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Jurado da competição Radio Lions, Alvaro Rodrigues acredita que o meio é ideal para os 
profissionais de criação usarem a imaginação. Na sua avaliação, o Brasil tem chances de 
ganhar Leões, não só em rádio, mas em todas as áreas do festival. Ele é presidente e sócio-
diretor de criação da Agência 3, mas prefere ser identificado como redator. Alvinho é pai de 
Manuella, vascaíno, professor da ESPM e diretor da ABP. Teve passagens pela Speroni, Doctor, 
V&S Giovanni FCB e Ogilvy. 
 
Qual a sua expectativa em relação ao Brasil? 
A expectativa é a melhor possível. Pela performance do País nos últimos anos. Pela qualidade 
do júri. Pela volta de agências como a F/Nazca S&S e Neogama/BBH. Pelo aumento no número 
de peças inscritas. O Brasil tem tudo para ser um dos mais premiados em Cannes. 
 
Que responsabilidade você carrega com a indicação para compor o júri do Radio Lions? 
Mais do que a responsabilidade, carrego o critério. Por isso fui um dos escolhidos para fazer 
parte do grupo de jurados brasileiros. A minha meta como jurado é a de fazer o melhor 
trabalho possível, ter a certeza de que as peças premiadas na categoria representam o que de 
melhor o mundo fez naquele ano. 
 
Qual sua visão do meio rádio? O que é mais eficaz na publicidade no rádio? 
Uma das poucas plataformas de comunicação que estimula como nenhuma outra a imaginação 
do consumidor. Uma das poucas mídias em que uma verba reduzida não diminui uma grande 
ideia. Ou, como disse Paul Lavoie, presidente do júri de Rádio, “ganhar um Leão em Rádio será 
sempre mais pela ideia do que pelo artifício”. 
 
Como é seu ritual de preparação? 
Gostaria de ter acesso às peças inscritas pelo Brasil antes do festival. Vou criar uma conta de 
e-mail para receber os spots e jingles das agências. Enfim, quero chegar a Cannes conhecendo 
o maior número de inscrições possível do País. Além disso, minha ideia é embarcar pouco 
tempo antes e ficar em Londres lapidando o meu inglês. Morei lá e será interessante usar esse 
período para isso. 
 
O que falta ao meio rádio? 
Mais carinho e mais profissionais criando para ele. Acho que o foco nas novas mídias, mesmo 
as não tão novas como TV e mídia impressa, fez com que o rádio perdesse um pouco da sua 
importância. 
 
Qual a sua visão do áudio no trabalho de construção de marca? Alguns ruídos, como o da 
Intel, têm elevado índice de lembrança, como o legendário “Varig, Varig, Varig”? 
Cada vez mais eu percebo clientes buscando identidades sonoras para as suas marcas. 
Produtoras especializadas em sound branding surgiram. O áudio ganha relevância na 
construção de marca. 
 
Cite algumas campanhas feitas para o rádio. 
A campanha que ganhou Leão no ano passado, criada pela Almap-BBDO para a Escola 
Panamericana, é absolutamente brilhante. Recentemente, a minha equipe estava ouvindo uma 
campanha divertida criada pela DM9 para a Companhia Athletica, ela me chamou a atenção. 
Mas a minha maior referência musical em publicidade continua sendo o jingle criado para o 
Banco Nacional. “Quero ver você não chorar, não olhar pra trás…”, que eu ouvi quando nem 
sabia o que era jingle, propaganda. Eu cresci tendo esse jingle como a música do Natal. Anos 
mais tarde, na V&S, eu tive a honra de trabalhar ao lado do redator que criou essa peça, o 
querido Paulo Costa. 
 
E as produtoras de som do País? 
São muito boas. Trabalho com várias do Rio de Janeiro e de São Paulo e todas são 
absolutamente competentes. 
 



Como a música influência sua vida? 
Costumo brincar dizendo que a música é o meu “dopping eletrônico”. Quando estou na função 
de redator, por exemplo, me concentro ouvindo música, sempre música pesada, o heavy 
metal. Eu corro, faço provas de rua, meias-maratonas e a música me estimula a correr, a 
cadenciar os passos. Além disso, eu tento buscar shows de bandas que admiro fora do País. 
Recentemente, eu estive em Buenos Aires para assistir ao show do Metallica. 
 
