
O inglês Peter Souter, até 
então diretor de criação da Ab-
bott Mead Vickers BBDO, está 
mudando de vida. A partir desta 
segunda-feira, 1o, ele deixa o ofício 
— e a rotina em que obrigava seus 
profissionais a contar histórias em, 
no máximo, um minuto — para 
se tornar roteirista. Sua primeira 
série Married, Single, Other irá 
ao ar no canal ITV, e Souter terá 
à disposição nada menos que seis 
horas. Mas ele dividirá seus novos 
afazeres com o cargo que mantém 
no board da rede BBDO.

Diante da responsabilidade 
de assumir em 1997 a posição de 
David Abbott, que estava no con-
trole da agência havia 30 anos, 
Souter conduziu um trabalho que 
consolidou a AMV BBDO como 
uma das principais agências do 
Reino Unido e uma referência 
mundial de criatividade. Ele com-

Tempo para contar histórias
Para Peter Souter, membro do board da BBDO, o futuro da propaganda está nas big ideas e no storytelling
Felipe Turlão

feita pela BBDO/Nova York, 
conquistou Grand Prix de 
Outdoor e Promo neste ano), 
que é uma revolução na execu-
ção, mas que, em sua essência, é 
uma série de pequenas histórias 
contadas em uma janela. 

M&M — Você acha que a big idea 
e o storytelling são o futuro da 
propaganda?
Souter — Sim, claro. Isso já exis-
tia no passado. Estamos sempre 
contando histórias, dependen-
do das condições da época. O 
storytelling foi originalmente 
uma maneira de se contar casos 
tradicionais de pai para filho 
e, por causa do surgimento da 
imprensa, pudemos colocá-los 
nos livros. Depois, surgiram as 
câmeras, que possibilitaram 
histórias com imagens. E no sé-
culo 21 temos a internet. Eu não 

acho que vocês são sortudos por 
ter uma população muito grande, 
muito maior do que a nossa. A 
força da publicidade brasileira 
é que ela tem de ser clara para 
pessoas muito diferentes entre 
si. E ela consegue ser engraçada 
e bonita de se ver. A publicidade 
é um espelho da sociedade, e 
a brasileira acaba sendo muito 
divertida, legal e alegre. 

M&M — O português é uma bar-
reira para o Brasil em festivais 
internacionais?
Souter — Não acho. Vocês têm 
muitos prêmios e não param de 
ganhar. O Marcello (Serpa) é o 
profissional de criação mais pre-
miado no mundo individualmente. 
Eu não tenho como aprender 
outras línguas porque sou pregui-
çoso (risos). Mas isso, de alguma 
maneira, é um teste de quão boa 
e simples a idéia pode ser. Seja em 
que idioma ela estiver.

M&M — Por que você está deixando 
a direção de criação da AMV BBDO 
para virar roteirista?
Souter — Eu passei a minha vida 
tentando contar histórias da 

maneira mais curta possível, em 
um minuto, em trinta segundos, 
e agora tenho a chance de es-
crever roteiro para uma série e 
terei seis horas na TV! Haverá 
mais tempo, mas ganharei menos 
dinheiro por segundo (risos).

M&M — Sobre o processo criativo, 
qual a base para as premiadas 
campanhas de The Economist e 
Guinness?
Souter — No caso de The Eco-
nomist, temos grande força de 
mensagens, com um fundo ver-
melho que remete à parte onde 
fica o título da revista. Era uma 
tentativa de condensar a publi-
cação em outdoors, que tem o 
mesmo formato retangular dessa 
parte vermelha. Essa campanha 
acabou gerando entre os pro-
fissionais da agência a idéia de 
se estar participando do clube. 
Diversos redatores queriam es-
crever o próximo anúncio. Para 
Guinness, tínhamos o problema 
de levar dois minutos para en-
cher o copo, o que é complicado 
em um mundo em que somos 
tensos e queremos tudo rápido, 
embora aqui no Brasil não seja 

tanto quanto no Reino Unido 
(risos). Mas transformamos 
isso em uma solução, ao mostrar 
como essa espera vale a pena. 
Fizemos peças que mostram 
as formas mais interessantes e 
legais de se esperar.

