
A qualidade da propagan-
da feita na Argentina vem se
consolidando e conquistando a
liderança de criação na América
Latina, com muitos comerciais
veiculados em vários países
também fora da região. Apesar
dos elementos que diferenciam
aquele mercado do cenário bra-
sileiro da propaganda, uma série
de fatores levou os criativos ar-
gentinos a essa condição. E, para
descobrir o segredo do sucesso
deles e debater sobre a propa-
ganda dos dois países, a Revista
da Criação — em parceria com
a LatinSpots — realizou o 1a Fó-
rum Brasil Argentina de Criação
e Produção, que aconteceu no
dia 8 de março, no auditório da
sede do Grupo M&M.

Com mediação e coordena-
ção de Regina Augusto, diretora
editorial de Meio & Mensagem,
e Santiago Keller, editor da La-
tinSpots, o evento contou com
a participação dos profissionais
brasileiros Andrucha Wadding-
ton, sócio da Conspiração Fil-
mes, Pedro Cappeletti, sócio-di-
retor da GP7, e Ruy Lindenberg,
vice-presidente de criação da
Leo Burnett. Os convidados
argentinos foram Andy Fogwill,
sócio e diretor da produtora Lan-
dia, Gabriel Vazquez, ex-diretor
de criação da Ogilvy Argentina,
e Leandro Raposo, diretor geral
de criação da JWT/E1 Hotel e di-
retor regional de criação da JWT.
A cobertura completa do fórum
será publicada na Revista da
Criação, que circulará em abril.

Na exibição dos rolos com
a seleção dos melhores filmes
do Brasil de 2006, a partir do
Prêmio Folha/Meio & Men-
sagem, e da Argentina, com os
premiados da edição passada
do El Ojo de Iberoamerica, ficou
nítida a percepção de que, por
aqui, predomina a filmagem em
estúdio, enquanto a publicidade
feita em Buenos Aires tem forte
inspiração nas ruas, com exter-
nas e grande foco nos compor-
tamentos urbanos.

Vazquez afirmou que essa
condição, às vezes, beira o exa-
gero pela similaridade. A nova
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campanha de Sprite, por exem-
plo, criada por sua agência
Ogilvy Argentina e produzida
pela Rebolución, mostra esse
conceito com filmes dirigidos
ao público adolescente. Com
o tema "As coisas como são",
as peças apresentam verdades
controversas em tom sarcástico
e irônico, como admitir que todo
mundo disfarça, mas olha a mu-
lher do amigo, ou que o azar de
um pode ser a diversão do outro.
No Brasil, a campanha ganhou
adaptação da McCann Erickson,
tendo o VJ da MTV e músico
João Gordo como protagonista.

Lindenberg expôs que o cria-
tivo brasileiro alimenta-se das
mesmas referências, enquanto
os argentinos foram trabalhar
em outros países da América
Latina e na Espanha, ganhando
uma visão mais universal da pro-
paganda. Ele também destacou
que boas agências, como Almap-
BBDO e F/Nazca, contam com o
zelo de seus presidentes, que são

ativos diretores de criação.
Já Fogwill comentou que em

seu país é comum o trabalho
conjunto entre diretores de
criação e de produção, além do
tempo maior para a realização
de um comercial, que pode levar
mais de um mês. Waddington
afirmou que no Brasil as produ-
toras não se sentem autoras da
idéia e realizam o trabalho de
acordo com as necessidades do
cliente. Ele procura prever os
problemas que podem acontecer
na reunião de produção com a
agência, mas, diferentemente do
que ocorre no país vizinho, não
é comum contar com a presença
da criação no estúdio ou no set
de filmagem.

Entre os temas debatidos
que fazem com que a publicida-
de argentina tenha êxito criati-
vo está a renovação constante
dos diretores de criação, cuja
faixa etária situa-se por volta
dos 35 anos. Essa condição faz
com que os profissionais não se

acomodem e que exista grande
movimento no mercado. "En-
quanto na Argentina empurra-
mos esses jovens para o topo, no
Brasil, não se sabe onde está a
nova geração. Com isso, temos
conseguido ser um pólo criativo
regional para toda a América
Latina", afirmou Raposo.

Uma das características mar-
cantes da publicidade argentina
é mostrar a verdade, e não o
argumento de que determina-
do produto irá resolver todos
os problemas do consumidor,
por exemplo. E também não
zela pela perfeição artística,
preferindo retratar a realidade,
com suas belezas e mazelas.
Já os consumidores brasileiros
não gostam de ser retratados
em sua pobreza, preferindo o
aspecto aspiracional de nossas
campanhas. Outro entrave para
adotar a linguagem mais univer-
sal é o regionalismo. Enquanto
a publicidade feita em Buenos
Aires tende a ser aceita em toda
a Argentina, no Brasil temos
de adotar diferentes acentos

para São Paulo, Rio de Janeiro,
Nordeste e Sul, dificultando a
homogeneidade.

Mais uma prova da liberdade
com que o país vizinho trabalha
é a questão da secundagem.
Na Argentina, não há limitação
de tamanho dos filmes a 30 se-
gundos ou um minuto. Apesar
do roteiro criado pela agência,
também não se tem a noção cor-
reta de como o comercial ficará,
uma vez que ele é feito e refeito
diversas vezes, considerando os
muitos palpites dos clientes, dos
realizadores e da agência.

Criteriosos, os criativos ar-
gentinos não hesitam em recusar
trabalhos em que não acreditam
ou consideram ruins. Capelletti
lembrou que, pelo modelo do
negócio da propaganda no Brasil,
isso não acontece porque há um
temor generalizado de colocar
em risco agências e salários. "Há
lugar para ousadia, mas é um
ingrediente que não serve para
tudo, toda hora. O briefing nos
dá a idéia de quanto podemos
ousar", ponderou Waddington.
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