Só escuta pauleira? 
Eu procuro ouvir de tudo, como publicitário. Referências musicais são essenciais para um 
criativo. Como eu disse lá em cima, o heavy metal é o meu estilo musical preferido. Metallica é 
a minha banda preferida. Além dela, Dave Matthews Band. 
 
Quais rádios você sintoniza, daqui e de fora? 
Eu ouço rádio como fonte de informação, jornalismo, uma vez que as bandas e músicas que 
gosto não tocam todo o tempo nas rádios. Ouço a CBN e a Band como fontes de informação, 
no caminho do Leblon (bairro onde moro) a Botafogo (onde ficam as agências 3 e Local). Ouço 
bastante as rádios customizadas do iTunes. 
 
Como você se abastece no âmbito musical? 
Tenho amigos que são músicos. Leio muito sobre música. Compro música. Troco informações 
sobre música. Vou a muitos shows. Enfim, gosto da cena musical. É uma forma de desopilar 
um pouco o dia-a-dia estressante de uma agência. 
 
Qual a sua visão da publicidade? Qual é o futuro das agências? Como você prepara a Agência 3 
para essa nova era? 
Um negócio. E como todo negócio precisa gerar lucro, dar resultado. Resultado em vendas, em 
share, em prêmios, em reconhecimento. A indústria da propaganda viabiliza o acesso à 
informação, logo também temos uma responsabilidade não como atividade fim, mas como 
meio de democratizar a cultura. As agências serão sempre catalizadoras de talento, de 
pensamento criativo, diferenciado, que estarão a serviço de clientes, de marcas que acreditam 
no poder da comunicação criativa como geradora de diferencial, de relevância no mercado. 
Nesse sentido, os sócios do Grupo 3+, que hoje é formado pela Agência 3 e Local, não param 
de investir, de acreditar, de contratar e prospectar. O nosso tagline é “Melhor é possível”. É 
assim que nos preparamos para a nova era. 
 
Como foi sua experiência como Young Creatives? Qual foi o ano? 
Eu fui em 1998. A experiência foi maravilhosa. Primeiro, por ter conhecido os demais criativos 
da delegação brasileira, profissionais brilhantes que hoje ocupam cargos de destaque em 
diversas agências. Depois, por ter tido contato com a propaganda de vanguarda, o que era 
feito em outros países, por criativos de outras culturas, os seminários, as festas, enfim, 
Cannes não recebe o título de “o maior festival de propaganda do mundo à toa”. 
 
O que foi preponderante nessa participação para o desenvolvimento da sua carreira? 
Eu tinha 26 anos. Na época, eu estava trabalhando na Giovanni FCB. Acredito que ser um YC é 
o maior incentivo que um criativo em início de carreira pode receber. É receber um atestado 
de qualidade do maior festival de propaganda do mundo. É natural que esse prêmio faça com 
que o mercado receba você melhor. Por menor que seja, é um reconhecimento. O primeiro e 
maior deles. Mas depois que você volta do festival, percebe que precisa fazer muito, muito 
mais para que continue sendo um grande criativo como o festival apontou no início da sua 
carreira. 
 
Qual o significado de Cannes? 
Referência. Vanguarda. Experiência. Festa. Reconhecimento. Networking. Tendências. Tudo 
isso ao mesmo tempo. 
 
Como recebeu a notícia de que seria jurado do Radio Lions? 
Eu estava preso em um puta engarrafamento na cidade e sabia que o júri seria anunciado na 
manhã daquele mesmo dia, em coletiva promovida pelo Estadão. Entrei no Twitter para saber 
as condições do trânsito e li um tweet do Chester (Ricardo Chester, da Babel) dando os 



parabéns a dois jurados. Enquanto tentava fugir do trânsito via o microblog, via alguns amigos 
cumprimentando outros publicitários pelo convite. Até que eu vi o tweet do André Pedroso, do 
Chester e de outros amigos do mercado dando os parabéns pra mim. Fiquei sem entender por 
que não havia recebido o comunicado oficial do Estadão e não conseguia falar com a minha 
assessora de imprensa. Foram os 140 caracteres mais bem recebidos dos últimos tempos. 
Aliás, o meu twitter é @alvarodrigues. 
 
por Paulo Macedo 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 5 abr. 2010, p. 5.  


