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Making of

Bruce Willis
estrela filme de
escola de inglês

NBS/DIVULGAÇÃO

Herói. Ator revive personagem ‘duro de matar’ no comercial

Um logotipo que, antes de exis-
tir, contou com 139 empresas na
disputa para criá-lo e, depois de
entrar em cena, será apreciado
por estimados 4 bilhões de pes-
soas, além de gerar negócios da
ordem de R$ 3 bilhões, é, em si,
mote para toda ordem de cobiça.
Portanto, nada a estranhar que,
de cara, enfrentasse a polêmica
do plágio.

O logo oficial da Olimpíada
Rio 2016, criado pela agência ca-
rioca Tátil Design, seria seme-
lhante à identidade da Telluride
Foundation, uma ONG america-
na. Essa, por sua vez, lembraria o
quadro A Dança, do pintor fran-
cês Henri Matisse. Já a tela de
Matisse, reconhecida como um
ponto-chave no desenvolvimen-
to da pintura moderna, remonta
às cirandas. E de alguma brinca-
deira de roda, em algum momen-

to da vida, todos já participaram.
“Pessoas se abraçando são

um símbolo universal, arquéti-
po. Signos estão no inconscien-
te coletivo e se multiplicam em
centenas de possibilidades.

Além disso, a marca foi submeti-
da à mais dura sabatina do COI
(Comitê Olímpico Internacio-
nal), que inclui seis semanas de
estudos. A aldeia global gera es-
se tipo de acesso absoluto às in-

formações. É por isso mesmo
que estamos abrindo, em nosso
site, todo o processo criativo”,
explica Fred Gelli, diretor da Tá-
til Design.

A questão do plágio, em tem-

pos de internet com sua capaci-
dade de manter o arquivo global
do conhecimento conectado e
exposto a todos o tempo todo,
ganhou outra dimensão. É, co-
mo diz um concorrente da Tátil

que prefere o anonimato, quase
impossível criar algo absoluta-
mente inédito, tal o grau de refe-
rências acumulado. “O trabalho
que eles fizeram tem elegância e
personalidade”, arremata ele.

O processo que definiu quem
criaria a marca durou cinco me-
ses e selecionou oito finalistas
para a última etapa, da qual a Tá-
til saiu vencedora. A proposta do
COI, como de hábito na realiza-
ção do evento, é transferir para a
marca o espírito olímpico atra-
vés dos atributos associados aos
Jogos Olímpicos. A criação da Tá-
til foi apresentada ao público na
noite de passagem de ano, em
plena festa do réveillon de Copa-
cabana.

Os organizadores do maior
evento esportivo do mundo acre-
ditam que podem gerar negó-
cios de até R$ 3 bilhões com pro-
dutos licenciados que tenham a
marca da Olimpíada do Rio de
Janeiro. Uma das razões para is-
so deve-se ao fato de a marca ser
tridimensional. ‘É como se fosse
um objeto, ou uma escultura”,
festejou Jacques Rogge, presi-
dente do COI, na noite do ré-
veillon. / M.R.
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Uma marca de R$ 3 bilhões e 4 bilhões de olhos

Aprender inglês muitas vezes é
tão difícil quanto matar o ator
Bruce Willis nos filmes de ação
que ele protagoniza. Então, tal-
vez tenha sido uma boa sacada
ter o ator americano como prota-
gonista na nova campanha da es-

cola de idiomas CCAA, criada pe-
la agência de propaganda NBS.

O filme comercial usa suspen-
se, muitos socos e apela para o
humor em busca de enfatizar a
importância de se dominar uma
outra língua. A campanha vai es-
trearna televisão amanhã, duran-
te o intervalo do Big Brother Bra-
sil, na Rede Globo. Focado no pú-
blico jovem, o roteiro reforça o
conceito: “Ou você se garante,
ou a língua derruba você.”

O cachê do ator não é revela-
do, mas não deve ser barato.

