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Há tempos que uma campanha publicitária não produzia tanta reverberação popular como a 
gerada pelos filmes criados para o Tribunal Superior Eleitoral, que buscam conscientizar os 
eleitores sobre a importância do voto. Elaborada pela W/Brasil, a fórmula utilizada aposta no 
humor e no exagero. 
 
A primeira fase, veiculada até o dia 15 de agosto, trazia o filme "Trem", dirigido por Homero 
Olivetto, e já chamava a atenção pela qualidade da produção. Mas são os quatro comerciais 
atualmente no ar que de fato caíram no gosto do povo, por apresentar algumas situações 
bizarras: a mulher que anda em círculos quando está atrasada, um homem que convive com 
uma abelha no ouvido, outro que sapateia sempre que fica nervoso e um que se emociona ao 
ouvir o toque de seu celular. 
 
Todos os problemas que acometem as personagens apresentaram-se nos últimos quatro anos. 
O conceito é: "Quatro anos é muito tempo. Principalmente quando as coisas não vão bem. Por 
isso, antes de votar, pesquise o passado dos candidatos. Porque são eles que vão cuidar da 
sua cidade nos próximos quatro anos". 
 
O verdadeiro sucesso de uma campanha se mede quando ouvimos comentários de nossa mãe, 
da empregada, dos colegas de trabalho e até nos almoços em restaurantes chiques da rua 
Amauri. E nas últimas semanas tem sido exatamente isso o que tenho sentido em relação à 
campanha do TSE. Até link da página dosfilmes no YouTube cheguei a receber, mostrando que 
eles ganharam também um cunho viral. 
 
Criados pelo redator Marcelo Conde, os trabalhos da segunda fase chamam a atenção, sem 
contar o humor e as situações absurdas, pela direção de cena impecável de Marcello Lima, da 
Zeppelin, que imprimiu uma linguagem diferenciada. Isso sem falar no ótimo casting. 
 
O mérito está não só na execução excelente de uma grande idéia, mas no fato de conseguir 
despertar o interesse da população para algo realmente relevante. Em geral, comerciais com 
cunho eleitoral e político são aborrecidos e malfeitos, afastando os telespectadores. Mas a 
abordagem mais leve e humorística acertou em cheio e causou um grande impacto popular. 
 
Não deixa de ser uma grande lição: as pessoas — e aí estamos falando de povão mesmo — 
também sabem apreciar produções de alto nível e idéias bem executadas. Tomara que essa 
iniciativa acenda no mercado publicitário uma luzinha que mostre que a fórmula "celebridade e 
musiquinha" pode até funcionar, mas está mais do que saturada. O lugar-comum de algumas 
campanhas veiculadas atualmente chega a irritar — e não por falta de verba, pois muitas delas 
contam com casting estelar e até internacional. 
 
Para atrair o público, é preciso ir além. Na semana passada, o Clube de Criação de São Paulo 
promoveu palestra com Peter Souter, escolhido por David Abbott para sua sucessão na Abbott 
Mead Vickers BBDO, de Londres, onde atuou por 17 anos. "A publicidade deve atingir o 
coração das pessoas, ser humanizada" foi uma frase repetida por Souter, que agora se dedica 
a ser roteirista de televisão. 
 
Parece que esse objetivo foi alcançado pelo TSE. Quando forma e conteúdo se cruzam de 
maneira absolutamente surpreendente, conseguindo atingir um grau de percepção acima da 
média, o resultado é isso que estamos vendo. É uma pena que reações assim tão positivas 
sejam raras ultimamente. O tão propalado storytelling nada mais é do que algo que se faz há 
muito tempo, mas ele só acontece quando de fato se tem algo a dizer. É hora de resgatarmos 
nossa capacidade de contar histórias e sairmos um pouco do marasmo. O público aprecia e 
agradece! 
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