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Comerciais produzidos pela agência W/Brasil para o pleito 
 
Humor, ironia, inteligência e surrealismo não são, tradicionalmente, características da 
propaganda política brasileira. Nessas eleições, a história mudou. Com a campanha Vota 
Brasil, que a agência W/Brasil criou para o Tribunal Superior Eleitoral em torno do pleito 
municipal a ser realizado em outubro, os tons burocráticos e desinteressantes de peças de 
marketing do passado morreram. A importância do voto (e de se votar com consciência) vem 
sendo ilustrada numa série de comerciais veiculados desde 31 de julho — que estão mudando 
a forma de tratar de política na TV e o modo como os telespectadores encaram a propaganda 
eleitoral. A campanha, dividida em três fases, já pôs no ar seis filmes que surpreendem ao 
usar de ironia e metáforas nada previsíveis. A terceira etapa, iniciada na última segunda-feira 
com um filme estrelado pela atriz Lavínia Vlasak, procura explicar para o eleitor como votar. 
 
Esta última etapa será mais didática - explica Eiji Kozaka, diretor de arte da campanha Vota 
Brasil, que teve em sua concepção a colaboração da Fundação Padre Anchieta. 
 
Mas tudo será apresentado de uma forma nova. É possível falar sério sem ser sisudo. Quem 
inova consegue atrair a atenção. 
 
Na primeira fase, as mensagens alertavam a necessidade de não desperdiçar seu voto. Um 
rapaz postava-se, luneta em punho, a esperar a aparição de um cometa. Por um infortúnio, o 
cometa passa e ele não vê; estava olhando para o outro lado. No segundo filme, um motorista 
aguardava a passagem de um longo trem de carga. A composição rompe o cruzamento e, por 
falta de atenção, o motorista perde a chance de cruzar a linha férrea — logo em seguida, outro 
trem gigante surge. A moral fica clara com a narração: "Perder uma oportunidade pode fazer 
você perder muito tempo". 
 
Campanha mais leve 
 
Na segunda fase da campanha, o clima dos anúncios ficava ainda mais surpreendente. Pessoas 
precisando conviver com problemas intrigantes (um homem com uma abelha zumbindo dentro 
do ouvido, uma mulher com a compulsão de andar em círculos) por quatro anos. A analogia: 
escolha bem seu candidato, pois você vai ter de aturá-lo até a próxima eleição. "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", diz a narração. 
 
Silvana de Freitas, assessora-chefe de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
explica a opção do órgão por mensagens menos convencionais para 2008. 
 
Normalmente as propagandas do TSE são mais sisudas — diz. — É uma bandeira nossa tornar 
a campanha mais leve, tirando o peso da obrigação de votar. A idéia é diminuir a sensação de 
obrigatoriedade, mostrando que o voto é um direito do qual o cidadão usufrui. 
Eiji Kozka complementa: 
 
Escolhemos metáforas beirando o surreal e evitamos problemas que pudessem soar como 
críticas reais, específicas. Se mostrássemos, por exemplo, uma cidade violenta, ou cheia de 
buracos, poderiam achar que estávamos nos referindo a alguma cidade real. 
 
A própria escolha da W/Brasil para assumir a campanha foi inesperada. A agência - uma das 
mais bem-sucedidas do país, premiada inúmeras vezes no exterior e criadora de campanhas 
icônicas, como a do primeiro sutiã da Vaksère -nunca realizara trabalhos a mando de políticos 
ou anúncios institucionais para qualquer instância do governo. 
 
Também no YouTube 



Nas reuniões com o TSE, acompanhadas pelo ministro Carlos Ayres Britto, presidente do 
órgão, o consenso foi que a campanha teria de ser "diferente". 
 
O público está muito acostumado a um padrão conservador. Era importante causar impacto 
lembra Kozaka. 
 
Uma boa amostra deste impacto é a reação aos vídeos da campanha  postados  no  site 
YouTube (www.youtu-be.com). O anúncio Sapateado, no qual um rapaz sapateia 
descontrolado quando fica nervoso, foi visto por 45 mil pessoas em 10 dias. "A Justiça Eleitoral 
sempre fez comerciais fortes... mas esse ano está atuante em quantidade e qualidade 
inigualável... e espero mesmo que dê resultados e bons... Não votam e falam mal! e ainda se 
acham na razão de tal  feito!",  comenta um usuário do site. 
 
Silvana de Freitas diz que a resposta do público tem sido satisfatória. 
 
A avaliação da eficácia da campanha será feita pela Fundação Padre Anchieta depois das 
eleições. Não fizemos um levantamento sobre o impacto ainda. Mas, extra-oficialmente, temos 
informações que a campanha está sendo bem recebida pela população. 
 
 
Lei a mais: 
 
"O negócio foi mesmo evitar a chatice" 
Washington Olivetto 
 
Washington Olivetto, presidente da agência W/Brasil, diz que sempre teve como ponto de 
honra não aceitar trabalhar em campanhas políticas. Mas, convocado pelo TSE para 
supervisionar a série de anúncios Vota Brasil, encarou o desafio. Para o publicitário - que não 
cobrou pelo trabalho - e possível vencer a "chatice" do horário eleitoral obrigatório com 
criatividade. 
 
