
Agências destacam otimismo 
 
Convidadas pelo propmark, seis agências (Agência 3, DPZ, FabraQuinteiro, Fábrica, Ogilvy e 
141 Soho Square) criaram anúncios que mostram uma visão otimista sobre a crise mundial, 
sob vários aspectos, como forma de combater o pessimismo que pode tomar conta do 
mercado e "contaminar" os negócios de agências e anunciantes. 
 
A Fábrica Comunicação Dirigida criou uma peça simples com a própria palavra crise, em um 
fundo preto. A letra s, porém, aparece riscada, destacando apenas o crie, com uma sacada 
bastante interessante. A idéia é reforçar que nesse momento a melhor saída é criar 
alternativas para encarar a crise e mudar o foco. 
 
"O foco acaba virando a crise, sempre numa conotação pessimista, quando temos de fazer 
exatamente o contrário", comenta Joe Martins, diretor de arte da Fábrica e criador do 
anúncio. Para ele, o momento pede que as pessoas enxerguem as oportunidades em meio à 
crise. "É possível contornar a situação buscando novos caminhos", reforça Martins. 
 
A Agência 3 buscou a figura do profeta Nostradamus para transmitir o seu conceito, de que o 
mundo já passou por outras crises e previsões piores. O profeta que prevê o fim do mundo, o 
Anticristo, entre outras profecias catastróficas, aparece com microfones à frente, como se 
estivesse dando uma coletiva de imprensa. Ao lado da imagem, a mensagem: "O mundo já 
passou por previsões bem piores". 
 
A FabraQuinteiro aposta no pensamento de que a crise pede mais inovação e ousadia nos 
negócios, planejamento e criação de campanhas. O anúncio não tem imagens, apenas texto. 
O texto maior diz: "Foi só inventar o cinto de castidade para alguém criar o abridor de latas". 
Em letras menores, a mensagem reforça a idéia: "Aproveite a crise. Crie mais, invente mais, 
ouse mais". 
 
Já a 141 Soho Square optou por uma imagem de impacto para chamar a atenção dos 
leitores. A peça mostra em primeiro plano o chapéu do Tio Sam (ícone maior do patriotismo 
americano) virado para a cima e o personagem com um violão na mão, sentado na calçada à 
espera dos tips. O texto diz: "Crise, go home". 
 
FILOSOFIA 
 
A Ogilvy decidiu filosofar sobre a crise, sob uma ótica otimista também. A agência escolheu 
texto do filósofo francês Michel Serres, que paradoxalmente acredita que a evolução humana 
está atrelada ao "perder para ganhar". Um dos trechos afirma: "Perder isto ou aquilo implica 
ganhar coisas extraordinárias". A criação finaliza: "Enquanto todo mundo pensa em crise, a 
gente prefere falar em otimismo". 
 
Já a DPZ resolveu usar o bom humor e brincar com a velha rixa entre argentinos e brasileiros 
para mostrar que coisas boas também acontecem em meio à crise mundial. O anúncio da 
agência mostra página de um site com a notícia de que Maradona é o novo técnico da seleção 
de futebol da Argentina, com destaque para a frase do craque argentino "Estou mais do que 
bem: satisfeito e tranqüilo". Ao lado da página da internet, a frase da agência: "Tá vendo? 
Quando você menos espera uma boa notícia aparece". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 nov. 2008, p. 14.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


