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Ricardo Wolff e
Gabriel Mattar

Os brasileiros Ricardo Wolff, redator de 28 anos, e
Gabriel Mattar, diretor de arte, de 27, são um bom
exemplo da globalização na publicidade. Atuam
na DDB de Berlim há dois anos e meio e têm a
confiança do CEO Amir Kassaei, um iraniano que já
foi redator, diretor de arte, ilustrador, atendimento
e até mídia. Volta e meia estão na Nova Zelândia
- adaptando, para o cenário local, campanhas da
Volkswagen desenvolvidas na Alemanha, que nem
mesmo foram criadas por eles - ou em qualquer
país da Europa, onde são arregimentados com
freqüência para concorrências, como na recente
conquista mundial da Reebok. Chegar à Alemanha
foi uma saga dos dois amigos, que se conheceram na
Escola Superior de Propaganda e Marketing e depois
trabalharam juntos na Ag.407. Os profissionais
já conquistaram três Leões em Cannes e este ano
representaram o Brasil na competição Young Press
Lions. No Cannes Lions 2009 asseguraram Leão de
bronze com um trabalho para a Ikea, da Áustria, e
no ano passado, dois, ambos de bronze. Um deles
foi motivo de polêmica e poderia ter sido cassado.

Mattar e Wolff: trabalho duro na DDB de Berlim,
mas com a recompensa de poder atuar com
clientes como a Volkswagen e Ikea
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Como foi a participação no Young Lions?

Mattar: O pessoal que ganhou mereceu, mas sabemos o valor

da nossa idéia. Não seguimos a orientação técnica e usamos uma

frase fora do padrão recomendado. O briefmg contemplou ação

para a ONG IFAW (International Fund for Animal Welfare), para

chamar a atenção dos turistas que compram objetos com materiais

de animais em extinção.

Sem sorte na competição de jovens criativos,

mas já com três Leões na estante?

Wolff: Fomos distinguidos com prêmio no Outdoor Lions pelos

trabalhos "Bed", "Wardrobe" e "Sofa", que integram campanha

para a Ikea, da Áustria. No ano passado tivemos Leões com os

anúncios "That way", para divulgar o feature GPS dos modelos da

montadora alemã Volkswagen, e com "A last

night", para a marca de óculos Funk. Também

ficamos na shortlist de comerciais de automóveis

com dois comerciais para a Volkswagen. Nessa

categoria a AlmapBBDO ganhou com bronze,

com "Caixas".

Por que vocês usaram o mesmo layout na Alemanha?

Wolff: Já estávamos trabalhando juntos na DDB de Berlim

quando surgiu uma concorrência e vimos que nosso anúncio

era sob medida. O cliente gostou da idéia e resolveu apostar.

Explicamos que ele poderia ter sido usado no Brasil e eles não se

importaram, afinal era apenas um esboço. O custo de produção,

inclusive, tinha sido bancado por nós. A ilustração foi feita por

um amigo, o Cleiton Cafeu. Ficamos surpresos com a gestão da

Ag.407, mas sabemos que o festival levou em conta a autoria e

não a veiculação da peça no Brasil para manter o Leão. Foi muito

chato para nós, mas resolvemos não falar nada por orientação

da DDB. O certo é que já temos três Leões no Cannes Lions.

Qual é o panorama da

Na verdade, "A last night" gerou

grande problema para vocês, pois

a Ag.407, do empresário Alex Von

Schonburg, pediu a cassação do Leão

porque o anúncio fora inscrito pela

agência em 2007 e não fora premiado.

Qual é a versão de vocês?

Wolff: A peça foi desenvolvida para integrar

um portfólio especulativo que estávamos

preparando para ser apresentado nas

prospecções que fazíamos em agências

européias. Eu estagiava na Jung Von Matt,

de Hamburgo, como prêmio concedido pela

Miami Ad School, onde fiz um curso. A JVM

não quis me contratar e fui fazer contato com

agências alemãs. Meu fôlego financeiro tinha

prazo de duração de seis meses. Continuei

criando pela internet em parceria com o

Mattar. Mostrava o trabalho em dupla, que era o nosso objetivo

desde o início. Eu duplei com o Mattar na Ag. 407, mas ele ficou.

Um desses trabalhos que fizemos foi "A last night". O Alex gostou

do anúncio hipotético que explorava um olho anatômico e inscreveu

em Cannes. No ano passado ganhou bronze com inscrição da DDB

de Berlim. A agência brasileira reclamou e pediu aos organizadores

a cassação. O pleito não foi aceito porque o anúncio não fora

veiculado e essa condição é a principal para o festival.

"O indispensável é
buscar uma grande
idéia e produzir uma
execução bacana,

Cada vez mais as
agências alemãs

buscam talentos
no exterior.

Quanto mais lentes
de diferentes
lugares para

pensar um ponto
comum, melhor,"

Gabriel Mattar

publicidade na Alemanha?

