
Inovar é preciso
O New Brand Communication, evento organizado em São Paulo pela rede 
The Future Department — que conecta especialistas em comunicação do mundo 
todo para discutir tendências, colaborar em projetos e dividir experiências —, mostra 
como é possível transpor os muros da publicidade em nome da inovação
Felipe Turlão e Lena Castellón

Em uma de suas poesias, 
Fernando Pessoa rememora uma 
gloriosa frase dos navegadores 
do passado: “Navegar é preciso; 
viver não é preciso”. Transpondo 
para o cenário atual do mundo 
corporativo — e da indústria 
da comunicação, em específico 
—, inovar é igualmente preciso. 
Isso para quem deseja tornar 
sua marca relevante neste ce-
nário 2.0, com o consumidor no 
controle das ações. Por outro 
lado, inovar não é preciso, no 
que se refere à não existência 

de fórmulas prontas. Até porque 
inovar, como indica o dicionário 
Houaiss, é “fazer algo como não 
era feito antes”. Mas o caminho 
traçado por especialistas de 
diversos cantos do planeta pode 
apontar meios de ultrapassar as 
convenções da publicidade. Foi 
o que aconteceu em outubro 
com o New Brand Communica-
tion (NBC), evento organizado 
em São Paulo que trouxe aos 
brasileiros exemplos de idéias 
inovadoras que influenciaram 
de maneira decisiva o negócio 

de seus clientes, estabelecendo 
inclusive novos paradigmas para 
o relacionamento das marcas 
com os consumidores. 

A organização do NBC foi do 
escritório brasileiro do The Futu-
re Department, uma rede criada 
pelo britânico Alex West com 
o intuito de conectar membros 
de várias partes do planeta para 
que eles possam colaborar em 
projetos e dividir experiências e 
idéias próprias, além de desen-
volver, dirigir e entregar inova-
ção. “Acredito firmemente que as 

grandes pessoas dividem. Claro 
que não podem dividir tudo, mas 
as soluções de comunicação hoje 
precisam de especialistas de uma 
ampla gama de disciplinas, e ne-
nhuma pessoa ou empresa pode 
entregar todas as respostas”, 
declarou West.

O Centro Universitário Se-
nac, no bairro de Santo Amaro, 
transformou-se em um fértil 
espaço de discussões a respeito 
de inovação que contou com 
exemplos que vieram de dis-
tintas regiões: Estados Unidos, 

Reino Unido, Japão, Argentina, 
Índia, China e Nova Zelândia, 
além do Brasil. Na abertura do 
New Brand Communication, que 
durou três dias, West resumiu o 
espírito do evento ao ressaltar o 
papel de sua empresa na geração 
de idéias.

O primeiro painel do NBC 
foi Inovação nas Agências, que 
teve a participação de Morihiro 
Harano, co-fundador e diretor 
de criação da Drill (hotshop da 
rede Dentsu), Charles Rosen, 
co-fundador da Almaga-

ag
e

 fo
to

st
o

ck
/I

m
ag

e
p

lu
s

Foto



mated, e Graeme Dignan, co-
fundador da Erasmus Partners. 
Os três trouxeram cases em 
que a agência foi além do con-
vencional e desempenhou um 
papel fundamental, inclusive 
na criação de produtos. Depois 
o assunto mudou e o evento 
deu espaço ao painel Comuni-
cação no Design, Arquitetura e 
Ambientes, com a participação 
do diretor de estratégia da Ima-
gination, Eduardo Braniff, e da 
diretora editorial da empresa 
de pesquisa GDR Creative In-
telligence, Lucy Johnston, que 

apresentaram cases de sucesso 
na utilização de estratégias de 
identidade visual nos ambientes 
físico e online.

Também se apresentaram 
no primeiro dia o palestrante 
convidado, o headhunter sino-
brasileiro Robert Wong, que 
explicou a necessidade de os 
profissionais criarem uma marca 
pessoal para si (como forma de 
estabelecer associações com cer-
tas características que possam 
fazer a diferença na carreira), 
e Richard Hollingum, fundador 
do The Department of Doing, 

Department no Brasil. Para 
ele, o grande trunfo do evento 
não foram as apresentações 
individuais, mas o valor único 
representado por todos os temas 
em conjunto.

“As agências e os anunciantes 
discutiram com coragem o medo 
de fazer inovação”, diz MacFar-
land, que lembra a importância 
de grandes contrapontos, como 
o de Russell Davies — que criti-
cou o conceito de “Big idea” em 
nome de idéias menores, mas 
que resolvam — com Charles 
Rosen, adepto desse conceito e 
que ganhou os holofotes depois 
do destaque dado à temática 
durante o Festival de Cannes 
deste ano. 

Outro destaque para Mac-
Farland foi a apresentação da 
dupla de criação da Madre, que 
comparou a queda da bolsa de 
valores à necessidade de redu-
ção do ego dos profissionais na 
nova comunicação.

A participação do The Future 
Department no Brasil não ficará 
restrita apenas ao NBC. A idéia 
de MacFarland é auxiliar agên-
cias e anunciantes brasileiros na 
troca de idéias com as empresas 
internacionais. “Na prática, o 
evento serviu para reunir muitas 
idéias e gerar negócios”, diz o 
profissional, que já confirma a 
intenção de levar agências do 
Brasil para encontros similares 
no exterior e também para reu-
niões menores e mais intimistas, 
com no máximo 15 pessoas.

Painel que reuniu todos os participantes internacionais do evento: interação com o público e discussão dos principais temas expostos

Alex West: The Future Departament estimula 
o compartilhamento de idéias inovadoras

Zé MacFarland: apoio à troca de idéias entre 
empresas brasileiras e internacionais

um escritório neozelandês es-
pecializado em “fazer as coisas 
acontecerem”, como definiu.

O segundo dia trouxe o painel 
Novas Mídias/Novas Tecnologias/
Novo Entretenimento, com a 
participação de Daljit Singh, co-
fundador da Digit, que defendeu 
o valor das pessoas e da interação 
entre elas diante das novas tec-
nologias; Mike Wilson, fundador 
da Top Clarity; e Richard Mon-
turo, autor do livro Bric Pop, 
no qual ressalta o aumento do 
poder cultural do quarteto Brasil, 
China, Índia e Rússia. Também 

se apresentaram o fundador da 
TWRAmericas, Tim Lucas, que 
exibiu uma pesquisa sobre o 
consumo das novas gerações, e 
o co-fundador da Open Intelli-
gence Agency, Russell Davies, 
que na apresentação Ser Interes-
sante disse que as marcas, para 
manter sua relevância, precisam 
promover sensações entre os 
consumidores. Ao final, todos 
os palestrantes se reuniram 
para um quarto e último painel, 
desenhado para uma perfeita 
interação entre eles e o público 
presente, que pôde bombardeá-
los com perguntas. 