Como surgiu o convite para fazer a campanha do TSE? 
 
O Paulo Markun (presidente da Fundação Padre Anchieta) que é meu amigo me pediu como 
um favor pessoal. O mais perto que eu cheguei da política foi quando fiz parte da Democracia 
Corinthiana, nos anos 80 - fazíamos campanhas pelas Diretas Já com os torcedores! Nunca 
tinha aceitado fazer campanha política ou trabalhar com verba do governo. Então aceitei com 
uma condição: não cobraria pelo serviço. Isso nos deu muita liberdade de criação. No fim, o 
TSE aceitou todas as nossas propostas. 
 
Houve alguma recomendação específica do Tribunal? O ministro Ayres Britto 
acompanhou o processo? 
 
Sim, o ministro e o Markun também. Eles foram bem objetivos no briefing. Tinham consciência 
de que o publico tem resistência aos programas políticos. Ninguém faz restrições ao ato de 
votar, mas também não assistem aos programas. 
 
É difícil fazer uma campanha na qual o "produto" é uma eleição? 
 
Programa político sempre foi uma coisa aborrecidíssima. Nossa idéia foi usar o humor e a 
emoção. Mesmo atrelados a algo que as pessoas costumam achar chato os programas 
eleitorais os anúncios têm tido uma resposta de público muito boa. 
 
A campanha da W/Brasil pode sinalizar o início de uma nova era para a propaganda 
eleitoral no Brasil? 
 
Espero que sim. Na Inglaterra e nos EUA já houve campanhas históricas, interessantíssimas. É 
possível usar a criatividade. 
 



É possível inovar no formato atual da propaganda política obrigatória? 
 
Quando a coisa é bem feita, as pessoas se encantam. Muita gente já comentou comigo que, 
pela primeira vez, assistiu até o fim uma propaganda do TSE. O negócio foi mesmo evitar a 
chatice. 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Um crédito à inteligência do telespectador 
 
As emissoras de TV são obrigadas a transmitir até 10 minutos diários das campanhas do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A linguagem inovadora dos anúncios criados pela W/Brasil 
tem ao menos uma vantagem sobre os programas tradicionais do TSE: no mínimo, a 
curiosidade do público é despertada. O Tribunal ainda não fez pesquisas com a opinião pública 
e a Fundação Padre Anchieta não se pronuncia oficialmente sobre a campanha, que já virou 
tema de bar. 
 
A Justiça Eleitoral está se superando nesses comerciais de conscientização. Só espero que 
dêem resultado - diz o escriturário carioca Kristoffer Araújo, 28 anos, que admite nunca ter 
acompanhado qualquer campanha anterior do órgão. 
 
Em nome do TSE, Silvana de Freitas resume: 
 
Sabemos que entre os jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo, o 
comparecimento às urnas tem diminuído. Então é mais uma campanha preventiva. Preocupa a 
possibilidade de desânimo. Mesmo assim, a campanha não é especificamente direcionada aos 
jovens. 
 
Washington Olivetto, presidente da agência que criou os anúncios, relata o testemunho de um 
fã ilustre das vinhetas do Vota Brasil: 
 
-Encontrei com o Lulu Santos em Nova York e ele logo me perguntou: "Foi você que fez aquele 
comercial do sapateado? É bom demais, eu fico imitando em casa!" 
 
O caráter elíptico dos filmes, que usam metáforas para falar dos problemas sociais acarretados 
pelo mau uso do voto, é uma característica considerada positiva por observadores do mercado 
de mídia. O paulista Pedro Utzeri, publicitário premiado no Festival de Cannes, ressalta a 
ousadia do projeto: 
 
Foi corajoso da parte do TSE aprovar Uma campanha tão diferente quanto essa. Normalmente, 
propaganda política sempre é aquela mesmice; agora eles conseguiram ousar. 
 
Na opinião de Utzeri, os anúncios não são herméticos. 
 
Não acredito que a campanha seja sofisticada demais. São analogias simples — analisa o 
publicitário. - O público que é alfabetizado pela televisão compreende a linguagem da 
propaganda. Mas claro que em publicidade não existe compreensão universal.  
 
Essa é justamente a preocupação do cientista político Cândido Gribowski, coordenador 
executivo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase). 
 
Os anúncios talvez sejam sutis e simbólicos para serem compreendidos pelo grande público. A 
mensagem final geralmente não tem nada a ver com as cenas que aparecem. No final, não 
diverte nem conscientiza -analisa Gribowski, que, por fim, relativiza - A campanha é louvável, 
mas não dá ênfase aos aspectos mais positivos, como o fato de votar ser um direito, uma 
conquista, e que votando podemos mudar as coisas. 



O sociólogo e professor de filosofia Adriano Coutinho, autor do livro Democracia e voto nulo no 
Brasil, diz que a série de filmes da W/Brasil dá um crédito à inteligência do telespectador. 
 
É possível aumentar a conscientização do povo por meio de anúncios como este - avalia 
Adriano Coutinho. - A estrutura bem menos conservadora dos filmes novos, em comparação 
com a propaganda eleitoral tradicional, chama a atenção e obriga a pessoa a refletir, sair da 
passividade. 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 set. 2008. Primeiro Caderno, p. A2-A3. 


