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Nestes tempos de incerte-
zas, as experiências de quem 
viveu momentos de dificul-
dades extremas servem para 
reforçar que é possível dar a 
volta por cima — desde que se 
encontre o caminho certo. É o 
que mostram alguns dos 
publicitários argentinos 
mais festejados da indús-
tria da comunicação. Nesse 
sentido, é bom lembrar o 
cenário que eles vislum-
bravam em dezembro de 
2001. Com o anúncio de 
moratória da dívida exter-
na, o presidente Fernando 
de la Rúa desencadeou 
um processo que já vinha 
sendo anunciado desde o 
início daquele ano, com 
o crescimento estrondoso 
da dívida de um país que 
insistia em manter uma 
moeda com o mesmo valor 
do dólar norte-americano. 
Quando a bomba cambial 
estourou, o planeta assistiu 
a protestos de gente que 
saía às ruas com panelas 
nas mãos e que, invaria-
velmente, terminavam mal. 
O resultado: dezenas de 
mortos e cinco presidentes 
nos tensos dias entre 20 de 
dezembro e 1o de janeiro. A 
Argentina, tal qual era co-
nhecida no resto do mun-
do, já não existia mais. 

Virada à argentina
Publicitários mostram que, para sair de um período econômico difícil, é preciso usar a criatividade como mola propulsora
Felipe Turlão e Robert Galbraith

Nos meses seguintes, as 
notícias que chegavam do país 
pareciam vindas de qualquer 
outro lugar do universo, menos 
daquele. Crianças estavam mor-
rendo de fome; a classe média, 
culta e bem-formada, estava nas 

ruas procurando emprego; e as 
empresas locais pisaram muito 
forte no freio dos investimen-
tos — isso quando não desa-
pareciam. Todos os segmentos 
sociais e econômicos foram 
afetados. E com a publicidade 

não foi diferente.
“Desde 2000, já ví-

nhamos sentindo efeitos 
do que seria a crise. A 
quantidade de trabalho 
começou a declinar e 
o mercado deixou de 
contratar gente. Não 
estávamos preparados 
e não foi fácil passar 
pela nova realidade”, re-
lembra Guillermo Vega, 
hoje diretor de criação 
da Young & Rubicam de 
Nova York, que na época 
tinha o mesmo cargo 
na empresa, só que no 
escritório portenho. 

Buenos Aires tam-
bém era a única casa de 
Fernando Vega Olmos, 
que hoje circula entre 
a capital argentina e 
Madri como chairman 
de criação da JWT para 
Europa continental e 
América Latina. À época 
sócio de Hernán Pon-
ce na inovadora Vega-
OlmosPonce, parceira 
latina da Lowe, ele se 
recorda dos tempos de 

vacas magras. “A grande maioria 
de nossos cliente locais, como 
AOL e Coca-Cola, disse que não 
queria mais publicidade. Entra-
mos em 2002 sem orçamento 
nenhum”, conta. Diante disso, 
a VegaOlmosPonce, que tinha 
40% de seus negócios com o 
exterior, decidiu “por questão 
de sobrevivência”, como res-
salta Vega Olmos, prospectar 
maior espaço na comunicação 
da Unilever, além de projetos 
para Visa e CNN en Español. 
“Em 2003, mais de 90% do nos-
so faturamento já estava vindo 
do exterior”, diz. 

Pablo Del Campo, presi-
dente e diretor de criação da 
Del Campo Nazca S&S, afirma 
que a explosão da crise em 
2001 aconteceu no ápice do 
processo de consolidação do 
mercado publicitário argentino, 
construída ao longo da fartura 
da década anterior. Assim como 
muitas agências, Del Campo 
se antecipou àquela crise ao 
associar-se à Saatchi & Saatchi 
e lançar sua agência em janeiro 
de 2000, tendo como posiciona-
mento ser um recurso criativo 
da região para toda a rede S&S 
e não apenas para o mercado 
argentino. “Esse planejamento 
para a América Latina, definido 
pela S&S, nos colocou em van-
tagem em relação aos nossos 
principais concorrentes, pois 
com a crise o mercado teve que 
se reinventar e também passar 
a trabalhar com foco no merca-
do internacional”, conta.

Os irmãos Joaquin e José 
Mollá, por sua vez, também se 

anteciparam à crise e lançaram 
sua La Comunidad em novem-
bro de 2000 com a proposta 
de uma estrutura enxuta e 
foco em trabalhos no mercado 
global. Para isso, além da sede 
em Buenos Aires foi montada 
uma base em Miami, com os 
irmãos dando expediente nas 
duas cidades. Joaquin, que 
esteve em Cannes neste ano 
como jurado em Film Lions e 
também na mesma categoria no 
Wave Festival, conta que a de-
missão de 400 pessoas em uma 
grande agência em Nova York, 
pouco antes da fundação de sua 
empresa, serviu de inspiração 
para o modelo a ser adotado. 
“Percebemos que estruturas 
gigantes são coisas do passado. 
Como esse episódio, que me im-
pactou muito, todos nos vimos 
obrigados a revisar processos 
de custos dos clientes que não 
podiam mais ser bancados”, diz 
Joaquin, que define o modelo 
ideal como estrutura pequena 
com grande talento.