O terceiro e último dia foi 
dedicado a repartir o conteú-
do discutido com estudantes. 
Também foram apresentados os 
cases “iPod no palito”, premia-
díssima ação criada pela Bullet 
para a Kibon; “Dodge journey 
feito por você”, desenvolvido 
pela Ponto de Criação para a 
Chrysler; e a estratégia elabo-
rada pela Casa Darwin para 
a campanha internacional de 
Melissa. No encerramento, Alex 
West discutiu a universidade 
como berço da inovação.

“Como primeiro encontro, os 
resultados foram acima do es-
perado. Recebemos pessoas de 
planejamento, gente que pensa 
a estratégia e que é responsável 
pela mudança atual pela qual 
passam as agências. Além disso, 
os anunciantes também estavam 
lá”, comemora Zé MacFarland, 
representante do The Future 
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A The Department of Doing 
é uma agência da Nova Zelândia 
que aposta em um modelo que 
enxerga a comunicação como 
uma ferramenta para realizar 
mudanças ativas nos negócios 
de clientes, inspirando inovação 
e resolvendo desde os pequenos 
problemas do dia-a-dia até os que 
representam sérias complicações 
para as companhias. A idéia da 
empresa, quando entra em um 
projeto, é fazer as coisas acon-
tecerem, em uma abordagem 
que vale tanto para um país-ilha 
com pouco mais de 4 milhões 
habitantes, conhecido pela sele-
ção de rúgbi, quanto para o País 
do futebol e seus mais de 190 
milhões de brasileiros.

Era de se esperar que a apre-
sentação de Richard Hollingum, 
fundador da The Department of 
Doing, estaria focada naquilo que 
deve ser feito. Mas ele preferiu 
apresentar suas dicas pela via in-
versa, destacando o “não fazer”, 
em uma postura bastante irônica. 
“O não fazer é tão ou até mais im-
portante do que o fazer”, resume 
o neozelandês, que dividiu suas 
idéias em regras que “devem” ser 
seguidas por todos.

A primeira delas já deu o 
tom do que viria pela frente. “Se 

Tendência

A arte do “não fazer”
você é um ser humano, se sentirá 
confortável quando as coisas não 
são feitas”, afirmou Hollingum, 
diante do ar de espanto e risadas 
da platéia. Ele apontou também 
uma atitude fundamental para 
evitar o “fazer”: marcar reuniões. 
“É a maior perda de tempo para 
o seu negócio. Você pode ter 
diversas reuniões e chamar todo 
mundo para elas, com exceção do 
chefe, pois senão teria de explicar 
o porquê da perda de tempo”, 
brincou, observando que durante 
esse meeting se deve assegurar 
que cada ação possa ser adiada. 
Em sua análise, a apresentação 

de pesquisas de mercado é uma 
das melhores ferramentas para 
garantir que nada será feito. 

Hollingum fez ainda uma con-
sideração especial sobre as idéias 
— o motor propulsor da inovação. 
“Neste exato momento, milhões 
de pessoas estão tendo idéias 
ótimas em todo o mundo, mas 
poucas virão à tona pois, para que 
isso aconteça, deve-se fazer algo. 
E isso é muito difícil”, afirmou, 
lembrando que se alguém estiver 
tendo idéias e colocando-as em 
prática ele “deve” ser veemen-
temente criticado. “Se você está 
em uma reunião como a pessoa 

mais inexperiente e quer causar 
uma boa impressão, em meio a 
piadas e discussões sobre o nada, 
critique”, destacou.

O criador da Department of 
Doing cita “Uniqlock” (campanha 

Charles Rosen, fundador da 
agência nova-iorquina Amalga-
mated e captador de recursos 
online para a campanha pre-
sidencial de Barack Obama, 
ressaltou a idéia de que a marca 
precisa ter um valor cultural 
relevante para os clientes. “As 
pessoas estão muito focadas em 
tornar o resultado final inovador. 
Elas se preocupam em como 
criar uma peça de comunicação 
que nunca foi feita antes, e isso 
as faz esquecer da primeira par-
te, que é definir o que temos a 
dizer”, afirma.

Fundada em 2003, a Amalga-
mated ganhou esse nome numa 
referência ao tamanho limitado 
da agência (a palavra significa 
algo como “misturar ingredientes 
e tornar uma coisa só”). Na em-
presa, Rosen combina os braços 
de consultoria de marca e agência 
de publicidade full service, sendo 
que os dois lados trabalham de 
maneira colaborativa.

Rosen afirma que poucos 
clientes e agências realmente 
entendem o quanto a sua marca 
de fato vale e o que ela signifi-
ca para as pessoas. “Clientes 
nossos nos pedem que os colo-
quemos na web e no YouTube. 
Mas isso só pode acontecer se 
for culturalmente relevante. As 
marcas se tornam ícones para 
nós, consumidores, porque re-
presentam uma ideologia que 
nos ajuda a criar nossa própria 
identidade”, avalia.

Ele explica a questão com 
a ajuda de um de seus grandes 
clientes. “A Coca-Cola representa 
os ideais humanitários norte-
americanos. Quando na Segunda 
Guerra Mundial o mundo foi 
salvo, ela foi uma das marcas 
que representou aquilo”, diz. De 
acordo com ele, décadas depois a 
Guerra do Vietnã representou um 
choque em relação a essa idéia, já 
que os norte-americanos passa-
ram a reconsiderar seu papel de 
salvadores, o que fez o anunciante 
apostar na união das pessoas de 
diferentes países, outra mensa-
gem humanitária. “Hoje, 90% do 
trabalho que é feito para Coca-
Cola não tem nada a ver com isso. 
Mostra apenas pessoas se diver-
tindo em torno do produto. Mas 
o que fica para o consumidor é o 

Desafio para as marcas
Para Charles Rosen, captador de recursos online para a campanha de Barack Obama,
elas precisam ser culturalmente relevantes para se tornarem ícones

Felipe Turlão

valor simbólico, trabalhado nesse 
tempo todo”, sustenta.

O executivo pontua que as 
agências não devem se preocu-
par apenas com a execução das 
campanhas. “Elas devem enten-
der qual mídia faz sentido para 
as pessoas, principalmente num 
cenário em que a quantidade de 
novos meios atingiu um pata-
mar nunca antes visto”, comple-
ta. Como forma de explicar, ele 
cita um projeto da Amalgama-
ted, que criou uma marca para 
pequenos produtores familiares 
de cana-de-açúcar no Brasil, 
tanto para ajudá-los na distri-
buição internacional quanto 
para levar adiante a mensagem 
simbólica contrária à ideologia 

dominante, que desvalorizava 
o produto.

Ao entrar na seara política, 
Rosen não deixou de opinar 
sobre o que fez a diferença 
para Obama diante de Hillary 
Clinton na disputa pela indi-
cação do partido Democrata 
à presidência, dentro do con-
texto de marcas. “Hillary, para 
quem trabalhei também, era 
uma candidata mais forte. Só 
que a mensagem que Obama 
trouxe era muito mais do que 
meramente criativa e emotiva. 
Era uma verdadeira ideologia 
de esperança e mudança, que 
foi muito mais relevante para as 
pessoas”, afirma. “Se você ana-
lisar as pessoas que caminham 

pelas ruas de Nova York, verá 
que elas sabem o que Obama 
representa. E isso não tem nada 
a ver com o trabalho que ele fará 
nos próximos quatro anos, caso 
seja eleito. A questão é que as 
pessoas abraçaram a mensa-
gem”, emenda.

