
No ar há uma semana, o canal 
Fiz, do Grupo Abril, inaugurou e 
legitimou no Brasil um novo mo-
delo de transmissão de conteúdo 
audiovisual: aquele integralmen-
te produzido pelos espectadores. 
E, se isso ocorre na grade de pro-
gramação, naturalmente pode 
acontecer também no intervalo 
comercial. A publicidade feita 
por usuários, muitas vezes cha-
mada “colaborativa”, ultrapassa 
os manjados testemunhais e 
eleva o consumidor ao papel de 
criador e produtor — é ele quem 
pensa no enredo, filma, protago-
niza e edita a imagem exibida na 
TV e na internet, em um passo 
teoricamente adiante com rela-
ção ao consagrado YouTube. 

Na Inglaterra e especial-
mente nos Estados Unidos, são 
muitos os exemplos desse tipo 
de linguagem: o caso mais em-
blemático de todos foi verificado 
neste ano durante a final do 
Super Bowl, a maior audiência 
e o break comercial mais caro 
do mercado norte-americano. 
Um comercial da Frito-Lay para 
a marca Doritos, produzido por 
uma “pessoa comum” e proposto 
pela agência Goodby Silverstein 

De consumidor a criador?
Filmes criados e produzidos pelo público começam a aparecer no Brasil, mas 
não são vistos pelos profissionais da área como nova era no mercado publicitário
Alisson Avila

linguagem e aproximação com as 
pessoas do que uma solução de 
comunicação em si. 

“É uma outra maneira de 
aplicar ou estimular o que 
sempre vemos em pesquisas 
de campo. Foi justamente 
perguntando às pessoas o 
que elas esperavam de um 
comercial de carro, bebida 
ou saleiros de mesa que se 
criaram as linguagens típicas 
de cada categoria de produto 
décadas atrás”, avalia André 
Laurentino, vice-presidente 
de criação da Lew’Lara. Sem 
cases desse tipo na agência, ele 
e seu colega Marco Versolato, 
também vice-presidente de 
criação, enxergam a hipótese 
com bons olhos, embora com 
reservas. “Todo mundo fala do 
filme do Doritos, mas esquecem 
todas as porcarias que estão 
no YouTube com a pretensão 
de serem propagandas feitas 
pelas pessoas”, ressalta Ver-
solato. “Claro que é uma boa 
idéia, mas acho arriscado: a 
chance de descontrole sobre o 
posicionamento escolhido para 
a marca é grande.”

É por isso que, na opinião 

diferentes maneiras de montar 
um hambúrguer, confirmando o 
posicionamento “A gente faz do 
seu jeito” adotado pela rede de 
fast-food.

Depois, foi a vez de ações 
virais estimularem o público a 
postar vídeos no mesmo estilo, 
apenas com peças de 20 segun-
dos — que, somadas à cabeça 
e ao pé do comercial, configu-
rariam uma mensagem de 30 
segundos na TV. O mais votado 
entre os 52 vídeos postados (nú-
meros divulgados pela agência), 
chamado “Operador de tele-
marketing no Burger King”, foi 

de exibir o mais votado, agência 
e cliente pinçaram os seis vídeos 
considerados mais interessantes 
e pertinentes entre os 2 mil 
enviados. O material não ficou 
disponível na internet. 

A campanha abriu duas fren-
tes prévias: para os pais, foram 
veiculados anúncios de mídia im-
pressa e TV expondo o produto 
sob o mote “Reinvente a relação 
do seu filho com o dinheiro”; 
para os jovens, teasers na MTV 
com o apresentador Marcos 
Mion estimulando os jovens a 
enviar suas produções, nas quais 
deveriam justificar aos pais as ra-

& Partners, foi eleito pelo pú-
blico o melhor dentre todas as 
peças veiculadas durante o jogo. 
O que os publicitários brasileiros 
pensam disso?

A maioria dos diretores de 
criação ouvidos por Meio & 
Mensagem avalia que a publi-
cidade feita pelos consumidores 
não relativiza o papel dos depar-
tamentos de criação ou das pro-
dutoras, nem é vista como uma 
“tendência” global do setor. Para 
quase todos os profissionais, a 
proposta não pode ser interpre-
tada como uma idéia inédita: 
trata-se muito mais de um novo 
recurso disponível em termos de 

veiculado na MTV e na PlayTV 
na terceira semana de dezem-
bro de 2006 depois de mais de 
7 mil visualizações na rede. “O 
formato original serviu de base 
para o que veio depois. Se não 
for assim, corre-se o risco de cair 
no vazio, no gratuito ou na moda 
mesmo”, conclui Sutton.