Mas as saídas encontradas 
para a crise não se resumiram 
apenas ao embarque rumo à 
Europa e aos Estados Unidos 
ou à busca de novos clientes 
internacionais. “Cada agência 
precisou se virar de um jeito”, 
recorda Guillermo Vega. A 
Young & Rubicam tinha quase 
a totalidade de seu faturamen-
to vindo do mercado interno, 
por isso, mesmo conquistando 
mais negócios regionais com 
Telefônica e Danone, a agência 
começou a definhar. 

Diante da iminência de 

A VegaOlmosPonce, que tinha como um dos sócios Fernando Vega Olmos,  
aumentou a participação de contas do exterior de 40% para mais de 90% 

Para Maxi Anselmo, a crise prejudicou as agências,  
mas fez as pessoas valorizarem mais cada trabalho
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Para o brasileiro Fernando 
Campos, sócio da SantaClara-
Nitro, nossos vizinhos trilha-
ram nos tempos da crise alguns 
caminhos que há muito tempo 
já deveriam ter sido seguidos 
pelas agências daqui. Ele re-
velou que, ao menos, planeja 
beber um pouco das águas do 
Rio da Prata, já que irá lançar 
um escritório em Buenos Aires 
em março de 2009. 

“O Brasil tem um mercado 
interno muito grande e deverá 
sofrer um impacto menor com 
a crise financeira do que os 
outros. Isso é ótimo para os 
nossos negócios, mas o proble-
ma é que as agências passam 
a rejeitar qualquer modelo que 
seja diferente do praticado 
aqui, ao contrário do que fize-
ram os argentinos”, afirma. 

Segundo Campos, duran-
te muito tempo o modelo 
de trabalhar só para dentro 
funcionou muito bem sob o 
ponto de vista econômico. 
Agora, porém, o calo está 
apertando.  “Talvez  essa 
crise seja aquela que po-
derá trazer alguns movi-
mentos sobre o negócio da 
publicidade no Brasil. Não 
podemos ter só um grande 
modelo que sirva para todos. 
Os anunciantes mais sofisti-
cados já pedem uma mudan-
ça do pensamento”, diz.

Campos dá como exemplo 
a idéia de que o profissional 
de criação deve estar focado 
somente em sua especialidade. 
“Hoje ele não pode ser mais 
uma parte da agência. Tem de 
ter visão de planejamento e 

da estratégia dos negócios do 
cliente. Na Madre, de Buenos 
Aires, criação e estratégia são a 
mesma coisa”, comenta.

O sócio da SantaClara ob-
serva que, se as agências bra-
sileiras olhassem mais para 
fora, conheceriam uma ampla 
diversidade de modelos, “com 
agências de 10 e de 700 funcio-
nários fazendo o mesmo tipo 
de trabalho”. 

O argentino Fernando 
Vega Olmos, por outro lado, 
tem uma visão mais positiva 
da situação brasileira. “É um 
País que começa a ter mar-
cas globais, como Havaianas 
e Inbev, e com profissionais 
que estão avançando, inclu-
sive conquistando cargos em 
companhias de comunicação 
mundiais”, analisa.
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cortes, Vega relembra o que os 
funcionários fizeram para que 
ninguém fosse demitido: “To-
dos propusemos aos dirigentes 
da agência a redução de nossos 
salários no ano seguinte, com 
recuperação posterior, e a 
criação de períodos de folgas 
não remuneradas e com reve-
zamento. E essa estratégia, 
que era tão estranha, acabou 
dando certo, pois reduziu os 
custos e garantiu a sobrevivên-
cia da agência e os empregos. 
Foi algo que fez a empresa ter 
perdas de somente US$ 100 
mil, quase nada perto do que 
poderia ser”, explica. 

Maximiliano Anselmo, hoje 
sócio da Santo, também não 
quis sair da Argentina na época, 
“para não perder sua essência”. 
Enfrentou a tormenta com 
dificuldades e, quando a maré 
baixou, acabou criando a sua 
agência em 2005, com Seba 
Wilhelm, que voltava de uma 
temporada na Mother, de Lon-
dres, e na Wieden + Kennedy, 
de Amsterdã. “Muita gente foi 
para o olho da rua, muitos tive-
ram o salário reduzido pela me-
tade e muitos criativos tiverem 
de ir trabalhar fora do país. A 
crise prejudicou muito as agên-
cias”, afirma. Mas ele pondera 
que a situação “acabou ajudan-
do moralmente, já que, com a 
crise, as pessoas passaram a 
valorizar mais cada trabalho e 
cada briefing, por menor que 
fossem”. Em outras palavras, os 
argentinos precisaram lançar 
mão de toda a sua criati-
vidade e força de vontade 
não para conquistar mais 
Leões em Cannes, mas 
por puro instinto de so-
brevivência.