Outro caso apresentado 
por Rosen se refere às reações 
geradas por um outdoor criado 
pela Amalgamated. Na peça, 
Emily, uma “quase ex-esposa” 
supostamente traída, anunciava 
a seu amado, Steven, que já es-
tava sabendo do caso dele e que 
tinha gravado tudo numa fita. 
O outdoor ganhou repercussão 
forte na mídia, que fez diversas 
reportagens sobre o assunto, 
sem contar o buzz gerado pelos 
transeuntes que se depararam 
com a peça. A descoberta de 
que o outdoor era, na verdade, 
uma campanha para o programa 
de TV Parco P.I. repercutiu de 
maneira positiva na mídia. Uma 
emissora reproduziu a opinião 
de uma pessoa que comentou 
que o anúncio era obviamente 
publicitário e que a agência que 
o criou teve “o melhor momento 
de sua vida”.

Case “Uniqlock”, vencedor do GP do 
Titanium Lions 2008, é apontado como 
exemplo de trabalho que foge do óbvio

Hollingum: “Milhões de pessoas têm 
idéias ótimas, mas poucas virão à tona”

Rosen: “clientes nos pedem que os 
coloquemos no YouTube. Mas isso só pode 
acontecer se for culturalmente relevante”

M
ar

ia
 C

la
ra

 D
in

iz

da Projector Tokyo para a marca 
de roupas Uniqlo, do Japão, que 
levou o Grand Prix de Titanium 
no Festival de Cannes deste ano) 
como um caso de alguém que 
precisou criar e seguir em frente 
— e, segundo suas palavras, que 
deve ter recebido muitas críticas 
antes de concretizar a idéia. “Não 
dê uma solução óbvia para as 
coisas”, sentenciou. 

Para o executivo, o se-
gredo real do que se deve 
fazer com o budget é investir 
dinheiro para atrair atenção. 
“No Department of Doing nós 
adoramos idéias inteligentes 
e revolucionárias que podem 
mudar o mundo. Apesar da 
frustração de vermos idéias de 
‘não fazer’, nos transformamos 
em uma empresa que tenta 
fazer as coisas acontecerem, e 
isso geralmente dá certo”, disse 
Hollingum, que já trabalhou 
para companhias como Procter 
& Gamble, Hitachi, General 
Motors, Turismo Nova Zelân-
dia, Nestlé e Air New Zealand. 
Ao final, ele enumerou alguns 
cases da agência, com destaque 
para “Huaka’i”, uma ação que 
pretendia valorizar a história do 
Havaí e que conseguiu aumentar
o turismo nas ilhas.       (FT)
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Morihiro Harano, sócio-dire-
tor de criação da agência japone-
sa Drill, hotshop da Dentsu, tem 
um olhar sobre a publicidade 
que, embora calcado em valores 
orientais, é bastante universal. 
Mas a experiência que levou 
ao New Brand Communication 
está longe do convencional. 
“Não somos uma agência de 
propaganda ou de comunicação, 
mas de inovação, o que é um 
conceito novo”, afirmou. Por 
meio de exemplos, ele procu-
rou mostrar como sua agência 
conseguiu se colocar na ponta 
decisória dos anunciantes, sen-
do fundamental para a criação 
de produtos e, conseqüente-
mente, para os negócios dessas 
empresas. “Não queremos ape-
nas resolver os problemas de 
comunicação, mas os problemas 
do cliente”, explicou.

Um desses casos é a boneca 
Licca, uma espécie de Barbie 
do Japão, que estava precisan-

do de uma recauchutada na 
imagem, depois de 40 anos de 
mercado. Em vez de apenas 
fazer uma campanha, como 
imaginava o anunciante, a Drill 
sugeriu criar uma ação que 
levava a boneca para diversos 
lugares do mundo, com direito 
a fotos engraçadas em lugares 
como Havaí, Milão, Paris e 
Xangai. “Falei que o caminho 
proposto por eles não era o 
melhor, porque a boneca ainda 
estava vivendo no século 20 e 
não passava uma imagem mais 
moderna de mulher indepen-
dente”, disse Harano. 

Resultado: o look criado 
para Licca em cada lugar que 
“visitou” acabou dando origem 
a novos produtos da linha. E 
isso elevou muito as vendas da 
boneca que, como brincou o 
diretor de criação, “tornou-se 
uma dama de verdade”. Não foi 
só na aparência que a moder-
nidade e a inovação estiveram 

presentes. Como explica Hara-
no, a campanha em si teve o seu 
lado habitual, com anúncios e 
filmes, mas também uma forte 
penetração em blogs e internet. 
“Tradicionalmente os anuncian-
tes e agências encaram o consu-

Estratégia

Muito além da campanha
Ações de sucesso da japonesa Drill, hotshop da Dentsu, mostram como a inovação
pode se tornar uma potente arma para quem deseja resultados de impacto

Felipe Turlão

diu a artistas que elaborassem 
xícaras com diversas ilustrações 
para que nelas fossem servidos 
cafés daquele país em diversos 
bares e restaurantes de Tóquio. 
As pessoas criaram identifica-
ção com elas, que se tornaram 
objeto de desejo. Uma parte 
da ação foi disponibilizar um 
boneco em tamanho humano 
com trajes típicos colombianos 
e que, onde deveria estar o ros-
to, apresentava uma tela com a 
imagem gravada de uma pessoa 
que falava sobre o produto.

Até o Brasil contou com os 
esforços da Drill. Isso graças 
à acerola, fruta típica do nor-
te do País, além da América 
Central e Caribe, que é muito 
consumida também no Japão. 
Mas o Suco de Acerola — que 
entregou sua comunicação à 
Drill — estava, havia algum 
tempo, com problemas para 
impactar as pessoas mais novas, 
o que ocasionou forte queda 

Morihiro: “não queremos 
resolver apenas os problemas de 
comunicação, mas os do cliente”

Design, diferencial que fortalece
O norte-americano Eduardo 

Braniff, diretor de estratégia 
global da Imagination, de Los 
Angeles, utiliza sua experiência 
em comunicação multiplatafor-
ma para mostrar a importância 
de ambientes criados para a 
exposição de produtos. Em 
suas palavras, por terem pou-
cos diferenciais entre si, eles 
dependem de uma marca forte 
para se destacar. “Precisamos 
envolver todos os sentidos para 
que a comunicação se torne 
memorável na mente. Cada 
marca que o indivíduo conhece 
é como uma pessoa, e todas suas 
ações criam uma reputação que, 
se trouxer coisas relevantes e 
úteis, aumentará a proximida-
de”, afirmou, lembrando que 
essa relação deve ser construída 
em diversas disciplinas.

