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Chuck Porter, sócio e chairman da Crispin Porter + Bogusky, iniciou a palestra que deu a 
convite do Clube de Criação de São Paulo, no Hotel Unique, em São Paulo, no último dia 21, 
arrancando boas risadas da plateia. Em um português muito bem ensaiado, ele disse que faria 
a apresentação na língua-mãe de nosso País porque havia sido criado por uma tribo indígena 
no meio da Amazônia.  
 
Em inglês, o sócio da CP+B apresentou dicas baseadas no aprendizado dele e de sua equipe ao 
longo dos anos de trabalho na agência considerada uma das mais criativas do mundo. Porter 
contou que, na agência, tem a frase “Não existe aprendizado sem emoção”, de Platão, inscrita 
na parede porque ela representa a ideia de que as pessoas podem aprender por parábolas ou 
até por anúncios. “Desde o surgimento das mídias digitais, as pessoas falam que o mundo está 
totalmente mudado, mas a mídia pode mudar, só que o poder da história não está mudando, 
continua o mesmo”.  
 
Durante a palestra, o criativo mostrou diversos cases que tornaram sua agência uma das mais 
respeitadas e premiadas do mundo, como o Subservient Chicken, criado para Burger King 
quando a rede de fast-food estava lançando seu sanduíche de frango. No filme, veiculado na 
internet, dois homens vestidos de frango se enfrentam em uma luta de boxe. “Tivemos 100 
milhões de visitas em 12 dias. As pessoas gostaram desse personagem, então a galinha se 
tornou um ícone”, disse. 
 
Porter mostrou ser contra alguns lugares-comuns do mercado publicitário, como a necessidade 
dos clientes por pesquisas na tentativa de eliminar os riscos nas campanhas de comunicação. 
“A pesquisa por si só não é suficiente para alcançar o sucesso. Eu odeio focus group”, contou, 
fazendo a plateia rir mais uma vez.  
 
O criativo também criticou essa mania que os profissionais têm atualmente de dizer que o 
cliente está no comando, como se isso fosse exclusividade da atualidade. “E quando o cliente 
não esteve no comando? A tecnologia só facilitou para o consumidor interromper o que ele não 
gosta, mas a tecnologia também faz o cliente se apaixonar pela sua marca e assistir dias e 
dias seguidos a seus vídeos”, disse. 
 
Um dos exemplos de bom uso da tecnologia usado por Porter foi o que a agência criou para a 
Domino’s Pizza. Eles incluíram um rastreador de pizza no TiVo, equipamento de gravação 
digital. “Isso ajudou mais que qualquer comercial que fizéssemos. Na TV, o cliente acompanha 
o pedido. Essa ideia veio da nossa TI”.   
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 27.  