Um bem imensurável 
“O trabalho criativo 

que se fazia na Argen-
tina já era muito bom. 
Mas acredito que a cri-
se nos deu a missão de 
sermos melhores, mais 
exigentes, e de buscar 
mais clientes fora do país, 
onde tivemos orçamen-
tos maiores”, diz Vega 
Olmos. Para Anselmo, a 
saída para a crise foi uma 
mistura de imaginação 
e honestidade. “A frase 
que eu mais escutava 
dos clientes era ‘Seja-
mos sérios, estamos em 
crise’. Não entendo o que tem 
a ver fazer cara de bunda e de 
sem imaginação com a falta de 
grana. Não tem outro jeito. A 
propaganda ruim é produto do 
excesso de grana. Quando não 
se tem dinheiro, é preciso ser 
muito mais eficaz”, comenta 
ele, que aponta que uma das 
melhores propagandas já pro-
duzidas naquele país, em 2001, 
custou apenas US$ 1 mil. Foi 
criada por Martin Mercado, na 
McCann Erickson local. O vídeo 

Lições dos hermanos
Olhar para fora foi justa-

mente o que fez a VegaOl-
mosPonce, por instinto de 
sobrevivência, na Argentina 
de 2001. E para Vega Olmos 
essa é a estratégia que deve 
ser adotada pelas agências 
da América Latina durante a 
crise de 2008. “A globalização 
é um fato que se tornará cada 
vez mais real em nosso mer-
cado. O mundo da publicidade 
global ainda é muito anglo-
americano. Metade de tudo o 
que é feito está nos Estados 
Unidos. Mas eles irão perce-
ber que a América Latina tem 
gente muito talentosa e que 
a criação poderá ser feita por 
aqui”, aposta. Ele também vê 
como uma grande tendência 
o fato de que as marcas irão 
descobrir sinergias entre si 
e começarão a anunciar mais 
vezes em conjunto. 

Joaquín Mollá, da La Comu-
nidad, por sua vez, acredita que 
as crises passam a privilegiar 
soluções que podem gerar mais 
impacto com menos veiculação. 
“Isso valoriza ainda o poder dos 
grandes talentos em gerar con-
teúdos que ponham as marcas 
onde elas precisam sem recor-
rer à mídia de massa”, diz.

Para Guillermo Vega, da 
Y&R de Nova York, não há 
base para comparar as cri-
ses, já que essa atual é muito 
maior. Existem, no entanto, 
algumas coisas em comum. 
“Em crises, sempre há um 
período de sofrimento,  e 
depois ocorre intensa troca 
de poder. Isso vai depender 
muito das pessoas que estão 
manejando a s i tuação.  É 
como um mar em tormenta. 

Para sair da dificuldade, vai 
muito do capitão”, compara. 

O presidente da Del Campo 
Nazca S&S, Pablo Del Campo, 
diz que seu país, já acostumado 
com crises, pode tirar proveito 
da situação mais uma vez. “A 
Argentina é um país frágil no 
contexto global, mas estamos 
acostumados com crises. Acima 
de tudo, somos sobreviventes. 
Às vezes penso que nos por-
tamos melhor em momentos 
assim do que naqueles com 
vento a favor”, afirma. 

Na análise de Maxi Anselmo, 
da Santo Buenos Aires, este é 
um bom momento para apro-
veitar um equilíbrio maior das 
forças no mundo. “Os clientes já 
se deram conta de que o mundo 
agora está se horizontalizando, 
com o perdão da expressão. 
Agora uma agência pequena 
do Rio de Janeiro tem as mes-
mas possibilidades que uma de 
Amsterdã”, acredita. O sócio da 
Santo chega a fazer uma aposta: 
“A minha teoria é de que, no 
futuro, a melhor propaganda 
vai ser feita na América Latina. 
Os europeus têm complexo por 
serem publicitários, enquanto 
nós amamos essa merda”, afir-
ma, categoricamente. 

Segundo Anselmo, toda 
crise é um marco para que os 
publicitários se transformem 
em “bons meninos”, atendo-se 
a valores muito simples. “Eles 
precisam ouvir mais, atender 
o telefone sempre. E, se tive-
rem apenas R$ 10 para fazer 
um comercial, que o façam. 
Não fiquem chorando por não 
terem R$ 20”, afirma, dando 
uma dica calcada na árdua 
experiência de 2001. 

pode ser acessado no YouTube, 
buscando-se pela expressão “El 
mejor comercial de Coca de la 
historia”.

