
"A idéia tem de envolver" 
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Aos 54 anos, Bob Scarpelli tem no seu currículo a capacidade de ter criado alguns dos 
conceitos e slogans mais populares da publicidade moderna dos Estados Unidos. É dele, por 
exemplo, o famoso "Whassup", que deu à DDB e à Budweiser o GP de Filme do Festival de 
Cannes em 2000. A campanha registrou um grau de popularidade tão alto no maior mercado 
do mundo que se tornou referência internacional na comunicação de cervejas, além de ter 
colocado a expressão "Whassup", falada nos tons mais absurdos possíveis, na boca e no dia-a-
dia de milhões de consumidores, boa parte deles inclusive distante do target das bebidas 
alcoólicas. 
Chairman e chief creative officer da DDB Worldwide desde o ano passado, Scarpelli vai presidir 
os júris de filme e Press do Cannes Lions 2007. Nascido e criado em Chicago e formado em 
jornalismo – "mas decidi criar histórias e não reportá-las", ele conta nesta entrevista 
concedida por telefone na semana passada, direto de Nova York, sobre suas impressões 
envolvendo criação, prêmios, fantasmas e o modelo de agências de publicidade. 
 
Não deixaria de começar com uma pergunta que não seja "Whasssup"? 
Muita coisa (risos). Tem muita coisa acontecendo. Está tudo muito bem. 
 
Entre 2000 quando você ganhou o GP de Filme de Cannes com a campanha "Whassup", da 
Budweiser, e os dias de hoje, qual é a grande mudança na publicidade? 
Sem qualquer dúvida, é a proliferação da internet e todas essas novas formas de mídia, 
inclusive o telefone celular. Mas a maior mudança é realmente a força da internet. Em 2000, 
os comerciais da Budweiser já estavam na rede e isso ajudou na repercussão, mas hoje a 
internet é um meio de comunicação muito mais forte. Acho que "Whassup" foi o começo da 
geração de conteúdo e hoje isso mudou dramaticamente. 
 
Como a internet mudou o processo de criação? 
Mudou muito. Não pensamos mais sem a internet. Antes começávamos a criar uma campanha 
pela mídia tradicional, com TV e revista, agora pensamos a partir da internet. É uma mídia 
excitante para ser usada. 
 
Em relação a 2000, hoje está mais difícil gerar repercussão? 
A chave de tudo ainda é uma grande idéia. Esse é o grande desafio. Todo dia estamos pedindo 
para nossa equipe ter idéias originais, que é, sem dúvida, uma das coisas mais difíceis para o 
ser humano. Além disso, existe o desafio de atingir o consumidor. Hoje, o consumidor tem 
muito mais habilidade de evitar as mensagens publicitárias. 
 
O que fazer para que isto não aconteça? 
A idéia não tem de ser apenas interessante. Ela tem de realmente chamar atenção e isso é 
pela capacidade de entretenimento. Ela tem de envolver. Não é chamar só para o lado das 
vendas, mas sim pelo lado do coração do consumidor. Você tem de ser provocativo, fazer com 
que queiram te ver de novo. 
 
Como atingir o coração das pessoas? 
É a mesma dificuldade de sempre. As mensagens têm de ter um significado forte e isso nunca 
foi fácil. 
 
Como você está se preparando para o Festival de Cannes? 
Estou indo mais à academia (risos). Sei que vai ser uma loucura presidir dois júris diferentes, 
muitas opiniões diferentes... Estou vendo rolos, pedindo material de outros escritórios, outros 
países. Também estou acompanhando o resultado de outras premiações. 
 
Recentemente você participou do júri do Andy Awards (premiação será em abril). Viu muita 
coisa interessante? 
Sim, tinha muita coisa boa, principalmente na parte de internet. 
 



Você gostou dos GPs de Filme ("Evolution", da BBDO de Londres para Guinness) e de Press 
("Periscópio", da FCB de Johanesburgo para Lego) do Cannes Lions do ano passado? 
O filme da Guinness é uma fantástica execução de uma grande idéia. Sei que houve uma 
disputa muito forte entre os finalistas. O trabalho da Lego era bom, não sei se era o melhor do 
melhor. Não me lembro dos outros finalistas. 
 
De onde vem atualmente a boa safra publicitária? 
Do Reino Unido é claro. Da Alemanha e França também. Vi coisas boas da Espanha. A mais 
surpreendente é a da Ásia, principalmente a da Tailândia. 
 
O que você viu de bom de lá? 
A continuação de uma campanha de seguros, acho que é para Bangock Insurance, que ganhou 
ouro em Cannes ano passado. É muito interessante. Mas Brasil e Argentina também sempre 
são interessantes. Sempre há grandes trabalhos do Brasil, especialmente na área impressa. 
 
Você gosta da publicidade brasileira? 
O Brasil é sempre um dos líderes. Mas posso falar melhor sobre a DDB Brasil, que conheço 
bem e que está sempre fazendo um bom trabalho. São ótimas as ações de internet premiadas 
em Cannes para a Henkel e FedEx, por exemplo. 
 
E os fantasmas que sempre rondam Cannes? 
Não queremos vê-los, mas nunca sabemos onde estão. Em Cannes, é difícil saber se há ou 
não. Eu sei que no nosso negócio, não há espaço para fantasmas. Nossa tarefa é construir 
marcas com criatividade e devíamos estar preocupados com isso em Cannes e em qualquer 
outro festival. Sei que não é fácil ter grandes idéias, mas não adianta fazer fantasma 
simplesmente porque ele não é real. 
 
Nos últimos anos, o papel das agências vem sendo bastante questionado por anunciantes. 
Você acha que o modelo das agências está esgotado? 
Não, não acho que está esgotado. Na verdade, ele está se desenvolvendo diante das novas 
necessidades dos clientes e mesmo dos consumidores. O grupo Omincom, a DDB por exemplo, 
tem muitas empresas voltadas para buscar novas idéias e soluções para os clientes, para 
trazer sempre o melhor para eles. Acho que aquele modelo tradicional de agência realmente 
não existe mais, nós estamos fazendo com que ele mude no dia-a-dia. 
 
E sobre o trabalho da DDB, qual a novidade mais interessante? 
É o Bud.TV, uma proposta de entretenimento online, que entrou no ar no último dia 5 de 
fevereiro. Estamos produzindo o conteúdo. É muito interessante, entra lá e dê uma olhada. 
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