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Sinceridade  
na relação
Publicitário que chegou a estudar psicologia, Rodrigo Grau, nascido há 34 anos em Buenos 
Aires, defende que o mercado de comunicação seja mais pautado pela sinceridade e 
valentia. São esses aspectos que o diretor geral de criação da BBDO Argentina valoriza na 
relação que tem com os clientes da casa. Ganhadora pela segunda vez do Blue Wave — 
premiação máxima do Wave Festival (leia mais a partir da pág. 29) —, a agência tem 
conquistado reconhecimento pelas ações que vão além do uso convencional das mídias e 
pela disposição em assumir riscos. É o caso da Pepsi, com a qual a BBDO construiu um 
relacionamento pontuado pela ousadia. Foi assim com a campanha “Pecsi” (em que a 
fabricante trocou uma letra de seu nome para se adequar à maneira como o público de lá 
pronuncia a marca) e agora com “Promessa” (ação gerada a partir de uma declaração de 
Maradona à TV, que repercutiu porque a companhia prometeu tirar o rótulo de suas 
garrafas se o país fosse campeão da Copa do Mundo de 2010). Essas histórias e o conceito 
“crer para ver” (desse jeito mesmo) são descritos por Grau na entrevista a seguir.

Por Lena CasteLLón  lcastellon@grupomm.com.br
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M e i o  &  M e n s a g e m  —  C o m o  f o i  o 
desenvolvimento do case “Promessa”, que 
resultou no Blue Wave Big Idea?
Rodrigo Grau — Para explicar é preciso 
voltar no tempo. Com Pepsi, o que procu-
ramos fazer é atingir os jovens, os millen-
nials. É um target em torno dos 20 e pou-
cos anos. São pessoas super-relacionadas 
com as marcas, mas muito céticas quanto 
à publicidade. Qualquer intenção dema-
siadamente comercial é naturalmente re-
chaçada. Então, o posicionamento que te-
mos com Pepsi é que seja uma marca que 
gere conteúdo de alguma maneira e crie 
ações que sejam temas de conversações. 
E também que seja puro entretenimento. 
Foi um pouco em cima disso que criamos 
o case “Pecsi”. Na Argentina, as pessoas di-
zem Pecsi (há uma dificuldade de articular 
o nome Pepsi). Esse modo de pronunciar a 
marca é tido como meio ridículo. Então, 
a empresa resolveu rir de si mesma e isso 
foi muito bem aceito, deu certa grandeza 
à marca. O passo seguinte foi à época da 
Copa do Mundo de futebol. Por casualida-
de, Maradona (então técnico da seleção ar-
gentina) prometeu sair nu no Obelisco em 
Buenos Aires se a Argentina fosse campeã 
da Copa. Rapidamente, a agência propôs 
esta ação que era, se o técnico fica nu por 
causa do título da Argentina, nós também 
ficamos. Ou seja, iríamos tirar o rótulo das 
garrafas no dia em que Maradona se des-
nudasse. Essas ações buscaram sair do ma-
nual ortodoxo do marketing, que diz que 
não se pode mudar uma marca ou não se 
pode mexer na embalagem, no rótulo. O 
que fica claro é que estamos tentando fa-
zer com Pepsi uma comunicação um pou-
co mais sincera com um target que descon-
fia de tudo que é publicidade.

M&M — Isso do ceticismo dos jovens é 
resultado de pesquisa?
Grau — Não de uma pesquisa específica. 
Temos muitas marcas que falam com esse 
target, caso de Doritos — embora, nesse ca-
so, este seja mais adolescente. Estudamos 
muito o público jovem. Com eles, se você 
se engana na comunicação, lhe dão as cos-
tas. Temos de ser muito conscientes e sa-
ber o que vamos dizer. Mais importante do 
que ter a resposta para o que vamos dizer, 
é preciso saber como vamos fazê-lo. É ne-
cessário ter uma aproximação sincera para 
ser um a mais nesse grupo. Parte do segre-
do é a maneira como fazemos isso. 