Willis costumeiramente partici-
pa de campanhas publicitárias.
Está em cartaz numa de relógios
de luxo e, mais recentemente,
foi o garoto-propaganda de um

marca de vodca russa que, aliás,
patrocinou o seu último filme,
Aposentados & Perigosos.

“Bruce Willis foi escolhido
porque é um ator com aceitação

enorme entre públicos de dife-
rentes idades, e, especialmente,
porque a história se encaixava
perfeitamente com a imagem de
herói charmoso de filmes de
ação que ele encarnou tão bem
ao longo de sua carreira”, explica
André Lima, diretor de criação
da NBS.

No filme, dois jovens estão al-
gemados em um avião de cargas.
Willis aparece para lutar com o
vilão – que, vejam só, é o piloto
do avião. Durante a briga, o herói
joga as chaves para eles se liberta-

rem e ainda avisa em inglês para
usarem o paraquedas: “Parachu-
te, parachute... go, go”, diz
Willis. Os trapalhões, que não sa-
bem inglês, chutam para fora o
equipamento, como se fossem
fazer gol. Foi o que entenderam.

A filmagem realizada em Los
Angeles usou um avião de verda-
de, dublês e ainda teve o ator Ma-
rk Kubr interpretando o vilão.
Os jovens brasileiros do comer-
cial são Gabriel Souza e Luis Feli-
pe Santos, que trabalham como
atores nos Estados Unidos. / M.R.

O retorno
da ideia
criativa à
publicidade
Alheia a modismos, premiada AlmapBBDO
aposta cada vez mais na criatividade

NEIL FERREIRA
PUBLICITÁRIO
“O que justifica a existência da
propaganda é uma boa ideia. O
resto é figuração. Não importa o
canal a ser utilizado para
difundi-la. Era assim há 100 anos,
e continuará assim.”

Marili Ribeiro

Há 15 anos, um lápis mordido em
uma das pontas, afiado na outra
e acompanhado da frase “Aqui a
gente pensa... antes de fazer” é a
imagem que permeia as apresen-
tações da agência de propaganda
AlmapBBDO. Escolhido pelos
sócios Marcello Serpa e José
Luiz Madeira, que há 18 anos to-
cam a agência, esse símbolo ex-
põe uma estratégia que tem se
saído vencedora.

A agência se pauta por proje-
tar seus trabalhos criativos, sem-
pre muito premiados. Em 2010,
se superou e abocanhou quase
todas os troféus relevantes do se-
tor. Foram dez só na categoria
“agência do ano”, entre os quais
o cobiçado Cannes Lions, na cos-
ta francesa, o prestigiado Clio
Awards, em Nova York, e o Cabo-
ré, aqui no Brasil.

“Nunca traímos o espírito do
nosso lápis. Estamos no negócio
das ideais criativas. A ideia criati-
va é algo que justifica a existên-
cia de uma agência de comunica-
ção. Quantos modelos de carros,
cartões de crédito, operadoras
de telefone há no mercado? A pu-
blicidade entra na hora de dife-
renciar e despertar uma percep-
ção sobre os produtos entre os
concorrentes no mercado. É is-
so que a ideia criativa faz. É por
isso que somos remunerados, pa-

ra gerar ideias que movam as pes-
soas”, explica Madeira, um publi-
citário que não gosta de dar en-
trevistas.

Com 330 funcionários e fatura-
mento de R$ 1,88 bilhão no ano
passado, segundo levantamento
do Ibope Monitor, a AlmapBB-
DO se mantém entre as três
maiores agências do País há cin-
co anos.

