpo de uma delas. Ele pensa con-
sigo mesmo: ‘Ah eu sou mesmo es-
perto... com a grana que soneguei
estou numa boa. No mar, de bar-
cão, com as gatas e curtindo a
vida...’. Neste momento uma das
gatas começa a passar creme

protetor em suas costas. A câmera
se aproxima e passa do dengo da
mão da gata para a mão de um
policial que bruscamente está
acordando o elemento. Na verdade
ele estava literalmente sonhando
com um mundo que ele viveu há
pouco tempo. O sonho se tornou
pesadelo – ele foi preso por evasão
fiscal e pode ficar em cana por até
18 anos. Na prisão – depois de o
policial acordá-lo do sonho que um
dia foi realidade – ele caminha
pelos corredores, algemado e se
dirigindo para realizar incômodas
tarefas como lavar privadas ou
esfregar o chão. O comercial ter-
mina com a seguinte frase: Plateste
cu bani, nu cu ani. Em português ‘Pa-
gue (os seus impostos) com dinheiro
e não com anos (da sua vida)’.

Acredito que esta idéia poderia ser
usada em diversos países, já que u-
tiliza uma linguagem universal. In-
clusive se alguém aí no Brasil estiver
interessado em veicular a campanha,
é só escrever um e-mail...

ITÁLIA, ROMÊNIA E
REPÚBLICA TCHECA

Aprovar a campanha foi um trabalho à
parte. Nesta primeira apresentação,
expliquei ao cliente que não rodaríamos
o comercial na Romênia. O motivo era
simples: não encontramos nenhum dono
de barco no país interessado em ceder
(pago em dinheiro) as suas embarcações
para fazer parte de tal campanha. Nos
primeiros contatos, todos estavam se
mostrando abertos, simpáticos e
solícitos, mas – depois de algumas
ligações, ou mesmo encontros, e a
conseqüente informação de que seria
uma campanha contra a evasão fiscal



Darlan Moraes Junior

95 M A I O / J U N H O  D E  2 0 0 6  –  R E V I S T A  D A  E S P M



Publicitário brasileiro na Romênia

96 R E V I S T A  D A  E S P M – M A I O / J U N H O  D E  2 0 0 6

– eles desapareciam ou diziam que o eles
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eles desapareciam ou diziam que o
barco iria ser usado justamente naqueles
dias ou que estava no conserto.

E, senhor cliente, tem mais: nenhum dos
personagens será de nacionalidade
romena, nem a equipe de produção e
nem mesmo o diretor. Silêncio sepulcral.

Em uma sala onde poderiam sentar 50
pessoas, estavam sentadas apenas
cinco, três da parte do cliente e dois
da agência – eu me senti o pequeno
polegar. Mesmo sem escutar um sim
ou não da parte do meu estimado
cliente em relação às primeiras in-
formações, continuei a explicação. A
produtora seria de Praga (onde
trabalhei e por isto os conhecia) já

que eles haviam conseguido um iate
novinho de 52 pés em Gênova por
um preço de aluguel excelente. E já
que eles haviam conseguido tal feito
(o orçamento para a campanha não
era muito alto), utilizaríamos atores
e atrizes tchecas, equipe tcheca da
produtora em questão chamada For-
ward International e o diretor seria
brasileiro (o mesmo que vos escreve).
Para terminar, parte do comercial
seria gravada na Itália (com o iate) e
parte na República Tcheca em uma
cidade chamada Mlada Bolesav, uma
prisão desativada desde 1956. Claro
que eles não deram o sinal verde de
imediato. Aliás, tivemos de voltar ao
parlamento romeno no mínimo umas
10 ou 15 vezes antes do embarque

para Praga. De romeno só mesmo o
cliente que, por não estar acostumado
com a dinamicidade bem globalizada
da publicidade, achou tudo muito
estranho.

AS VISITAS AO
PARLAMENTO

O vaivém entre agência e parla-
mento era exercício físico puxado.
A megalomania comunista do di-
tador Nicolai Ceaucescu fez com
que a maioria das sedes governa-
mentais tenha em sua arquitetura
mania de grandeza. Para se ter uma
idéia, o Palácio do Povo – obra esqui-
zofrênica do ditador – é maior que o
Pentágono. Os bulevares são mais
extensos dos que os existentes ao redor
do Palácio de Versalhes. O ex-sapateiro
que comandou a nação na época do
comunismo teve a pachorra de
remover igrejas ortodoxas do século
XIII para satisfazer o seu capricho
(dizem as más línguas que ele foi
excomungado às escondidas pelos
padres romenos). Casas de estilo art
noveau foram postas ao chão –
Bucareste tinha entre as duas grandes
guerras o apelido de petite Paris – e
hoje a cachorrada anda solta pela rua
porque as pessoas não podiam levar
seus cachorros para os minúsculos
apartamentos que o governo oferecia
na época, em troca de suas casas
agora destruídas. Então soltaram a
bicharada que hoje domina vários
terrenos que estão em vias de ser
devolvidos para antigos proprietários
(muitos romenos saíram de fininho
com a chegada do regime vermelho,
deixando suas propriedades para trás
sem nunca mais voltar). A trupe de
vira-latas de Bucareste é cheia de
personalidade.