“Não há forma de sair da 
crise sem criatividade”, senten-
cia Guillermo Vega. “Naqueles 
tempos, tivemos de utilizar a 
criatividade para tudo, fosse 
para nos unir em grupo para 
manter nossos empregos, fos-
se para ajudar a produzir os 
comerciais com custo baixo 
reunindo, por exemplo, dois 
clientes para fazer veiculação 
de comerciais em conjunto, e 
por aí vai”, acrescenta. 

Vega Olmos lembra também 
que a crise proporciona mu-
danças não só no caso especí-
fico da publicidade argentina, 
mas de todas as outras indús-
trias em qualquer lugar do 
mundo. “Quando você está em 

uma posição confortável acaba 
sendo mais conservador e não 
estimula tanto a criatividade 
para descobrir novas maneiras 
de fazer as coisas”, afirma.

Recobrando a ordem 
Como lembra Vega Olmos, 

em 2003 as coisas começaram a 
tomar uma certa ordem na pu-
blicidade argentina. Com peso 
desvalorizado e o presidente 
Nestor Kirchner no poder, o 
país começou a renegociar suas 

dívidas, em um processo que 
duraria até 2005. 

E a criatividade, que salvou 
muitas agências argentinas, 
foi responsável por trazer de 
volta à ativa o combalido con-
sumidor daquele país, a partir 
do momento em que o dinhei-
ro deixou de ser artigo raro. 
Quem faturou com isso foram 
as marcas mais fortes. “Temos 
de explicar ao cliente que não 
se deve abandonar o consumi-
dor. Pelo contrário. O que você 
espera, como consumidor, é que 
uma marca te retenha. Na crise 
argentina ficou claro que, assim 
que as pessoas passaram a ter 
um pouco mais de dinheiro, 
voltaram correndo a comprar 
as melhores marcas. Ninguém 
quer uma marca de segunda”, 
observa Anselmo.

A crise mudou também, 
na ótica dele, o próprio 
jeito de ser do consumi-
dor argentino. “Quan-
do a ameaça é grande, 
nos agarramos ao que é 
mais familiar. A crise fez 
com que nós, argentinos, 
olhássemos mais uns aos 
outros, que valorizásse-
mos mais o nosso país. 
Nos anos 90, viajávamos 
mais para o Caribe do que 
para Bariloche”, conta o 
sócio da Santo, que tam-
bém notou diferenças no 
perfil dos profissionais de 
criação. Em suas palavras, 
a propaganda passou a ser 
um trabalho, um ofício. “A 
bonança dos anos 90 fez 
com que pensássemos que 
éramos grandes artistas. 
A crise fez com que nos 
olhássemos ao espelho 
sem maquiagem. Embora 

seja difícil de acreditar, os pu-
blicitários argentinos deixaram 
de ser esnobes”, declara.

Mas, apesar do fortalecimento 
do sentido de patriotismo e da 
volta da figura do consumidor 
interno, foi no exterior que a 
Argentina fez sua verdadeira 
revolução criativa. Os frutos dos 
anos de luta por maior espaço 
nas contas regionais e interna-
cionais tornaram Buenos Aires 
uma referência mundial para o 
atendimento de contas globais. 

Seus publicitários conquistaram 
espaço em cargos importantes 
no exterior e se tornaram refe-
rências, ao mesmo tempo em 
que as agências locais se desta-
caram na criação de campanhas 
de longo alcance. Por sinal, no 
Gunn Report 2008, a Argentina 

ficou na terceira colocação por 
países, atrás apenas de EUA e 
Inglaterra. 

“Aquele foi um período em 
que nossa boa criatividade se 
associou a uma grande melho-
ria em nossa produção. Com a 
queda do peso argentino diante 
do dólar, nossa competência 
passou a chamar mais a aten-
ção das redes internacionais de 
agências. Essa combinação per-
feita permitiu que pudéssemos 
nos destacar mundialmente”, 
recorda Del Campo.

Claro que criar para o exte-
rior não é a saída exclusiva para 
todos os males de um mercado. 
“Não sei o que teria acontecido 
se não tivéssemos passado pela 
crise, mas acho que pensando 
localmente também dá para 
fazer coisas incríveis e que todo 
mundo pode gostar também. 
Não podemos esquecer que os 
ingleses só fazem propaganda 
local”, argumenta Anselmo.

Del Campo aponta que, no tempo da crise, a criatividade  
se associou à forte melhoria na produção

Mesmo antes da crise, Joaquin Mollá já apostava em um 
modelo global ao lançar a La Comunidad, com seu irmão José

Guillermo Vega conta que o mercado argentino não estava 
preparado para o que vinha ocorrendo desde 2000
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