M&M — O que torna uma campanha 
vencedora?
Souter — Ela precisa de três 
coisas: primeiro, tem de atrair a 
atenção de uma maneira que seja 
relevante. Depois, precisa fazer 
a pessoa ter certeza do que ela 
vai comprar, por exemplo, copos 
azuis. Se você fizer um grande 
comercial e as pessoas lembra-
rem da cor amarela, isso não é 
bom. Por isso, o branding é muito 
importante, para se ter certeza de 
que haverá a compra certa. E, por 
último, depois que o consumidor 
teve a atenção despertada e se 
lembrou de comprar copos azuis, 
tenho de dizer o porquê de ele ter 
comprado. Algo como... “A cor 
azul protege o líquido da luz so-
lar”. E geralmente isso acontece 
nessa ordem.

M&M — Como é o seu processo de 
criação?
Souter — Num cérebro normal, 
uma idéia é o encontro entre 
dois fluxos em determinado 
lugar (Souter pega o caderno 
e a caneta que estão na mesa 
e desenha o encontro entre 
essas duas forças em meio aos 
neurônios). Para um grande 
comercial criativo, pensamos 
em uma idéia que todo mundo 
vai reconhecer, mas nem todos 
estarão pensando. É diferente 
do processo criativo do artista, 
que faz algo que nem todos es-
tão pensando, mas que também 
nem todos irão reconhecer e 
entender. Para criar a idéia, pre-
cisamos trazer para a parte mais 
externa de nossos neurônios os 
filmes, fotos, livros, artes, piadas 
e coisas que você ouve no metrô. 
E alguns desses impulsos ficarão 
no topo dos nossos neurônios. E 
assim as idéias irão fluir.

M&M — Você é professor de publi-
cidade no London Institute. O que 
pensa da nova geração de profis-
sionais para quem dá aula?
Souter — Essa geração que esta-
mos educando agora é a primeira 
que já nasceu no mundo digital. 
Eles podem começar com uma 
idéia em qualquer lugar. Mas, às 
vezes, acho que por eles poderem 
fazer qualquer coisa, acabam não 
focando em coisa alguma.

Souter: “A força da publicidade brasileira é que ela  
tem de ser clara para pessoas muito diferentes entre si”

As premiadas campanhas de Guinness e do jornal The Economist são referências do trabalho da AMV BBDO
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partilhou um pouco de sua expe-
riência na semana passada — em 
palestra que conduziu descalço 
— com profissionais brasileiros 
em evento organizado pelo Clube 
de Criação de São Paulo. 

Meio & Mensagem — Você acredita 
que a propaganda tem uma alma?
Peter Souter — Gosto de acreditar 
que tem. Até porque, se ela não 
tiver uma alma, você não vende, 
já que as melhores peças são 
aquelas que se conectam com o 
que eu sinto ou penso. Elas me 
alcançam no momento em que 
digo “Aqui está a minha vida”.

M&M — Para onde está indo o mun-
do da publicidade?
Souter — É um momento de 
pouca confiança na publicidade 
porque estamos com medo do di-
gital. Mas não deveria ser assim. 
Todas as novas mídias servem 
simplesmente como uma interfa-
ce para dar vazão às idéias. Ain-
da estamos falando de imagens 
e sons. Na (rede) BBDO, temos 
um grande sucesso na linha de 
entretenimento com o case da 
HBO (a campanha Voyeur, 

sei qual será a próxima mídia, 
mas o essencial é que sempre 
teremos um cara contando uma 
história com início, meio e fim. 
As big ideas merecem uma in-
terpretação especial. Na BBDO, 
especialmente, fazemos filmes 
muito caros, mas elas podem 
existir em comerciais mais bara-
tos, com grandes idéias por trás. 
E as idéias brilhantes são mais 
bem-vindas do que nunca.

M&M — Como você compara as pu-
blicidades de Reino Unido, Estados 
Unidos e Brasil?
Souter — Fui para os Estados 
Unidos há uns 10 anos e fiquei 
um fim de semana em Nova 
York. Não fui conhecer nenhuma 
agência. Fiquei só assistindo à 
TV no hotel para ver as grandes 
idéias. Eles fazem a melhor 
publicidade do mundo, mas os 
bons comerciais passam pouco 
na televisão, em meio a muitos 
outros. Se você for para o Reino 
Unido, verá seis ou sete bons 
comerciais, e centenas de ruins. 
Mas esses poucos bons serão 
vistos muito mais lá do que nos 
Estados Unidos. Sobre o Brasil, 
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