Exibindo casos de clientes 
que usaram distintas mídias 
para entregar mensagens ao 
público, ele demonstrou diver-
sos modos de promover inte-

rações perfeitas: no ambiente 
virtual (interação online), no 
físico (por meio de espaços 
criados para gerar compromis-
so e crença na marca, seja um 
evento ou uma loja-conceito) 
e no mobile (interação carac-
terizada pelo imediatismo). “A 
idéia é unir o mundo físico com 

o real por meio de experiên-
cias em todos os ambientes”, 
diz Braniff, ressaltando apenas 
que a tecnologia deve ser utili-
zada quando há necessidade, e 
não porque está na moda. “Se 
o público não enxerga valor 
nisso, o fracasso será certo”, 
completa. 

Inquirido sobre como a mar-
ca pode se diferenciar e não se 
perder em meio a tantas outras, 
Braniff ressalta que cada uma 
deve se lembrar daquilo que ela 
realmente é. Um caso citado por 
ele, o da Jet Blue, representa 
bem isso: “Eles têm cinco valo-
res próprios que permeiam tudo 
o que fazem em comunicação, 
e isso vale para marca, funcio-
nários e ações publicitárias, 
de modo que estejam todos 
alinhados”, informa, salientando 
o papel dos funcionários no pro-
cesso de criação de experiência 
de marca. 

Essa idéia também foi explo-
rada em uma ação para o metrô 

de Londres, com a criação de 
cartas de baralho para os tra-
balhadores. Além de diversão, 
elas traziam informações sobre 
a companhia. Braniff apontou 
ainda a importância das pessoas 
como centro de qualquer proje-
to. “O bom design tem a ver com 
pessoas”, concluiu.

Dentro da mesma temática, 
a britânica Lucy Johnston abor-
dou as últimas tendências em 
Brand Experience analisadas 
pela empresa da qual é diretora, 
a GDR de Londres. Ela é respon-
sável pelas pesquisas globais da 
companhia, que gera relatórios 
de insights sobre criação e con-
sumo que são lidos por CEOs 
de marcas como Coca-Cola, 
L’Oréal, Nike, Procter & Gamble 
e Sony.

Lucy ressaltou a necessidade 
de explorar os pontos de contato 
entre o consumidor e a marca 
para criar engajamento e con-
versa. Um exemplo é de uma loja 
conceitual de cosméticos que, 

Braniff: “Cada marca que o indivíduo 
conhece é como uma pessoa, e todas suas 
ações criam uma reputação”

além de oferecer os produtos, 
tem consultoria de maquiadores 
profissionais e artistas, agregan-
do valor ao espaço. Outro caso 
é do Ted Baker & Friends, uma 
padaria premium que fornecia 
serviços diferentes do que o 
mercado conhecia.

A executiva contou também 
como é o conceito de lojas pop-
up, que ficam pouco tempo em 
um lugar. Um caso mencionado 
foi o da Bacardi, que elaborou 
uma loja que vendia ao consu-
midor informações para se criar 
uma grande festa. Tudo vinha 
organizado em kits dentro de 
caixas. O diferencial da ação é 
que, quando elas estavam aca-
bando, o interesse do público 
aumentava, pois as pessoas sa-
biam que, assim que o material 
acabasse, a loja iria embora. Ou-
tro caso marcante para ela foi o 
da Boosted, uma empresa de te-
lecomunicações que criou uma 
pop-up que vendia acessórios
para celular.                (FT)

midor como um alvo que precisa 
ser acertado. Mas hoje eles têm 
o poder de transmitir suas opi-
niões para que os outros vejam. 
E temos de trabalhar com essa 
perspectiva”, lembrou.

Outro case apresentado foi 
o dos cartões da Eposcard, que, 
no lugar do estilo convencional, 
passaram a trazer imagens per-
sonalizadas, criadas por cerca de 
90 artistas. “O cartão de crédito 
é algo muito difícil de diferen-
ciar. Quando levamos ao merca-
do essas dezenas de opções, os 
clientes tinham de pagar para tê-
los. E pagavam”, contou Harano. 
Ou seja, a agência transformou 
os cartões personalizados em 
mais uma fonte de receita para 
a companhia. “Virou um produto 
por si só”, observou.

Uma estratégia semelhante 
foi desenvolvida para a Asso-
ciação de Produtores de Café 
da Colômbia. Para o evento V.A. 
Cup Exhibition 2007, a Drill pe-
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nas vendas. “A nossa missão foi 
mudar o target em direção aos 
jovens e, para isso, ressaltamos 
características da acerola que 
diziam muito a respeito dessa 
nova geração”, afirma Harano, 
que destacou nas campanhas 
e nas novas embalagens do 
produto as questões da saúde 
e beleza. Além disso, a Drill 
criou uma ponte Japão-Brasil, 
ressaltando a paixão e conexão 
com a beleza, fatores do nosso 
País que estão incrustados na 
cabeça dos japoneses.

Esses casos são resultado 
de uma abordagem diferen-
ciada da agência, que decidiu 
adotar desde seu lançamento 
uma estrutura chamada por 
Harano de “sistema Drill”, 
que busca escapar da clássica 
formação diretor de criação/
diretor de arte/redator. Na 
Drill, há mais espaço para to-
dos os tipos de especialistas 
que ofereçam soluções para os 
negócios dos clientes. “Esse sis-
tema (o tradicional) vem dos 
anos 50 e não vejo razões para 

Criativo com passagens por 
diversas agências, o britânico 
Graeme Dignan, co-fundador da 
Erasmus Partners de Londres, 
considera que sua agência tem 
um modelo simples de traba-
lhar: criar idéias para atingir 
as pessoas no presente e no 
futuro. Desse modo, ele apre-
sentou sua casa durante o New 
Brand Communication. “Nunca 
falamos que somos uma agência 
de publicidade. As agências 
prestam serviços para seus 
clientes. Nós criamos parcerias 
com eles”, esclarece.

A Erasmus, de fato, utiliza um 
modelo em que resultados são 
divididos com o cliente, tanto os 
bons quanto os maus. A agência 
posiciona seu trabalho como pla-
nejamento de marcas e negócios, 
com o olho no futuro, por meio 
de concepção, entrega e conso-
lidação de projetos. “Inovação é 
uma palavra muito fácil de ser 
pronunciada, mas difícil de ser 
entregue. Há pouca inovação no 
mundo”, critica. Dignan acredita 
que as agências de publicidade 
produzem ótimos trabalhos do 
ponto de vista da execução. 
Mas a questão é distinguir o que 
realmente é inovador. 

Segundo Dignan, esse termo, 
massivamente usado nos seg-
mentos que exigem criatividade, 
é empregado de modo indiscri-
minado. “Fala-se disso como 

Inovação, palavra mal-empregada

Dignan, da Erasmus: “Ser genuinamente 
inovador é ir aonde ninguém foi”

laboratório. Pensamos em tudo 
que abrange a questão antes 
mesmo de gerar um insight”, ex-
plica. A multinacional desejava 
uma marca de bebida energética 
que se tornasse forte no merca-
do britânico. “A Coca-Cola pediu 
que nós nos arriscássemos nesse 
projeto juntamente com eles.” 
O prazo? Quatro meses. “Não 
hesitamos. Ficamos como lou-
cos. Foi como um exercício de 
guerra. O budget era pequeno. 
Tivemos de ser bastante esper-
tos”, lembra. 

