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Em diversos lugares onde se reúnem jovens geralmente há uma pilha de flyers de baladas, 
peças de teatro, mostras de cinema e exposições. É esse conteúdo que passará a ser reunido 
dentro de um pacote (pack) e distribuído nestes mesmos pontos estratégicos como bares, 
academias, faculdades e outros. Trata-se de uma iniciativa da empresa Don’t Panic, originária 
da Inglaterra, que chega ao Brasil. 
 
Em Londres já é comum jovens pegarem o pack com diversos flyers para se sintonizar aos 
eventos culturais que acontecem na cidade. É esse conceito que passará a ser introduzido em 
São Paulo, a partir de julho, com a abertura de uma unidade da Don’t Panic por Michel 
Serebrinsky, um profissional de tecnologia da informação (TI) que abandonou a área para virar 
empresário do ramo de comunicação. 
 
Serebrinsky é um destes profissionais de iniciativa empreendedora. Ele diz que ao conversar 
com uma amiga que acabara de voltar de Barcelona conheceu o conceito dos packs da Don’t 
Panic. Pesquisou mais informações sobre a empresa na internet e em um espaço de tempo 
entre o fim do ano passado até aqui, acertou os detalhes contratuais para representar a 
operação da Don´t Panic nacionalmente. 
 
Ele explica que a Don’t Panic se posiciona como uma plataforma de distribuição de conteúdo 
cultural voltado para jovens. “As pessoas recebem packs no qual elas encontram programação 
de baladas e diversos eventos culturais. Como o serviço é de graça, a nossa receita advém da 
venda de publicidade”, explica Serebrinsky. 
 
A forma de venda da propaganda também é diferenciada. Dentro do pack vem um pôster que 
se caracteriza como um produto de destaque. A empresa convidará artistas plásticos e 
diretores de arte do mercado para criar a peça. De um lado fica o trabalho do artista e no 
verso o patrocínio da peça com a marca do anunciante. Há também a possibilidade de inserir 
outros tipos de materiais publicitários impressos dentro do pack. Por conta do seu lançamento, 
a tabela de preço é bastante flexível chegando a ser possível anunciar no produto a um preço 
inicial de R$ 350. 
 
Neste primeiro momento serão impressos 30 mil packs de flyers a cada mês. Na Inglaterra, o 
volume de material é muito maior, sendo a tiragem de 60 mil packs mensais: 30 mil 
distribuídos na primeira quinzena do mês e a outra metade na segunda quinzena. Hoje o 
conceito dos packs da Don’t Panic está presente em 17 cidades do mundo. 
 
Conteúdo 
A Don’t Panic do Brasil pretende funcionar com os mesmos pilares do modelo da matriz em 
Londres. Além de distribuir flyers e peças de comunicação em um pack para jovens, a empresa 
também quer se caracterizar como um bureau de criação. Um terceiro braço de negócio é um 
site de conteúdo que trará conteúdo voltado para o jovem. A agência tem um site institucional 
(www.dontpaniconline.com.br) e o portal de conteúdo terá um outro endereço ainda em 
construção e que deve ser lançado também em julho. 
 
O nome Don’t Panic é uma grande sátira à expressão que foi bastante usada na Inglaterra em 
momentos importantes. Pode ser interpretado como uma referência à apreensão que o mundo 
passava em 1999 com a virada do milênio, quando se pensava que ocorreria o juízo final. 
Também pode ser vista como a frase que o primeiro ministro inglês, Winston Churchill, disse 
aos soldados durante a Segunda Guerra Mundial: “Don’t Panic in the battle field!”. Ou ainda 
referência ao clássico livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias” que traz impresso na capa em 
letras garrafais “Don’t Panic”. 
 
 

Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 23 jun. 2008. p.41. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


