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Representante brasileiro no júri da competição Outdoor Lions, o publicitário Marco Versolato 
quer ver como as regras para coibir publicidade fantasma vai impactar a criação das agências 
neste ano. Em sua opinião, a publicidade vai ganhar com a busca pela verdade. "O consumidor 
não quer ser enganado", diz ele, que é vice-presidente de criação da Y&R. O jurado vê na 
restrição à mídia exterior em São Paulo elemento de inibição criativa para o meio no País. 
 
Quais são as suas expectativas em relação à edição 2010 do Cannes Lions? 
 
Sem dúvida, o ano passado foi marcado pela crise. Esse era o principal item da pauta de todo 
mundo que participou do festival. Acho que a grande questão de 2010 são as novas regras 
estabelecidas para a comprovação da credibilidade das peças inscritas. O Brasil tem se 
envolvido em problemas dessa natureza. Acredito que todos vão ficar de olhos bem abertos: 
organizadores, jurados e agências que vão inscrever as peças. Não será ruim. A gente vai ver 
propaganda de verdade competindo em todas as áreas. Vamos ver a propaganda que foi feita 
no ano e que efetivamente foi para a rua. Estou muito curioso para saber como esse novo 
comportamento interferiu no trabalho das agências. Acho que devemos tirar lições de tudo. É 
natural. As agências devem fazer as coisas acontecerem para os anunciantes. Quando 
conseguimos atingir esse objetivo com as campanhas que criamos, comprovamos que o 
investimento em ideias diferenciadas garante resultado e visibilidade. Cumprimos então o 
nosso papel. 
 
A caça aos fantasmas vai ser cruel? 
 
Acho que ela sempre existiu. Porém, o que acontecia é que era muito mais fácil pegar uma boa 
ideia e produzi-la para competir em festivais. Agora está mais difícil porque festivais como o 
Cannes Lions, por exemplo, estão fazendo exigências como aprovação do cliente e 
comprovação de exibição. Esse mecanis mo, como eu já disse, vai abrir espaço para a 
publicidade verdadeira. A dinâmica da publicidade não pode ser como um desfile de moda de 
alta costura, cujas roupas usadas pelas modelos dificilmente ganham as ruas. Agora é o 



momento de vender em detalhes a ideia para o cliente, incluindo todas as nuances que podem 
ser exploradas no universo da comunicação. E isso não é tão simples como parece. 
 
Porque que é mais difícil fazer, de acordo com a sua própria expressão, propaganda 
de verdade? 
 
Porque precisa pagar mídia. Porque é necessário exibir nos canais de mídia ações de 
comunicação com todo o entendimento da marca e isso envolve conhecimento do 
posicionamento estratégico do cliente, restrições legais, policies internos e também enxergar 
como uma campanha pode gerar resul tados para os acionistas e não só para agência. A ideia 
não pode ser um universo à parte. Ela tem de estar a serviço do cliente. 
 
Qual é o seu papel como jurado da competição Outdoor Lions? 
 
Há uma carga complicada no Brasil que é a expectativa que o mercado alimenta sobre a 
responsabilidade de cada jurado de assegurar Leões. Acho que isso não acontece só no Brasil. 
Para nós é mais complicado disputar prêmio em Outdoor porque temos muita restrições à 
publicidade exterior, como na cidade de São Paulo, a maior do País e que mais autoriza mídia, 
que implantou a lei Cidade Limpa. Como consequência, acho que o Brasil diminui as 
possibilidades de premiação. Mas o País sempre surpreende. Vamos torcer para termos tantos 
Leões em Outdoor como em Press. O que eu preciso? Conhecer os trabalhos brasileiros para 
ter repertório, caso seja necessário explicar aspectos culturais e outros pontos específicos de 
uma inscrição brasileira. 
 
As restrições geram que tipo de consequência à criação? 
 
Vejo que há muita adaptação de anúncios para a mídia exterior sem a especificidade que a 
mídia exige. 
 
Antes de inscrever em Cannes as agências fazem um filtro, um julgamento 
antecipado? 
 
Acredito que sim porque uma inscrição não é barata. Acabou-se o tempo em que as agências 
inscreviam 300 peças para ver o que acontecia. Na Y&R fazemos peneiras para se chegar a um 
consenso. Tem trabalho que gera recall, resultados, vendas e melhora a reputação, mas não 
ganha em Cannes. Lá tem linguagem específica e diferenciada. 
 
