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Neste ano, dos 2.451 trabalhos inscritos, apenas 261 farão parte do livro anual da propaganda 
brasileira 
 
Inventar anúncios para as classes de baixa renda empacou a criatividade da publicidade 
brasileira. A falta de referências culturais desses novos consumidores fez com que comerciais 
não fossem compreendidos e acabassem vetados para veiculação pelos anunciantes. Uma 
situação que estimulou a proliferação de peças fantasmas, que são aquelas que nunca 
chegaram ao público, mas que, por sua beleza plástica, humor ou sofisticação, dão aos 
profissionais do meio condição de concorrer às premiações que proliferam no setor.  
 
A tese de que a propaganda no País perdeu glamour por causa da incorporação ao consumo 
das classes de menor poder aquisitivo tem sido tema recorrente em conversas entre os 
publicitários da área de criação - que são os que mais sofrem com essa realidade -, embora 
nenhum deles goste de falar abertamente sobre o assunto. De um lado, porque sabem que 
têm de aprender a falar com esse público. De outro, porque as peças fantasmas são sempre 
um assunto delicado. 
 
Tão sensível que, como pondera o atual presidente do Clube de Criação de São Paulo, Marcello 
Serpa, sócio e diretor de criação da AlmapBBDO, está na hora de um amadurecimento que 
valorize a propaganda merecedora de registro nos anais do clube. "Temos de trazer de volta o 
mérito das peças que dão resultados e prestigiar o ofício com a preocupação de refletir o que a 
publicidade ?real? brasileira fez de melhor a cada ano." Para isso, o anuário vem abolindo as 
peças fantasmas de suas edições. Nas duas últimas, tem sido severo na seleção dos trabalhos. 
Este ano, das 2.451 peças inscritas, apenas 261 farão parte do livro que vai circular no fim do 
ano.  
 
Mais do que isso, o júri, composto por 101 profissionais entre os que nos últimos dez anos se 
destacam no meio, tem sido rigoroso na classificação das peças merecedoras da categoria 
máxima, o troféu Estrela de Ouro. Este ano, a 34ª edição tem apenas seis trabalhos 
contemplados. Em edições anteriores, esse número chegou a ser mais do que o dobro. 
 
"O processo de escolha dos ?Ouros? leva em consideração o peso das ideias em um trabalho 
que seja único, que tenha se sobressaído por sua qualidade de execução e inovação de passar 
uma mensagem com eficiência", acrescenta Serpa. 
 
PREMIADOS 
 
Dois exemplos que se encaixaram na concepção para ganhar ?Ouro? foram as campanhas para 
o Banco Real, denominada Portas, criada pela agência Lew?Lara\TBWA, e também os anúncios 
impressos para a Volkswagen, chamados Caminhões sob Medida, da AlmapBBDO.  
 
A primeira faz uma cliente do banco vivenciar um acontecimento inusitado e registra a emoção 
dela ao abrir portas e ver fotos de várias situações de sua vida. Há atualmente no negócio da 
publicidade mundial um crescimento do uso de mensagens repletas de toques de esperança e 
afeto. Um movimento que ganhou impulso após o 11 de setembro nos EUA, com o choque de 
aviões nas torres gêmeas em Nova York. A campanha do Real traduz esse momento de 
valorização das coisas simples e relevantes, para uma atividade que tem a tradição de se 
comunicar seus produtos de maneira bem formal. 
 
No caso dos anúncios impressos da Volks, a criatividade da campanha foi associar de forma 
lúdica uma categoria de produto normalmente tratada de forma mais bruta. Para mostrar que 
os caminhões da empresa são sob medida, a agência transformou, por exemplo, caixas de 
tomates em caminhões para carregar tomates. Ou então caixas de ovos em caminhões de 
ovos. A campanha tem sido premiada nos principais festivais do setor. Ganhou Leão no 
Festival Internacional de Publicidade de Cannes e também o Clio Awards, a maior premiação 
americana.  



 
"A proposta de fazer uma seleção mais rigorosa, que refletisse melhor o que o ano da 
propaganda produziu, atingiu o seu propósito nesta edição do anuário", acredita Eduardo Lima, 
jurado e diretor da criação da F/Nazca Saatchi & Saatchi.  
 
"Há um componente subjetivo na escolha dessa ou daquela peça, mas, apesar disso, há mais 
acertos do que erros. O Clube de Criação deu uma chacoalhada no mercado ao optar pela 
compromisso com o real. Não podia continuar largado, como vinha nas gestões 
anteriores.Temos a responsabilidade de educar os jovens que estão entrando na atividade." 
 

 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 maio 2009, Economia & Negócios, p. B10. 