A Talent acaba de veicular, 
entre quinta-feira e sábado da 
semana passada (2 a 4 de agos-
to), uma campanha também 
inteiramente produzida pelos 
consumidores para o produto 
Real 1o Cartão, do Banco Real. 
A diferença com relação à inicia-
tiva da MPM é que, ao contrário 

do diretor de criação da MPM, 
Aaron Sutton, a agência precisa 
pavimentar uma proposta de 
marca antes de abrir as portas 
aos consumidores. “Não se pode 
simplesmente exigir do cliente 
uma proposta criativa a partir 
do nada”, argumenta. A agência 
promove-se como a primeira a 
fazer uma ação dessa natureza 
na mídia tradicional no Brasil, 
veiculando um filme para o clien-
te Burger King no final de 2006. 
A estratégia começou com cinco 
comerciais produzidos pela OZ 
Filmes ensejando a proposta: 
com ares caseiros, as produções 
mostravam pessoas com suas 

zões para merecer o cartão. Cada 
vídeo postado era enviado para 
seleção e também ao endereço 
de e-mail do pai do adolescente. 
Os eleitos, exibidos na semana 
passada na MTV, ESPN e Sportv, 
receberam um cachê de casting
e de uso de imagem.

Te vi na TV
No caso brasileiro, o que fica 

claro quanto às peças desenvol-
vidas pelos consumidores é que 
essa estratégia é muito mais um 
processo sociológico de fazer as 
pessoas se verem na televisão, 
alçadas ao papel de protagonis-
tas no relacionamento com uma 

marca, do que de ascensão de 
um novo modo de criar — ao 
menos até o momento. Isso 
sem contar o elemento “reality 
show” desse tipo de comercial, 
aumentando a força dos basti-
dores de cada peça. 

Não esperem substitutos 
para os mestres da imagem re-
cém-falecidos Ingmar Bergman 
e Michelangelo Antonioni: a 
maioria dos exemplos nacionais 
de propaganda considerada 
colaborativa chama a atenção 
mais pelo curioso, pela “sacada 
esperta” e mesmo pelo “trash”
do que pela excelência criativa. 
“Não basta o acesso tecnológico. 
A falta de formação e cultura de 
cinema, por exemplo, aliada aos 
custos de determinados equipa-
mentos e à presença ainda res-
trita da banda larga, determina 
a qualidade do que recebemos”, 
considera João Livi, diretor de 
criação da Talent. 

Independentemente de ques-
tões estéticas, o vice-presidente 
de criação da Leo Burnett, 
Ruy Lindenberg, entende esse 
processo como um movimento 
mundial de compartilhamento 
de responsabilidades na mídia, 
o que também acontece no jor-
nalismo. Ele lembra o sucesso 
do jornal sul-coreano Oh My 
News, que através da internet 
contabiliza mais de 2 milhões de 
acessos por dia com conteúdo 
jornalístico integralmente gera-
do pelos leitores. 

“No caso da propaganda, pre-
cisamos separar essa aceleração 
da novidade e da democratização 
do que interessa mesmo, que é 
a consistência do resultado final. 
Ter mais gente capacitada a fazer 
não significa ter mais gente com 
talento — coisa que não está 
sobrando no nosso contexto 
publicitário”, acredita Linden-
berg. O exemplo mais próximo 
de criação e produção individual 
na Leo é uma campanha de TV 
feita no ano passado para o curso 
de línguas Skill, em que um pro-
fissional de criação filmou outro 
dentro da própria agência, com 
o recurso de vídeo de uma má-
quina fotográfica, para promover 
um curso de espanhol. 

Para Lindenberg, a propagan-
da foi historicamente um celeiro 
de talentos pela ótima remune-
ração. Hoje, porém, o grande de-
safio é unir a atração do dinheiro 
aos desafios intelectuais que um 
cargo de criação dentro de uma 
agência pode proporcionar. “E não 
estamos falando de coisas sofisti-
cadas. O que todos querem, vide o 
sucesso de ícones polêmicos como 
Harry Potter e Paulo Coelho, é um 
pouco de sensibilidade, humani-
dade e carisma”, observa. “Acon-
tece que hoje estamos criando 
globalmente em tempo real com 
as mesmas referências. Todas as 
agências têm acesso às mesmas 
coisas ‘novas’. As pessoas talvez 
possam contribuir para superar 
essa linearidade.”

Campanha do Banco Real, inteiramente produzida pelos consumidores, 
foi escolhida entre 2 mil vídeos enviados pelo público

MPM desenvolveu proposta de marca para o Burger King 
antes de levar o público a criar os filmes para a rede de fast-food

Marco Versolato: “Chance de descontrole sobre 
o posicionamento escolhido para a marca é grande”
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 6 ago 2007. Agências, ano 29, n. 1270, p. 24.