Pelo modelo de parceria, 
tanto os profissionais da Eras-
mus quanto os da Coca-Cola 
sentaram-se juntos para discutir 
as idéias. “Eles revisaram todas 
as suas decisões comerciais co-
nosco. E nós revisamos nossas 
propostas criativas com eles”, 
conta. A idéia que vingou foi Re-
lentless, produto que foi criado 
do zero e que ganhou site e uma 
moderna revista própria. Foram 
desenvolvidas também ações li-
gadas à arte e agora partem para 
o esporte. Hoje, o produto é o 
segundo mais vendido na região 
depois da Coca-Cola tradicional. 
“Fomos além do formato con-
vencional. Não usamos a mídia 
comum. Construímos uma plata-
forma, não uma campanha”, diz. 
O budget atualmente é muito 
maior (mas não é revelado). 

Dignan tem algumas dicas 

para passar aos profissionais 
da comunicação: é preciso ter 
responsabilidade compartilhada 
com o cliente ou com a marca 
(não pode ser algo como criar 
filhos e soltá-los no mundo); é 
importante ter um desrespeito 
saudável pelas convenções 

se fosse apenas discutir idéias. 
Não é verdade”, afirma. Para ele, 
“ser genuinamente inovador é ir 
aonde ninguém foi”. Isso signifi-
ca que, no momento em que se 
debater uma proposta, a reação 
do outro lado da mesa não pode 
ser “diga-me o que aconteceu 
na última vez em que vocês fi-
zeram isso”. Inovar, ele insiste, 
é ser pioneiro. “Se alguém pedir 
um exemplo de algo similar, a 
resposta deve ser ‘não poderia’, 
porque inovar é criar uma nova 
base”, reforça.

Nesse sentido, a Erasmus 
londrina orgulha-se do projeto 
que desenvolveu há três anos 
para a Coca-Cola no Reino Uni-
do. “Nós pensamos como um 

(“regras estão aí para serem 
quebradas”); buscar a inovação 
será mais fácil se você souber 
o que a marca realmente é 
(“desse modo, você encontrará 
sempre novos caminhos para 
gerar engajamento”).

Lena Castellón

A criação de Relentless para Coca-Cola, uma bebida energética lançada no 
mercado britânico, é o case mais famoso da Erasmus londrina

Licca, espécia de Barbie japonesa, deu uma volta pelo mundo, roteiro que contou com blog

continuarmos com isso. Claro 
que estamos diante do mesmo 
mercado, que precisa ter uma 
direção, além de anúncios no 
jornal e comerciais na televisão. 
Mas hoje o nosso foco está em 
trabalhar ativamente para o 
cliente, em apresentar idéias 
para produtos e sair do estado 
de passividade”, explica.

Embora procure trabalhar 
na vanguarda, Harano diz que 
a indústria de publicidade de 
seu país ainda não entendeu 
a mudança de comportamento 
dos consumidores. “É um pe-
ríodo de transição. O sistema 
de decisões ainda é muito diri-
gido a processos, sendo pouco 
objetivo. Além disso, há muito 
poucas boas idéias na comuni-
cação, que prefere dar espaço 
a celebridades”, comentou ele 
que, por outro lado, reconhece 
que a capital japonesa é um 
centro da publicidade mundial 
e exportador de inovação, 
mesmo se considerando que 
a maioria dos profissionais de 
criação não fala inglês.

Sobre a parceria com a 
Dentsu, uma gigante com mais 
de 6 mil funcionários só no 

Japão, Harano declarou ser a 
perfeita união entre força e ino-
vação. “É uma grande conexão, 

porque nós cuidamos das idéias 
e eles cuidam para que elas 
aconteçam”, emendou.
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Digital

Globalização

Mesmo diante de todo o arse-
nal tecnológico de que dispomos, 
as pessoas continuam a ser a 
parte mais importante de toda 
e qualquer ação de marketing. 
Após as palestras do designer e 
empresário indiano Daljit Singh, 
co-fundador da Digit, de Lon-
dres, e de Mike Wilson, fundador 
da também londrina Top Clarity, 
essa é uma das conclusões a que 
podemos chegar.

Sob o guarda-chuva Quão 
Pesado É o Pixel?, Singh pro-
pôs uma reflexão sobre a in-
teração humana na era digital 
e abordou aspectos como a 
responsabilidade na hora de 
utilizar as ferramentas hoje 
disponíveis. Ele argumentou 
que, sozinho, um pixel não quer 
dizer nada. “Mas quando colo-
cados juntos eles são capazes 
de evocar diferentes emoções.” 
E podem até mesmo formar a 
marca mais valiosa do mundo. 
“Se tivermos em uma mão os 
pixels do Google e, em outra, 
um monte de diamantes, qual 

O poder do ser humano
Palestras de Daljit Singh, da Digit, e do inglês Mike Wilson, da Top Clarity, indicam que a tecnologia só tem
valor graças às pessoas e que a interação com o público deve ser o principal objetivo das marcas

Paula Ganem

A Digit fez trabalho de interação para aumentar a visitação da 
National Gallery. Foram espalhadas por Londres reimpressões de 15 quadros

valerá mais?”, questionou.
Singh chamou a atenção para 

o fato de que as unidades que 
compõem as imagens digitais só 
ganham importância em virtude 
do ingrediente humano. As pes-
soas as controlam e são impac-

O publicitário norte-america-
no Richard Monturo ouviu certa 
vez na Europa que a publicidade 
criada para países em desenvolvi-
mento deveria enviar mensagens 
simples e claras. Como se as pes-
soas dessas regiões — dentre as 
quais nós, brasileiros — tivessem 
a capacidade intelectual também 
em desenvolvimento. “Então, 
resolvi escrever um livro para 
bater nas cabeças daqueles caras 
e fazer com que eles caíssem na 
real”, relatou. O resultado foi o 
Bric Pop, publicação (com lan-
çamento previsto para março de 
2009) em que Monturo reúne as 
conclusões de uma série de via-
gens realizadas durante dois anos 
a 42 cidades do Brasil, da Rússia, 
da Índia e da China. 

Durante o New Brand Com-
munication, o autor ressaltou 
que esses quatro países — que, 
segundo relatório do banco Gold-

man Sachs, estarão entre as seis 
mais fortes economias do mundo 
no ano 2050, junto de Estados 
Unidos e Japão — também estão 
se tornando potências culturais. 
É um fenômeno a que ele chama 
de Reverse Cultural Globaliza-
tion. “Vocês são muito mais cool 
do que a gente”, afirmou. Hoje, 
na opinião dele, quem exerce 
essa função de disseminador cul-
tural de maneira representativa 
é o Japão. Mas o caminho indica 
que em alguns anos os holofotes 
estarão sobre nós.

