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Feliz, aos 46 anos, e apaixonado por família, Peter Souter, horas antes de fazer uma 
apresentação em São Paulo, semana passada, a convite do Clube de Criação de São Paulo, 
brincou dizendo ao propmark que a palestra daquela noite seria seu “último job” para a 
BBDO. 
 
Depois de 18 anos na AMV, sigla para Abbot Mead Vickers, uma das mais bambambãs do 
mercado londrino, europeu e mundial, o inglês Souter está se desligando da agência. Da 
agência e do modus operandi de fazer a tal publicidade moderna, cheia de impactos, clichês 
e resultados. Sai também do dia-a-dia de pitches gostosos e escabrosos, da corrida contra o 
tempo, contra tudo e contra todos, do acompanhamento de marcas, e daquele monte de 
reuniões, a maioria delas chata, com outros publicitários e executivos de marketing. 
 
Está rindo à toa. A partir de agora ela integra o Worldwide Creative Council da BBDO. 
Gargalhadas. Vai cuidar de alguns workshops criativos da BBDO pelo mundo afora – “para 
que as pessoas possam criar de maneira mais confortável” – e vai se dedicar à outra forma 
de criação: escrever séries de TV. 
 
Viral forte 
 
A leveza de não ter mais compromissos corporativos, pianão que ficou bem mais pesado 
desde setembro de 2007 quando foi convidado para substituir David Abbott, tipo gênio e um 
dos fundadores da AMV, deixa Peter Souter bem mais tranqüilo para falar o que pensa, o 
que acha e o que quer. 
 
“Você viu o viral da Guinness com o sexo grupal?”, foi a primeira pergunta. 
 
Riu um monte e declarou que “claro, sim, lógico que vi”. Oficialmente, o filme postado no 
YouTube há cerca de três semanas ainda é candidato ao troféu de escândalo institucional de 
marca do ano. Abalou as estruturas da Diageo, obrigando o anunciante a se pronunciar 
publicamente exigindo a suspensão do vídeo, causando forte polêmica sobre a inevitável 
vulnerabilidade das marcas nesses tempos de vale-tudo online. Ainda é possível checar o 
vídeo digitando “guinness” e “share”, por exemplo, no serviço de busca do YouTube. 
 
O viral da cerveja é forte. Começa com uma garrafa balançando. As cenas sugerem uma 
mulher que estaria sendo penetrada por trás por um homem que usa as costas dela para 
apoiar a garrafa de Guinness após saboreá-la durante a transa. Na seqüência, a mesma 
garrafa que está nas costas-aparador de cerveja é pega por outra mão masculina desta vez 
sugerindo que a mesma mulher estaria fazendo sexo oral no cara à sua frente. Há um 
terceiro player na farra. Tudo para dizer que uma Guinness (ou uma mulher) “você divide 
com um amigo. Ou dois”. 
 
“Achei muito bom”, opina Souter ao comentar a publicidade fake e anônima da Guinness. “É 
uma boa publicidade, principalmente para cerveja. Mostra o consumidor segurando a 
garrafa, ou seja, literalmente segurando a marca. Acho que o mais importante na 
publicidade é que você tem de impressionar. Se você não consegue a atenção do 
consumidor, não adianta nada.” O viral da Guinness, diz Souter, também reflete o fato de 
que o consumidor determina a publicidade. Dentro de 10 ou 15 anos, na expectativa dele, a 
publicidade deverá estar totalmente dependente do fator viral, ou seja, só terá recall aquilo 
que o consumidor quer que seja repassado para outros consumidores.  
 
Souter acredita que a internet e o episódio do viral da Guinness realmente demonstram 
vulnerabilidade mercadológica. Mas ele também vê um lado positivo no processo. “Acho que 
o viral também nos alerta do quanto a publicidade faz coisa chata, bobagem. O consumidor 
está reagindo e dizendo: Seja  mais interessante, seja mais eu mesmo”. Para Souter, um 
dos maiores desafios da publicidade e uma das maiores tarefas do  publicitário é “entender 
o que as pessoas querem, é saber mais sobre o consumidor”. 



 
Da vulnerabilidade, a conversa saltou para regulamentação, principalmente a do segmento 
de bebidas alcoólicas. No Reino Unido, um projeto de lei prevê que os comerciais desta área 
sejam veiculados somente após 21 horas. 
 
Combinação perigosa 
 
“A restrição faz a gente ser mais criativo”, acredita o ex-AMV. “Temos de ter melhores 
idéias para quem vai assistir aos comerciais somente depois das 10 da noite, por exemplo. 
Se há restrições isso significa que as pessoas vão ver menos e se elas verão menos, você 
tem de impactar mais”, ele simplifica, lembrando que no caso da Inglaterra, a publicidade 
de cervejas está associada a dois sérios problemas: as pessoas bebem demais e começam a 
beber com pouca idade. “É uma perigosíssima combinação”, diz.  Peter Souter acha que 
mesmo se as bebidas alcoólicas fossem vendidas em latas e garrafas sem rótulos e sem 
marcas, elas teriam um significativo índice de vendas. “Mas, com publicidade, vende-se 
mais. Acho que a publicidade tem 25% de responsabilidade sobre o jeito que a pessoas 
consomem álcool. Souter não bebe. 
 
A publicidade tem de ser responsável na opinião de Souter. “Quando comecei, há uns 20 
anos, não havia tanta regulamentação, você podia fazer um monte de coisas na publicidade. 
Você poderia, por exemplo, usar a Amy Winehouse em um anúncio para crianças. Hoje tudo 
mudou. Há muito mais responsabilidade”. 
 
Souter fala sobre outros dois segmentos nos quais as restrições são imperiosas para o 
desenvolvimento de idéias publicitárias: carros e serviços financeiros.  
 
“Em qualquer coisa sobre esse segmento (serviços financeiros), você tem de colocar um 
monte de informações, em corpo pequeno, em rodapé... Acho que seria bem mais simples 
se você informasse apenas que ‘Condições se aplicam para tal operação’ ou ‘Visite o site 
tal’. Esse monte de informações faz a publicidade ficar suspeita além de sujar muito o 
anúncio. Não que eu queira enganar o consumidor, mas acho que isso deveria ser mudado.” 
Em relação à publicidade de carros, Souter diz que atualmente, na maioria dos países 
europeus, não há mais nada a fazer “a não ser colocar alguém com um cinto de segurança.” 
“É ridículo”, sintetiza. 
 
Sobre a qualidade da publicidade em geral, Peter Souter acha que atualmente ela depende 
muito do tempo de permanência dos diretores de marketing em seus respectivos cargos. 
“Quando eles mudam, você tem de começar tudo de novo. E eles ficam em média 18 meses 
no cargo. Acho que este é o maior problema que enfrentamos para manter uma qualidade 
linear na publicidade”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 set. 2008. p. 7.   