M&M — Vamos voltar ao dia em que Maradona 
fez a declaração sobre ficar nu. Como foi 
exatamente a decisão?
Grau — Nós fizemos a proposta e a decisão 
pela ação foi conjunta. Quando soubemos 
o que aconteceu, encontramos uma opor-
tunidade. A ideia partiu de tirar o rótulo, o 
que seria o último ato. Fizemos primeiro 
uma ação digital. Também fizemos comu-
nicação no próprio rótulo e no mobiliário 
urbano. No digital, o consumidor partici-
pava por meio do Facebook. Era uma apli-
cação com corpos nus bem trabalhados e 
perfeitos, para homens e mulheres. As pes-
soas colocavam seus rostos nas imagens e 
a mensagem dizia: eu já me desnudei. A 
campanha em mídia exterior simplesmen-
te dava o mote: “Se o DT se desnuda, nós 
também” (a sigla é usada no lugar de “téc-
nico”). A ideia mais criativa estava no Face-
book. Os jovens aderiram imediatamente. 
Também porque esse tipo de ação provoca 
um envolvimento grande da imprensa. Des-
se modo, ela se transformou rapidamente 
em uma campanha massiva. 

M&M — A entrevista em que Maradona faz 
essa promessa foi dada para a TV. E ele usava 
uma camiseta onde se lia Coca-Cola...
Grau — Dessa entrevista saiu a ideia. O en-
trevistador é um antigo goleiro da seleção 
argentina, Goycochea. Ele tem um progra-
ma de entretenimento. Eu mesmo não vi es-
sa entrevista, mas a declaração repercutiu 
nos jornais. Conversando na agência com 
vários profissionais, pensamos: “por que 
não fazermos essa promessa?” Foi quase 
uma piada, mas aí então falamos: “Temos 
de fazer isso mesmo”. 

M&M — E a reação da Coca-Cola? Ela era 
patrocinadora oficial da Copa. A ação acabou 
tendo um vínculo com a Copa. Como a Pepsi 
lidou com isso?
Grau — O vídeo que se espalhou com a en-
trevista do Maradona não foi usado na cam-
panha. Não havia nenhuma possibilidade 
de sermos acionados por causa disso; só 
falamos de Pepsi. E tampouco Maradona 
era uma celebridade da Coca-Cola. A úni-
ca coisa é que ele era treinador da seleção, 
que tinha a Coca-Cola como patrocinado-
ra. Creio que o valor fundamental que te-
mos no cliente Pepsi é a valentia. E a valen-
tia permite que cada coisa feita pela marca 
seja escutada pelo consumidor.

M&M — Qual foi o resultado final da ação? 
Porque você se pergunta se a Pepsi acabou 
tirando o rótulo (apesar de a Argentina não 
ter vencido a Copa). 
Grau — Não tirou porque não fomos cam-
peões. Infelizmente não tivemos nem tem-
po de estudar como iríamos tirar os rótu-
los porque logo ficamos fora da Copa (a Ar-
gentina perdeu nas quartas de final para a 
Alemanha por 4 a 0). Eu teria preferido ser 

campeão. Sobre o Maradona nu, taparia os 
olhos (risos). Mas teria sido interessante fa-
zer a ação. Sem dúvida, a Pepsi teria retira-
do os rótulos. Se ela teve coragem de mu-
dar sua marca, retirá-los não seria menos 
do que já havia feito.
 
M&M — Desde quando vocês têm essa relação 
com a Pepsi?
Grau — A Pepsi está na agência desde o 
primeiro momento em que ela foi aberta 
(em 2001). A verdade é que temos a sor-
te de ter o melhor cliente da Argentina. E é 
o melhor por muitos motivos, mas funda-
mentalmente porque crê que a criativida-
de faz com que o negócio se mova. Ela se 
apoia na criatividade, entende a criativida-
de e sente a criatividade como se fosse uma 
agência de publicidade. Além disso, cons-
truímos uma relação de absoluta confian-
ça. Isso faz com que somemos resultados. 
Vendemos coisas intangíveis e precisamos 
ter essa relação. Existe aquela frase: ver para 
crer. Com a gente é ao contrário. É crer pa-
ra ver. A Pepsi crê no que propomos e de-
pois vê o resultado.