Com Bric Pop fica claro que o 
poder mundial não está nas mãos 
apenas de quem tem dinheiro. A 
arte, a música, o filme, a cultura 
de rua — a criatividade, enfim. 
Tudo isso torna o país mais rico 
e interessante. A partir dessa 
premissa, Monturo dividiu seu 
livro em Ontem, Hoje e Amanhã. 
E mergulhou nos filmes e no de-

sign russos, nos artigos de luxo 
e no mercado editorial indianos, 
na arte contemporânea e no vi-
deogame chineses.

Quase igual
Sobre a China, ele ressaltou 

ainda um aspecto positivo na 
questão dos produtos falsificados. 
“As imitações dão acesso à cultura 
pop”, opinou. Segundo ele, o que 
as empresas devem fazer a partir 
daí é “tirar vantagem em vez de 
tentar legislar sobre isso”. Mais 
ou menos como o iTunes fez ao 
aprender as lições do Napster, que 
disponibilizou música de graça na 
internet e provocou uma revolução 
na indústria fonográfica mundial. 

O autor sugeriu que a luxuosa 
Louis Vuitton, por exemplo, deve-
ria criar uma marca chamada Fake 
Louis Vuitton e vender, ela própria, 
cópias mais baratas e de qualidade 
inferior de suas bolsas.

Em relação ao Brasil, Monturo 
frisou a força do rock. Ele identifi-
cou no gênero uma demonstração 
da efervescência cultural verde-e-
amarela. “Os brasileiros pegaram o 
rock e o transformaram em uma 
coisa mais interessante do que o 
dos EUA. E são as garotas que es-
tão fazendo isso”, afirmou, citando 
como exemplo de produto pronto 
para exportação os trabalhos da 
cantora Pitty.

Outro ponto avaliado por 
Monturo no País foi a TV, espe-
cialmente a Globo, a qual chamou 
de “melhor TV do mundo”. Ele 
acredita que a supremacia da 
rede por aqui não está amea-
çada. “O Fantástico deveria ser 
exportado”, disse. O autor contou 
que, em uma conversa com a 
apresentadora Ana Maria Braga, 
conseguiu descobrir um dos se-
gredos do sucesso da emissora. 
“Ana Maria fala diretamente com 

o telespectador. É conversa um a 
um. Nos EUA e na Inglaterra, os 
apresentadores falam com bilhões 
de pessoas.” 

Monturo também enumerou 
suas marcas preferidas no Brasil: 
Osklen, Guaraná Antarctica, Gol 
e Lojas Americanas. “Não importa 
quem você seja: você compra lá. 
Esta é uma marca que pode ser 
exportada para a África muito mais 
do que a Wal-Mart”, garantiu.

Entre os temas classificados em 
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tadas por elas. “Precisamos ser 
mais responsáveis em relação 
aos pixels que produzimos”, afir-
mou. Isso evitaria que material 
sem relevância fosse despejado 
nos computadores diariamente. 
Também representaria uma eco-

nomia enorme de energia. “Para 
falar com os jovens, é preciso 
surpreendê-los”, ponderou.

Uma das lições do painel foi 
exatamente que a tecnologia não 
deve ser usada em vão. É o caso 
de blogs que não dizem nada e 
e-mails desnecessários. As plata-
formas digitais precisam ser enca-
radas como um mecanismo para a 
interação humana, que já existia 
antes do computador. “Podemos 
aprender com isso e criar algo 
realmente especial, seja online, 
off-line ou combinando as duas 
coisas”, afirmou o palestrante.

Entre os cases de interação 
bem-sucedidos, Singh indicou 
o Bob the Lamp. Nessa ação, 
a Digit conectou um abajur de 
metal a um computador. Bob, a 
lâmpada, reagia então conforme 
as notícias que recebia. Seus mo-
vimentos e a cor da luz indicavam 
se ele estava feliz ou triste. 

Em outro trabalho, o objetivo 
era levar mais pessoas à National 
Gallery de Londres. Para isso, 
foram espalhadas pela capital 

inglesa reimpressões de 15 
quadros expostos na galeria. Ao 
lado de cada imagem havia um 
telefone pelo qual o espectador 
podia ouvir uma interpretação 
do curador da mostra para a 
obra, como ocorre nas visitas 
guiadas aos museus.

Para a Motorola, a Digit criou 
uma ação com o objetivo de 
aproximar a marca ainda mais do 
público jovem e da música. Em 
uma parede interativa era pos-
sível desenhar e escrever com 
uma espécie de grafite digital. 
Ao mesmo tempo, criava-se uma 
trilha sonora para o desenho. 
Tanto o som quanto a imagem 
podiam ser capturados pelo ce-
lular, virando respectivamente 
ringtone e wallpaper.

Storytelling
Já Mike Wilson guiou a sua 

apresentação por uma história 
que, segundo ele, envolve “de 
espionagem industrial até um 
estranho desaparecimento”. O 
palestrante apresentou a evolu-

Monturo, estudioso do Bric, elogia a 
Globo, a “melhor TV do mundo”
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ção do storytelling desde 1888, 
quando Louis Aimé Augustin Le 
Prince — para alguns, o verda-
deiro pai do cinema — produziu 
um filme de poucos segundos, 
o qual pode ser visto no You-
Tube (http://br.youtube.com/
watch?v=F1i40rnpOsA&NR=1). 
Um dia, Prince pegou um trem 
da Inglaterra para a França
e sumiu.

Graças às novas tecnolo-
gias, sua obra de arte pôde ser 
modificada, ganhando versões 
criativas também encontradas 
no YouTube. Wilson lembrou que, 
justamente por essa facilidade 
de criar conteúdo, ficou mais 
difícil para uma marca alcançar 
o público. “As regras foram que-
bradas. Hoje qualquer um pode 
ser um produtor”, disse. Mas ele 

Wilson: “As regras foram quebradas. Hoje 
qualquer um pode ser um produtor”

Lucas: “57% dos jovens atualizam diaria-
mente suas páginas nas redes sociais” 

Painel teve a participação de seis jovens ligados à 
ONG Centro de Profissionalização de Adolescentes
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Pesquisa

Geração virtual
Estudo revela como a internet e o celular modificam os hábitos,
inclusive os de consumo, de quem tem entre 15 e 19 anos

Paula Ganem

Tim Lucas, fundador da con-
sultoria TWRAmericas, que 
estuda o comportamento dos 
consumidores, propôs uma ati-
vidade diferente no New Brand 
Communication. Em vez de 
simplesmente expor números 
de suas pesquisas, ele ofereceu 
aos presentes a oportunidade 
de conhecer e questionar seis 
jovens da periferia de São Paulo. 
“Nós, pesquisadores, estamos na 
mesma posição das marcas. Ten-
tamos descobrir o que as pessoas 
querem”, afirmou. O grupo leva-
do ao evento era ligado à ONG 
Centro de Profissionalização de 
Adolescentes (CPA) e partici-
pou de um estudo maior, a New 
Generation, com cem pessoas 
entre 15 e 19 anos. O objetivo 
era mostrar como é a relação 
dessa geração com as marcas e 
a tecnologia. 