Publicitário brasileiro na Romênia

98 R E V I S T A  D A  E S P M – M A I O / J U N H O  D E  2 0 0 6

Voltando o foco ao majestoso prédio, estes
dados são para se ter uma idéia do
tamanho do Parlamento. A chegada até a
sala do diretor estava mais para
peregrinação. Primeiro ligávamos de
uma linha interna da recepção para uma
de suas assistentes. Ela descia depois de
cerca de dez minutos. Depois da referida
autorização, dela mesma, havia dois
controles da polícia, com direito a cópia
de documentos, detector de metais e raio
x de celulares, carteiras e afins. Re-
cebíamos então um crachá e pas-
sávamos por uma catraca. Após esta
fase, chegávamos a um elevador que
demorava uma boa parcela do dia para
chegar. Alcançando o terceiro andar,
tínhamos que andar, andar e andar por
cerca de cinco minutos por um corredor
(quase) infinito para finalmente
chegarmos à sala de sua majestade. O
tempo total da viagem estava entre 20
ou 25 minutos.

Entre cafezinhos e boas doses de per-
suasão conseguimos todas as aprovações
necessárias. Não sem antes, claro, mos-
trar cerca de 20 modelos femininos e 10
do nosso personagem principal. A prisão
e o barco foram aceitos após algumas
discussões do tipo: mas este barco repre-
senta a realidade dos sonegadores rome-
nos? Não, senhor cliente, mas é uma hi-
pérbole sobre pessoas que enriqueceram
ilicitamente. Será que estas meninas tão
jovens não vão reclamar por assédio
sexual? Senhor cliente, se elas têm mais
de 18 anos, não há problema algum. As
roupas foram a parte mais fácil, já que
as moças usavam apenas biquínis e nosso
modelão, já descrito acima como
estava vestido. Jóias, no entanto, foi uma
beleza. Todas coreanas e chinesas em
um total de 16 reluzentes dólares. Mas
até que, na frente da câmera, ganhou
mais alguns significativos zeros (para a
direita) em valor.

MY WAY

Finalmente gravamos o material. Entre
ganhar a concorrência e a rodagem
foram 6 meses. Metade de um ano
inteiro para a sua aprovação, discussão
e veiculação. Em condições normais
de temperatura e pressão este processo
levaria um terço deste tempo. Culpa
dos longos corredores.

A conexão foi feita entre Bucareste-Praga-
MladaBolesav/Praga-Genova-Praga-
Bucareste. Por ar, terra e mar foram 3 dias
alucinados de gravação, além de mais duas
semanas para retoques finais em Praga e
Bucareste. A aprovação correu até que
muito bem. O cliente gostou do material.
A não ser pela música. Explico: o editor
tcheco acertou a mão quando escolheu
‘My Way’ com Frank Sinatra. Nada mais
irônico que ele – que sempre andou com
a gang mafiosa nos Estados Unidos – fosse
a trilha sonora. (‘I did it myyyyyyyyy
waaaaaaaaay...’ seria simplesmente
perfeito!). Além disto o comercial já sairia
ganhando em termos de memorabilidade
pois é uma canção muito conhecida. Os
direitos autorais estavam sendo cotados
quando o cliente achou que esta escolha
não era correta porque valorizava os sone-
gadores, colocando sobre eles uma aura
de simpatia.

Respeitamos o ponto de vista e assim o
comercial foi ao ar com gaivotas sol-
tando gritinhos e o som do motor potente
do iate em contato com o mar
Mediterrâneo. Sou mais Frank.

RECALL E
PONTO FINAL

A receptividade da campanha foi boa.
Tanto a mídia especializada na área de
marketing e publicidade como jornais

da área financeira comentaram po-
sitivamente o comercial, os anúncios e
os internet banners. A coqueluche foi sem
dúvida o filme – como acontece na
maioria das vezes – que esteve no ar
por três semanas de forma massiva.

A audiência sacou o toque e espero
sinceramente que passem a sonegar
menos. Mas seria ingênuo acreditar que
para acabar de vez com a sonegação
só precisa fazer uma solitária campanha
publicitária. Este é um trabalho árduo,
consistente e repleto de percalços. Os
resultados só poderão ser vistos através
de punição severa por parte do governo
ou com a chegada de um agente
externo como a Comunidade Européia
(a Romênia deve entrar em 2007 ou
2008 para a União Européia) para pôr
ordem na casa.

Para terminar, felizmente não houve
ameaças de morte, seqüestros, es-
pancamentos ou qualquer outra for-
ma de violência dirigida àqueles
que criaram e produziram a cam-
panha. Pelo menos até agora. ESPM

Foto: Corbis/Stockphotos

           DARLAN MORAES JUNIOR
Optou por fazer carreira em publicidade na Europa

do Leste depois de trabalhar em São Paulo por

três anos. Começou em Bratislava, Eslováquia

como redator pela Grey, mudando-se poste-

riormente para Praga, República Tcheca como

redator senior para a Leo Burnett. Ainda em Praga

assumiu a Direção de Criação da J.Walter

Thompson.Transferiu-se então para Bucareste,

Romênia onde liderou equipes criativas para a

D’Arcy, Mercury e agora Tempo Publicidade. Há

cerca de três anos começou a dirigir comerciais.

Um deles foi prata no ano passado no festival

Epica Awards (www.epica-awards.com) com

dois filmes para o festival de curta metragens

‘Where is the Love?’.
É formado pela PUC em Administração de Empresas
e Com. Social pela ESPM. (email@darlanmoraesjr.com).