Modismos. Concorrentes reco-
nhecem que os dois sócios evi-
tam modismos tão difundidos
no universo do marketing. Publi-
citários, em geral, adoram bati-
zar as velhas práticas com estran-
geirismos para que soem como
novidade. O velho e bom mer-
chandising, que teve seu auge co-
mo prática nos Estados Unidos
na década de 50, virou nos tem-
pos atuais branded content. A jus-
tificativa para tal denominação é
que, agora, colocar um produto
ou citar um serviço no meio de

uma novela ou filme exige mais
contextualização. No cinema
hollywoodiano, os homens de
marketing juram que o uso do
merchandising sempre teve essa
intenção. Serpa costuma dizer
que é mesmo avesso a modis-
mos e assume que “os publicitá-
rios gostam de criar muitos ter-
mos”.

Luiz Sanches, diretor de cria-
ção da AlmapBBDO e há 15 anos
atuando na agência, diz que o fa-
to de ela ter sido montada para
valorizar a ideia explica a baixa
rotatividade de talentos, situa-
ção pouco comum no meio publi-
citário brasileiro.

A liberdade criativa de traba-
lho vivida na agência é explicada
por Sanches com o exemplo da
premiada campanha do “cachor-
ro-peixe” feita para a Volkswa-
gen. “Aqui existe uma confiança
por parte dos clientes que nos dá
oportunidade para se testar
ideias inusitadas, como a de um

cachorro que é meio peixe.”

Mudanças. A ênfase que vem
se dando à criatividade está dire-
tamente relacionada com as mu-
danças que o negócio da comuni-
cação e marketing vem passan-
do nos últimos anos com o avan-
ço da era digital. Os tradicionais
canais de difusão da publicida-
de, como televisão, rádio, jor-
nais e revistas, ganharam a con-
corrência da internet e a partici-
pação das redes sociais. As for-
mas de chegar ao consumidor se
multiplicaram e, com elas, no-
vos hábitos e costumes expandi-
ram.

As mudanças foram tantas
que até o maior festival de publi-
cidade do mundo, o Cannes
Lions, realizado há 58 anos, mu-
dou de nome. Assumiu que não é
mais o Festival Internacional de
Publicidade. Se assume, a partir
da edição deste ano, que será rea-
lizada em junho na costa france-

sa, como o “Festival Internacio-
nal de Criatividade”.

Um dos decanos da propagan-
da no Brasil, Neil Ferreira, que
por anos fez dupla criativa com
José Zaragoza – o Z da agência
DPZ –, não usa meio termo quan-
do fala sobre a razão de ser da
atividade: “O que justifica a exis-

tência da propaganda é uma boa
ideia. O resto é figuração. Não
importa o canal a ser utilizado
para difundi-la. Era assim há 100
anos, e continuará assim nos pró-
ximos 100.”

No caso do mercado brasilei-
ro, além de absorver todo o im-
pacto da era digital na comunica-
ção, as agências também estão
tendo de aprender a falar com
um público com o qual não esta-
vam muito habituadas: a nova
classe C. A tão incensada criativi-
dade aqui sempre foi trabalhada
divisando atender ao público de
maior poder aquisitivo, dono de
um repertório cultural mais so-
fisticado. Para enfrentar esse de-
safio, os profissionais da Alma-
pBBDO há seis meses mergulha-
ram num amplo estudo sobre as
classes de menor poder aquisiti-
vo. “É uma oportunidade como
nunca vi em minha vida o que
está acontecendo com o Brasil
hoje”, diz Madeira.

● Prêmios
A campanha do ‘cachorro-peixe’,
feita pela AlmapBBDP para o
lançamento do SpaceFox, da
Volkswagen, ganhou diversos
prêmios pelo mundo, entre eles
o Leão de Ouro em Cannes.

Novos desafios. Com o crescimento da classe C, agência de Serpa e Madeira prepara estudo sobre população de baixa renda
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O Comitê Olímpico
mobilizou 139 empresas
interessadas em criar a
marca dos Jogos
Olímpicos Rio 2016
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● Boa ideia

Símbolos. Logo de Pequim, Londres e Rio demoraram meses para serem escolhidos: eles devem traduzir o ‘espírito olímplico’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jan. 2011, Negócios, p. N6.