Lucas lembrou que metade da 
população mundial tem menos 
de 25 anos. E contou que para 
fazer o levantamento entre os 
jovens brasileiros — de diferen-
tes classes sociais de São Paulo e 
de Florianópolis (SC) — tentou 
entrar na vida deles. Assim, as 
entrevistas foram realizadas 
em escolas, nas ruas e também 
online. “Tivemos de repensar os 
lugares de pesquisa”, revelou. 
A partir dos depoimentos ficou 
claro que a tecnologia é um as-
sunto que une os integrantes da 
geração, independentemente do 
histórico de vida de cada um. 

Os estudos da consultoria 
refletiram que o fenômeno do 
Orkut e similares ganha enormes 
proporções no Brasil. Segundo o 
pesquisador, por exemplo, 57% 
dos jovens do País atualizam dia-
riamente suas páginas nas redes 
sociais. A nova realidade cria 
também a necessidade de refor-
mular a maneira de se comunicar 
com esse público. “O marketing 
deve ser uma conversa de mão 
dupla”, frisou Lucas. 

Um exemplo de como inte-
ragir com a geração em foco foi 
dado durante a apresentação. A 
pesquisadora Lara Vainer, que 
integra a equipe da TWRAmeri-
cas, citou o caso da Experimento 
Elástico — exposição que con-
tou com apoio da Blowtex. Com 
camisinhas, jovens fizeram obras 

de arte. Isso não só incentivou a 
reciclagem como também ensi-
nou os participantes a manusear 
os preservativos.

A partir das conversas com 
os seis representantes dessa 
geração levados ao evento foi 
possível concluir que a pe-
riferia paulistana também é 
extremamente influenciada 
pela web e pelo celular. Marcas 
como MSN, YouTube e, acima 
de tudo, Orkut fazem parte do 
dia-a-dia dos jovens da região. 
“Se você encontra alguém que 
não tem Orkut parece que ele é 
de outro mundo”, afirmou Aline 

que usam a rede para fazer pes-
quisas, estudar, baixar vídeos e 
conversar com os amigos. No 
ambiente virtual, eles encontram 
também a opinião de pessoas 
conhecidas sobre assuntos como 
música, o que ajuda a determinar 
o que vão ou não consumir. 

Ainda durante o encontro, os 
seis entrevistados reclamaram 
das dificuldades de acesso à in-
ternet nas áreas em que vive a po-
pulação com menor poder aqui-
sitivo e reivindicaram o direito à 
inclusão digital. “A tecnologia não 
chega para todo mundo que pre-
cisa. Pagamos um preço absurdo 
por ela. Existem lan houses, mas 
nem sempre temos dinheiro para 
usá-las. Deveria haver mais opor-
tunidades. Todos temos direitos, 
somos seres humanos”, protestou 
Alisson Gonçalves da Silva.

O grupo também reclamou 
de alguns festivais promovidos 
por anunciantes, com preços 
considerados inacessíveis, e 
ressaltou a falta de interesse das 
marcas em fazer eventos na pe-
riferia. Como exemplos de cases 
admirados, os jovens citaram o 
projeto musical Estúdio Coca-
Cola Zero e comerciais engraça-
dos, entre eles o da marca Twix, 
criado pela AlmapBBDO.

Sobre as tentativas das mar-
cas de fazer com que essa re-
percussão aconteça por meio 
do seeding — ou seja, plantando 
notícias —, os entrevistados fo-
ram claros. “Blogs e redes sociais 
são locais que existem para nos 
expressarmos, e algumas marcas 
começam a inserir ali propagan-
da. Isso não é bem-visto, a não 
ser que a propaganda seja feita 
de maneira explícita”, disse Be-
saliel Salvino de Souza. 

acredita que a interatividade e o 
entretenimento ajudam a superar 
essas dificuldades. Como Singh, 
Wilson defendeu a máxima “keep 
it simple”, ou seja, manter a sim-
plicidade na história e na forma 
de entregá-la. “A tecnologia só 
pela tecnologia não venderia 
nada”, disse.

Ao mesmo tempo, ele relatou 
a importância de utilizar multi-
plataformas para se comunicar, 
especialmente com as novas ge-
rações. Como exemplo, citou um 
programa chamado Routes, que 
vem desenvolvendo para o Chan-
nel 4 da Inglaterra. O lançamento, 
previsto para janeiro de 2009, visa 
atingir o público entre 12 e 16 
anos e contará com a produção 
de conteúdo para TV, websites e 
games. “Esta é uma geração ainda 
mais difícil de ser impactada do 
que a geração Y”, comentou.

Wilson apontou ainda outro 
exemplo de como a tecnologia 
vem subvertendo os modelos 
de entrega de conteúdo para os 
consumidores. Ele lembrou que a 
Sony enfim se beneficia do fato de 
ser tanto produtora de eletroele-
trônicos quanto de entretenimen-
to. Lá fora, até 10 de novembro, 
a empresa está disponibilizando 
via web o longa-metragem Han-
cock, com Will Smith, para quem 
tem aparelhos de TV LCD Sony 
Bravia. Os donos desses televi-
sores com ligação para internet 
podem, assim, assistir ao filme 
antes mesmo que ele chegue às 
prateleiras de DVD.

seu livro sob o chapéu Amanhã, o 
publicitário chamou atenção para 
o caso Daslu/Daspu. Analisando 
as duas marcas, a das socialites 
paulistanas e a das prostitutas ca-
riocas, ele garantiu que a segunda 
terá mais chances de ser exporta-
da por ser mais original e criativa. 
“Aliás, ela já está na Argentina e 
em Montreal. Quem melhor do que 
as garotas de programa para saber 
o que é sexy?”

Máximas do marketing
A imersão cultural no Bric 

fez com que Monturo tirasse 
conclusões importantes para os 
profissionais de marketing e de 
propaganda. Com elas, o autor tra-
çou máximas que podem ser pen-
sadas — e implementadas — por 
todos aqueles que atuam no setor. 
A primeira: não existe marketing 
global. “Quem faz tradução literal 
é gringo preguiçoso”, destacou. 
Para falar com pessoas de outros 
países, ele aconselha a conhecer 
as diferentes culturas. Um bom 
começo é ter curiosidade pelo que 
acontece no mundo. 

O escritor também reforçou 
que todo mundo é criativo, não 
só os publicitários. A partir daí, 
indicou um caminho para tentar 
achar o novo: fingir que é de 
Marte. “Os peixes não percebem 
a água”, lembrou. Em seguida, 
Monturo chamou a atenção para 
aquilo que considera uma incoe-
rência: “A liberdade artística é 
uma prisão”, disse. “As melhores 
inovações vêm de quando as 
pessoas têm de vencer restrições. 
Quando você está na caixa preci-
sa sair de lá.” Ele destacou ainda 
que no contexto atual é funda-
mental um profissional saber se 
virar. “Treine talentos múltiplos. 
Você vai precisar.”