Então Cannes premia o exercício? 
 
Não é isso. Quero dizer que Cannes não premia só a boa propaganda. Brastemp, por exemplo, 
teve campanha histórica e genial, mas que não tinha apelo para ganhar Leão. Cannes é o 
palco da linguagem global. É muito difícil algo que não é multicultural ganhar prêmio no 
festival. Para ganhar Leão a ideia tem que ser muito nova. 
 
Como o digital está impactando a mídia exterior? 
 
A inovação cria mais repertório e proporciona mais possibilidades. As novidades tecnológicas 
devem ser aproveitadas para criar diferenciação. O mundo digital permite projeções de grafite 
em prédios, por exemplo. Outro dia vi ação de uma cervejaria europeia que propunha que o 
consumidor pagasse a metade do custo de uma placa de outdoor para que a sua foto fosse 
estampada na peça. 
 
O que é criatividade? 
 
A essência da atividade publicitária é a criação de argumentos competitivos e de 
posicionamento diferenciado para as marcas. A propaganda tem que mudar a emoção e a 
criatividade precisa ter um fim, não pode ser a criatividade pela criatividade. Muita gente tem 
uma ideia genial, mas que não resulta em boa propaganda. Isso significa que a propaganda 
deve reverter benefícios para clientes e marcas. Muitas vezes esse benefício não é ampliar 



vendas, mas agregar simpatia é imagem divertida. Como uma isca, a publicidade deve ter 
adequação mercadológica para o consumidor poder mordê-la. 
 
O que deve ser exigido de um diretor de criação? 
 
A maioria cria pouco para poder cumprir a agenda de compromissos. O principal é criar um 
critério e definir padrão. Também tem que saber escolher as pessoas certas para integrar uma 
equipe. Outro ponto essencial para um diretor de criação é discutir à exaustão todos os 
trabalhos antes do início da sua apresentação e execução. A publicidade não permite rajadas 
de tiros para acertar o alvo. Para ser certeira, a mira requer planejamento. Outra função é 
manter o grupo feliz e motivado. Isso exige empenho para concretizar as coisas, fazer com 
que elas aconteçam, como aprovar os trabalhos junto ao cliente. Na realidade, esse é um 
ponto que merece consideração especial, porque a maioria das agências trabalha sem parar, 
mas apenas 10% das ideias vão para o ar. Acho que os diretores de criação têm a missão de 
elevar essa média. Nesse caso, é preciso ficar próximo do cliente, atento às oportunidades e, 
sobretudo, antecipar movimentos e pensamentos. O diretor de criação deve ser proativo para 
o que é diferenciado. No meu caso pessoal, me caracterizo como ter a pauta das marcas. Para 
mim sala de reunião é como um consultório de análise para identificar fraquezas e baixa 
autoestima das marcas. Uma campanha é uma recomendação terapêutica para amenizar 
defeitos. 
 
Como você vê a oferta de novas mídias? 
 
O leque de possibilidades aumenta a cada dia. A era digital impulsiona as novidades. As 
agências devem ter conhecimento para suprir as demandas. Mas no Brasil as mídias 
tradicionais têm muito peso. A televisão espalha uma informação instantaneamente. 
 
Como deve ser a relação entre a criação e o negócio? 
 
Há dois tipos de profissionais. O egoísta está ficando extinto. Ele só pensa no próprio nome e 
em prêmios. Infelizmente o mercado incentivou a disseminação desse perfil. Criação é coletiva 
e não mais autoral. Acabou esse negócio de ter uma ideia genial e vendê-la para o cliente 
isoladamente. O novo profissional é um cara que entende as limitações culturais e de todo o 
ambiente de negócios do cliente, tudo para propor soluções adequadas. Ganhar Leão desse 
jeito é mais difícil, mas o gostinho é muito melhor. 
 
E o chamado efeito Photoshop? 
 
O projeto de lei é uma restrição absurda. É um recurso para expressar uma fantasia, 
dramatizar um pensamento. Assim como nos filmes de animação e nos games, o Photoshop 
cria uma imagem aspiracional. Por exemplo, ao buscar um ângulo melhor, não significa que 
um fotógrafo está manipulando a verdade. Uma trilha sonora pode mudar a percepção de um 
comercial, assim como uma luz. O importante é ter critério. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 maio 2010, p. 18.  
 
 
 
 