Mattar: A tonalidade da comunicação é

muito mais sutil. Não é um tipo de humor

que enche a barriga de dar risada. As

sacadas são mais inteligentes. Os alemães

também são muito dedicados em tudo que

fazem, inclusive na publicidade. Na DDB

e nas demais agências há um trabalho de

pré-produção. São analisadas de forma

detalhada, por exemplo, a cor do botão da

camisa de um ator. No final, a qualidade se

destaca.

Esse comportamento

economiza os processos?

Mattar: Sim. Cada etapa é aprovada junto

com o cliente. A execução de um briefing tem

prazo de pelo menos três meses, enquanto no

Brasil as coisas giram em duas semanas.

Como vocês chegaram à

DDB de Berlim?

Wolff: Foi uma saga. Nossa idéia, com

23 anos de idade, era arriscar tudo. Eu

estava na Alemanha e marquei entrevistas

em sete agências de Berlim e um outro tanto em Amsterdã,

na Holanda. Tinha prazo curto para vender nosso trabalho.

Quando estava pegando o ônibus para Amsterdã, recebi um

telefonema do Amir Kassaei, CEO da DDB. Ele me disse que

um dos diretores de criação gostara das nossas peças. Marcou

uma reunião e ofereceu uma vaga para a dupla. O Mattar

saiu imediatamente da Ag.407, pegou o avião e iniciamos

nosso trabalho.



£ a barreira do alemão?

Wolff: Kassaei questionou isso, mas entendeu que poderíamos nos

comunicar em inglês. Hoje já falamos bem a língua. Mas o que

ele queria era que entregássemos idéias pertinentes para solucionar

problemas dos clientes. Nossa geração é fruto da globalização e

Berlim é uma cidade cosmopolita, com gente de todo o mundo.
Como vivemos em São Paulo, que tem perfil similar, não foi difícil a

adaptação. Eu e o Gabriel nos comunicávamos e nos comunicamos
em português. Somos a única dupla de estrangeiros da DDB de

Berlim, mas, como somos do DDB Germany Group, muitas

vezes nos deslocam para os escritórios de Dusseldorf, Munique e

Hamburgo. Nossa função é trabalhar diretamente com o Kassaei, o

que é um privilégio, afinal ele é uma das estrelas no universo DDB.
Ele gosta de treinar jovens criativos. As reuniões com ele são muito

objetivas, de no máximo cinco minutos. Estamos aprendendo

muito. Chegamos muito crus, afinal

trata-se de uma grande agência e nossa

experiência era com pequenas agências,

mas estamos aprendendo.

Como a crise econômica

alemã interferiu na área de

publicidade no país?

Mattar: O negócio não foi e não

está sendo fácil. Muitos anunciantes

cortaram radicalmente as verbas e

agências promoveram demissões.

Várias fábricas fecharam. Tivemos a

sorte de estar na DDB, que foi uma
das poucas a não sentir os efeitos dos
problemas econômicos. A Volkswagen,

que é um dos principais clientes da

DDB, declarou publicamente que

continuaria investindo os mesmos
recursos para publicidade, pois houve mais descontos para

veiculação. A Ikea também não tirou o pé. Nesse período a agência

ganhou contas grandes, como Bosch, Bridgestone e Reebok. Por

outro lado, eu e o Wolff, tivemos a oportunidade de crescer com

esse cenário.

Vocês participaram dessas concorrências?
Wolff: O time global para a Reebok foi montado em Berlim com

apoio de uma dupla de diretores de criação de Chicago. É um

grande desafio, porque a Reebok tem a Adidas e a Nike como

principais concorrentes. Todo mundo sabe que a Nike é um

grande anunciante e que acredita na publicidade para manter sua

marca forte. Acho que há expectativa para ver no que vai dar.

A DDB se vira bem com a crise; a abordagem ao

consumidor mudou?

Wolff: Sim. Crise é igual em qualquer lugar: o cliente quer vender e

ponto. O dilema é que o dinheiro está mais escasso, e o consumidor,

mais seletivo. A indústria automobilística, que é um dos pilares

do país, sofreu muito. Algumas fábricas até fecharam as portas. A

Alemanha vive um momento de comunicação "hard sell".

A Alemanha sente necessidade de

estrangeiros na publicidade?

Mattar: Propaganda se faz em qualquer lugar. O indispensável é

buscar uma grande idéia e uma execução bacana. Cada vez mais as

agências alemãs buscam talentos no exterior. Quanto mais lentes de

diferentes lugares para pensar um ponto comum, melhor. Mas é um

país com muitos profissionais de alto nível, sem dúvida alguma.

O que é essencial?

Wolff: Trabalhar a comunicação de forma integrada. Tudo tem

que interagir, se comunicar entre si e gerar "buzz".

Vocês estranharam o modelo alemão, que tem

agências de mídia?

Wolff: Na DDB de Berlim não existe um departamento de mídia.

Raramente vejo esses caras. Só em reuniões onde estão vários

times. Sugerimos formatos e eles tentam viabilizar.

E o digital?

Mattar: O online é muito forte. Em qualquer lugar, até no ponto

do ônibus, tem wireless. B
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