
“O momento é empolgante, inventem algo” 
Kelly Dores 
 
Traduzindo o atual momento da indústria da comunicação como o mais excitante que já viveu 
apesar dos ajustes necessários por causa da crise financeira global, Bob Scarpelli, chairman e 
cco da DDB Worldwide, disse que o amor é a maior fonte de inspiração para a criação de 
campanhas, que ele muda o mundo e destacou que vivemos a era das novas mídias, "da 
invenção". 
 
"Eu gostaria de poder voltar o relógio 30 anos atrás, esse é o momento mais empolgante que 
já vivi na indústria. Surgem novas mídias, novas ferramentas todos os dias, e os jovens estão 
muito mais envolvidos. Por isso, digo para as pessoas inventarem alguma coisa, uma nova 
mídia, fazer algo diferente. Não importa que alguém diga que você não pode fazer o novo. 
Desde que você convença o seu cliente, hoje é possível fazer novas conexões com os 
consumidores sem muito dinheiro. Isso é muito excitante", disse Scarpelli, um dos criadores 
da famosa campanha "Wassup", para a cerveja Budweiser. 
 
Sobre como o mercado e a DDB vem reagindo à crise, Scarpelli comentou que "infelizmente 
pessoas perderam trabalho" e ressaltou que esse é um momento de ajustes. "Esse é um 
momento de ajustes. Os anunciantes estão revendo tudo, repassando o que precisam ou não. 
Tudo depende de quanto os clientes querem gastar. Não posso falar em porcentagens, mas 
alguns clientes cortaram orçamentos. Não foram todos. A crise não acabou, mas tudo indica 
que o investimento volta um pouco no ano que vem. Mas sempre recomendamos aos clientes 
que não cortem a qualidade dos produtos e invistam de forma inteligente em mídia", disse o 
chairman da DDB, que trabalha há 30 anos na rede de agências fundada em 1949 por Bill 
Bernbach, Ned Doy-le e Maxwell Dane e que hoje está em mais de 90 países. 
 
Apesar de se dizer empolgado com as mídias digitais, Scarpelli destacou que muitos clientes 
ainda dependem da mídia tradicional, como o McDonald's, cujo slogan é "I'm lovin' it". "O 
maior investimento da marca é na TV, que continua sendo o meio mais importante para o 
McDonald's. Eles fazem bastante coisa no ambiente digital, mas a TV continua sendo a número 
1", falou. 
 
OBAMA 
 
O tema da palestra de Bob Scarpelli na Semana Internacional da Criação Publicitária foi 
"Criatividade é a força mais poderosa no mundo dos negócios". Ele veio a convite da agência 
madrinha DM9DDB, na quarta-feira (28). 
 
O publicitário também ressaltou que a criatividade e a emoção devem estar presentes em 
todas as decisões do negócio. Ele disse que as idéias trazem um valor real para as marcas. 
Mas para que isso realmente aconteça, o executivo falou que os profissionais precisam amar o 
marketing, colocar amor nas idéias e serem inventivos em relação às novas mídias. 
 
"Otimismo é igual à criatividade. Então, vamos espalhar o vírus do otimismo. Acredito que 
esse é um dos momentos mais empolgantes para nós. Podemos inventar novas mídias, tenho 
dito que não devemos ser neutros em relação às novas mídias, mais sim inventivos. Temos à 
disposição vários recursos para envolver o consumidor no diálogo com as marcas. Precisamos 
de paixão nas campanhas", afirmou. 
 
Scarpelli também ressaltou a teoria de que com a disseminação das redes sociais os 
consumidores viraram mídia. "Os consumidores são os defensores das marcas que podem 
influenciar outros e assim por diante. Amantes de marcas podem atrair outros amantes", 
disse. 
 
O executivo lembrou o case da campanha presidencial de Barack Obama, que envolveu 
milhões de americanos com a clara mensagem de mudar o país, classificando a campanha 
como um dos primeiros exemplos positivos do século 21 de construção de marca. "Obama 
criou uma história vencedora e convincente, inspirando as pessoas com sua mensagem de 



esperança inabalável. A grande sacada dessa campanha é que ela percebeu a necessidade de 
ter uma abordagem de base para chegar até as comunidades. É um dos primeiros exemplos do 
século 21 de construção de marca", falou Scarpelli. 
 
INOVAÇÃO 
 
Em termos de inovação, Scarpelli mostrou o comercial "Carousel", que também é site, criado 
pela Tribal DDB Amsterdam (associada à rede na Holanda, assim como a DM9 é no Brasil) e 
que foi vencedor do Grand Prix de Film no Festival Internacional de Publicidade de Cannes 
2009. O filme foi criado na internet para divulgar a nova TV da Philips, a 21:9, com formato de 
cinema. 
 
"Esse filme nunca foi para televisão. O internauta pode interromper a cena e ouvir o diretor de 
cena, por exemplo. O filme traz uma experiência de cinema mesmo. Fui jurado em Cannes em 
2007 e na época discutíamos que a categoria de filmes deveria sair dessa restrição de premiar 
somente os comerciais de TV. Então este ano os requisitos mudaram e ganhamos o GP", 
destacou. 
 
Para Scarpelli, toda decisão é emocional, "o consumidor escolhe marcas com o coração e a 
razão apenas pega carona". Ele finalizou a palestra com uma mensagem de mudança. "Talvez 
seja hora de restaurar nossa crença nas mudanças que nós podemos causar renovar caminhos 
e idéias. A criatividade é a força mais poderosa dos negócios, portanto, vamos ser corajosos". 
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