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Autor de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, como "Guerra dos Sexos", "Rainha 
da Sucata", "A Próxima Vítima" e "Passione", seu mais recente trabalho, o dramaturgo Silvio 
de Abreu irá participar do evento Storytellers, organizado pela Abap (Associação Brasileira das 
Agências de Publicidade) e marcado para o dia 9 de junho no WTC, em São Paulo. 
 
O autor global ainda não sabe como se dará essa sua experiência, mas acha que o propósito 
do evento, que é o de reunir bons contadores de história, vem bem a calhar com algo que 
gosta muito de fazer - bater papo e trocar experiências com as pessoas. "Eu não acho que 
tenho muita coisa para ensinar ao pessoal da propaganda, principalmente em termos criativos. 
Porém, será legal mostrar como funciona o meu processo criativo e comparar as duas 
maneiras de trabalhar. Pois de certa forma, tanto o meu trabalho quanto o deles tem algo em 
comum. Ambos são direcionados, o meu para o público e o deles para os clientes. Não temos a 
liberdade de um escritor de livros, por exemplo. Eu tenho liberdade para criar uma história, 
mas a audiência é que determina seu rumo. Afinal, uma novela sem audiência não cumpriu 
seu objetivo", fala ele. 
 
Abreu acredita que uma novela não está aí para mudar o mundo ou ser um produto para ficar 
para a história. "Ela é um produto de entretenimento que, se cumprir bem esse papel, e ainda 
por cima puder contribuir com a sociedade, por meio de algum merchandising social, melhor 
ainda", diz. 
 
Falando em merchandising, essa é uma área em que o autor sempre trabalhou em suas 
tramas. Exceto em "Éramos Seis", sua primeira novela e cuja história se passava entre as 
décadas de 20 e 50 do século passado, todas suas outras histórias se passavam dentro de 
uma sociedade de consumo estabelecida, e para Abreu, nesses casos, é importante que o 
merchandising faça a parte da história, desde que tenha pertinência e não prejudique a 
narrativa. "O merchandising tem que ter razão de estar ali. E eu, depois de tanto tempo 
lidando com isso, ofereço as oportunidades para o pessoal da Globo que cuida dessa parte. Eu 
acho muito mais bacana um personagem meu entrar em um bar e pedir uma Coca-Cola ou 
uma Brahma, do que um refrigerante ou uma cerveja. Ora, ninguém entra em um bar e pede 
uma cerveja ao garçom, mas sim a marca que quer consumir", ressalta. 
 
O dramaturgo cita como exemplo "Passione", uma novela em que Gerson, personagem 
interpretado pelo ator Marcello Antony, era um piloto de Stock Car, e contou com o patrocínio 
da Goodyear. "Já em "Guerra dos Sexos", a personagem da Gloria Menezes era dona de uma 
confecção chamada Ravello. E já no início da trama alguém registrou esse nome, e aí eu não 
podia mais tirar da novela. Ou seja, acabei fazendo merchandising de graça. Por isso que 
prefiro trabalhar com produtos que já existem na sociedade de consumo", explica Abreu. 
 
PUBLICIDADE BRASILEIRA 
 
Na visão de Silvio de Abreu, a publicidade brasileira está cada vez melhor. E ele acha que o 
aumento do poder aquisitivo das classes mais baixas tem contribuído para isso. "Hoje você 
consegue vender de tudo, com uma criatividade e qualidade de produção que não víamos 
antigamente. E acho que isso melhorou a partir do momento em que a propaganda passou a 
ser dirigida também às classes D e E, que passaram a ter mais poder de compra após o Plano 
Real". 
 
E para o autor, que sempre teve o humor como uma das características de suas tramas, essa 
é a melhor maneira de comunicar um produto. "O humor desarma as pessoas. Quando o 
consumidor se diverte, ele se abre, relaxa", diz, revelando que sua expectativa para participar 
do Storytellers é muito grande. "Como eu disse, será uma troca de experiências em duas vias. 
E é sempre muito produtivo trocar experiências com pessoas inteligentes e criativas". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 abr. 2011, p. 33.  