Procurar olhar pelos olhos 
dos outros foi outra dica acres-
centada à lista. “O que você acha 
não é tão importante.” Por fim, 
Monturo lembrou que “ambição 
é uma bobagem” e afirmou que 
simplicidade não é tão importan-
te, indo contra a tese de outros 
palestrantes do evento. “Quanto 
menos óbvia e linear a conexão, 
mais legal”, reforçou.         (PG)

Cristina de Souza, uma das en-
trevistadas. Ela comentou que 
a internet permite interagir às 
vezes de maneira mais próxima 
do que a pessoal. “Muita gente 
que se abre comigo no MSN 
passa por mim na rua e só diz 
oi”, completou. 

Ela e seus colegas contaram 
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Mãe é aquela figura que 
ouve todos os filhos, sem fazer 
distinção. A que escuta para 
poder tomar uma decisão. Ao 
menos, mães deveriam ser 
assim. E é desse modo que 
trabalha a Madre Buenos Aires, 
escritório argentino aberto em 
2005 pela Mother de Londres 
em sociedade com o argentino 
Carlos Bayala — a agência-mãe, 
que tem também uma operação 
em Nova York. Não é um estilo 
comum, ainda mais quando se 
permite à mesa convidados 
como médicos, professores e 
músicos discutindo a criação.

Esse é o ponto da Madre. 
Eles defendem aquilo que cha-
mam de “múltipla contribui-
ção”. Ou seja, receber opiniões 
de distintas fontes. Especial-
mente de fontes que não este-
jam habituadas com o mundo 
da propaganda, exceto na forma 
de receptores. Tal método seria 
interessante para outras agên-
cias? “Totalmente. Depende 
de a pessoa gostar disso. Se a 
pessoa quiser que os processos 
sejam muito enriquecedores. Se 
ela se entusiasmar com a idéia 
de ter um grupo de trabalho 
enorme e escutar diferentes e 
surpreendentes opiniões. Mas, 
se a pessoa não gostar de nada 
disso, se preferir o esquema 
tradicional e quiser usar fórmu-
las e ganhar um prêmio assim, 
tudo bem”, responde Sebastian 
Stagno, diretor de criação que 

Case

O estilo Madre
Escritório argentino da inglesa Mother adota a “múltipla contribuição” e prega a sinceridade entre agência e cliente

Lena Castellón

há 12 anos faz dupla com Rafael 
D’Alvia, igualmente diretor de 
criação da Madre.

Premiados, os dois sus-
tentam que é preciso estar 
plenamente disposto a ouvir 
outras opiniões. “Se alguém 
pensa apenas como criativo, 
é provável que as coisas se 
repitam. Se a agência estiver 
aberta a diversas intervenções, 
se permitir que chegue um mú-
sico que não tenha nada a ver 
com publicidade e diga ‘não’ ao 
que está sendo proposto, será 
bem possível que ele traga algo 
novo para o que se discute”, 
esclarece Stagno, que junto 
com D‘Alvia ajudou a construir 
a campanha “Amor América” da 
brasileira Natura. 

Para o filme “Nike women/

body by dance”, que faturou 
um Leão de Bronze no Festival 
de Cannes de 2007, a opinião 
de médicos foi fundamental 
para conduzir a estratégia. “Nós 
precisávamos falar de uma linha 
da Nike, mas o que nos pare-
ceu interessante foi transmitir 
uma opinião da marca. É bom 
quando uma marca toma um 
partido”, comenta D’Alvia. A 
questão era apresentar a nova 
linha da Nike como um contra-
ponto ao excesso de cirurgias 
estéticas em que o mundo vive. 
E disso saiu o comercial em 
que mulheres, prestes a passar 
pelo bisturi, decidem moldar 
as formas com exercícios, uma 
idéia embalada por uma músi-
ca no ritmo de reggaeton que 
recomenda “sudar el jamón”. 

Algo como suar para queimar 
as gordurinhas.

E por que a participação 
dos médicos ajudou? O roteiro 
não estava definido. As suges-
tões dos profissionais de saúde 
foram debatidas e, em torno 
disso, surgiu a estratégia. O que 
eles disseram foi tomado como 
se fossem idéias dos criativos 
da casa. “Nossa filosofia incor-
pora uma maneira de fazer que 
torna os processos mais ricos”, 
observa Stagno.

Outro ponto valorizado pela 
Madre Buenos Aires é a since-
ridade entre agência e cliente. 
Isso pode ser considerado ino-
vador? Como afirma D’Alvia, a 
atividade criativa envolve muita 
gente em um mesmo processo, 
incluindo o anunciante. No en-
tanto, para que os resultados 
sejam bons, é preciso fazer o 
que realmente se pensa — e 
não aquilo que se projeta como 
agradável ao cliente. Na Madre 
ninguém tem medo de errar. 
São montados grupos de traba-
lho maiores do que o comum. 
“Às vezes, são dez pessoas 
trabalhando em um projeto, opi-
nando em tudo, com o mesmo 
peso”, revela D’Alvia. Com essa 
postura, dizem os criativos, a 
agência se permite abrir mão 
de clientes. Como salientam, é 

comum que anunciantes deixem 
de escolher uma agência. O con-
trário, porém, é bem raro.

Um exemplo concreto do 
valor dessa sinceridade é o case 
criado para a marca 1882, um 
fernet (bebida argentina) que 
bateu às portas da agência para 
encomendar uma campanha. 
Lá, há uma marca que há anos 
domina o mercado. Sempre que 
um concorrente se lançava para 
disputar a preferência dos con-
sumidores, garantindo que seu 
sabor era melhor ou que surgira 
uma melhor opção, a derrota 
era fragorosa. Quando veio o 
cliente, a Madre Buenos Aires 
respondeu com honestidade: 
“Não faça isso. É um suicídio”. 

A agência estava para declinar 
da proposta quando o fabricante 
insistiu, demonstrando ter muita 
fé em seu fernet. Diante disso, a 
Madre optou por descobrir uma 
estratégia que fosse diferente de 
tudo o que já fora feito (e que 
fracassara). Criaram ações em 
que não se falava claramente 
que 1882 era um fernet. “Não se 
tratava de impor um produto. A 
idéia foi levar as pessoas a buscar 
informações sobre 1882. Fizemos 
tanto barulho que chamou a 
atenção”, lembra Stagno. Hoje, 
1882 é a primeira alternativa 
depois da marca líder.

Stagno: “se alguém pensa apenas como 
criativo, é provável que as coisas se repitam

D’Alvia: “nos parece interessante 
transmitir uma opinião da marca

Marca 1882, de bebida tipo Fernet, quase não foi atendida 
pela agência. Ao final, Madre fez ação de sucesso

Campanha para Nike Women, que rendeu um Leão de Bronze em Cannes, teve forte colaboração de médicos
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