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“Há mais de dez anos, desde que comecei na publicidade, posso dizer que não sou mais o 
mesmo criativo de outrora. Os novos espaços, as novas mídias e os novos sonhos mataram o 
publicitário que eu era. Viver no passado pode ser bonito, mas não para nós que estamos 
neste mercado”, destacou o argentino Chavo D’Emilio, ceo e diretor geral de criação da Tag 
Ideation Buenos Aires (célula de criatividade lançada pela McCann no último ano) durante o 
segundo dia da 23ª Semana Internacional da Criação Publicitária. O evento foi realizado de 26 
a 30 de outubro, na Fecomercio, em São Paulo, promovido pela Editora Referência. 
 
Convidado pela agência madrinha McCann Erickson, o argentino subiu ao palco e vestiu a 
camisa da Seleção Brasileira de Futebol para, segundo ele, começar a sua apresentação 
“quebrando preconceitos”. 
 
Posteriormente, dividiu sua palestra em duas partes: na primeira expôs a evolução de seus 
trabalhos desenvolvidos na Saatchi & Saatchi Argentina – de 2003 a 2005 – e na McCann 
Erickson de Buenos Aires (a partir de 2006), e que receberam importantes premiações em 
festivais, entre eles: Fiap, Clio Awards, Cannes e Festival de Nova York. 
 
Um dos cases de destaque criados por Chavo no ano passado foi o longa-metragem “La 
Leyenda”, coproduzido pela GM, McCann e pela Pampa Films para a Chevrolet. “O filme custou 
US$ 3 milhões e foi veiculado nas salas de cinema, na Argentina. Sugeri para a Chevrolet que 
poderíamos fazer algo diferente. Já tinha essa ideia de criar um roteiro que pudesse explorar a 
paixão pelo automóvel”, explicou Chavo. 
 
Segundo o criativo, a iniciativa levou mais de 100 mil espectadores aos cinemas. “Este 
trabalho foi bem atípico e abriu a minha cabeça para novos horizontes que podem contribuir 
para a publicidade”, afirmou Chavo. 
 
Neste campo de inovações, o executivo também citou o case “Passion Latina”, documentário 
desenvolvido no início de 2008 para a MasterCard. A ação – composta por dez capítulos e 
exibida em dez países da América Latina – contou a história de um italiano que migrou para a 
AL para descobrir o porquê do futebol ser tão importante nas vidas dos povos latinos. “Para 
isso, o italiano viajava com o MasterCard. Foi a primeira vez que a empresa ousou fazer 
alguma coisa diferente. No final de 2007 e em 2008, com a explosão digital, as marcas 
passaram a descobrir e aproveitar as novas mídias”, acrescentou. 
 
Inovação 
 
Na segunda parte da apresentação, Chavo fez uma análise do atual momento da publicidade. 
O criativo apresentou o filme “Carrossel”, criado pela Tribal DDB para Philips, e vencedor do 
GP em Cannes deste ano na categoria filme. “Isso não é propaganda, mas sim uma 
experiência. Com esse fato, percebo humildemente que realmente algo mudou”. 
 
O executivo também apresentou um vídeo da banda The Gossip, cuja vocalista, Beth Ditto, foi 
eleita em 2007 a personalidade mais “cool” do ano. Conforme o criativo, o fato também revela 
as atuais mudanças da sociedade. “Ela é lésbica, viciada, fora dos padrões e é um símbolo 
‘cool’. Temos que parar de olhar para o nosso umbigo e compreender fora da publicidade as 
diferentes formas de pensar, agir e viver. Não quero ser um profissional preocupado apenas 
com premiações. Necessitamos construir novas ideias e possibilidades. Os consumidores 
aprendem mais rápido do que nós”, disse Chavo, acrescentando que a criação não caminha 
sem estratégia. Daí o conceito “Criatégia”, um dos temas de sua palestra. “Não é mais possível 
ter uma coisa ou outra, mas sim uma unificação para a melhor estruturação de uma grande 
ideia”, disse Chavo. 
 
O executivo acrescentou, ainda, que está desenvolvendo na Tag Ideation Buenos Aires uma 
nova célula de inovação denominada “Vírus”, composta por profissionais de diversas 
disciplinas. Segundo ele, a finalidade é descobrir diversas formas de se criar algo diferente e 



inovador para os clientes da agência, e que provoque uma “contaminação” de novas 
possibilidades. “As marcas precisam entender que têm poder. O mundo é movido por ideias. 
Nosso objetivo é contaminar todo o mundo e criar boas oportunidades de negócios”, finalizou 
Chavo.  
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