M&M — Mas vocês têm essa relação com 
todos seus clientes?
Grau — A agência elege seus clientes. Da 
mesma maneira que o anunciante elege sua 
agência, ela também deveria fazer sua elei-
ção. Assim se cria uma relação democráti-
ca. A agência nunca vai apagar seu discurso. 
Ela tem de pensar. Não deve ter caprichos, 
e sim convicções. Posso dizer que com os 
clientes às vezes falamos palavrões, barba-
ridades. É importante poder xingar com os 
clientes. Se não dá para ter uma discussão 
sincera, é impossível fazer uma comunica-
ção sincera. De outra forma, sai uma comu-

RodRigo gRau
Diretor geral de criação da 
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Faz dupla com o diretor de arte 
Ramiro Rodriguez Cohen. Em 
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Blue Waves: o de Campanhas 
Integradas em 2010 e o Big Idea 
conquistado neste ano.
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“É importante poder xingar 
com os clientes. Se não dá 
para ter uma discussão 
sincera, é impossível fazer 
uma comunicação sincera. 
De outra forma, sai uma 
comunicação edulcorada, 
artificial”

nicação edulcorada, artificial. Em geral, te-
mos essa relação de confiança — com al-
guns mais, com outros menos, porque as 
companhias têm modos distintos de atuar.
 
M&M — Como está o mercado argentino? De 
lá, sempre pensamos em filme. Mas como vai 
a criatividade em outras áreas? 
Grau — A Argentina encontrou seu pró-
prio motor. Apesar dos problemas que en-
frentamos na economia local — e também 
dos reflexos da crise global —, encontramos 
um ritmo que não se desvanece. Podemos 
continuar produzindo bom material, inde-
pendentemente da economia. Na Argenti-
na, a televisão segue como o meio mais im-
portante. É um país que acredita muito na 
televisão. O que está começando a aconte-
cer, e isso é uma tendência na região, é que 
a comunicação está caminhando mais pa-
ra a área de conteúdo. E também se traba-
lha mais de forma 360º. Esse é um benefí-
cio para países em que o orçamento não é 
tão abundante. Muitas vezes, a ideia de po-
der criar conteúdo para outros meios acaba 
por economizar o investimento das marcas.
 
M&M — Criar conteúdo se trata basicamente 
de branded content?
Grau — Um exemplo do que quero dizer é 
o case “Day and night”, de Gatorade. A pro-
posta envolvia o lançamento de dois produ-

tos. Um para corredores de dia (Gatorade 
Day) e outro para aqueles que correm de 
noite (Gatorade Night). Decidimos fazer 
um confronto entre o dia e a noite. Esco-
lhemos um argentino, que representou os 
corredores de dia, e um japonês, que repre-
sentava os que correm à noite. Entre a Ar-
gentina e o Japão há 12 horas de diferença. 
O que fizemos? Uma corrida ao vivo, trans-
mitida pela ESPN, em que o argentino cor-
ria às 8h da manhã e o japonês às 20h em 
Tóquio. Foi uma prova de dez quilômetros. 
Ganhou o japonês. Ganhou a noite. Depois 
houve uma revanche. Era uma maratona 
na qual se inscreveram pessoas correndo 
com a representação que quisessem. Esses 
corredores se dividiram usando camisetas 
amarelas, para o dia, e pretas, para a noi-
te. Isso foi o lançamento de um produto, 
mas de uma maneira muito diferente. Foi 
um programa de TV, foi conteúdo. E mais 
tarde houve um comercial. Com isso, creio 
que a Argentina e a região têm uma gran-
de oportunidade de começar a seguir ou-
tros caminhos.
 
M&M — Há cerca de um ano uma equipe que 
atuava na BBDO Argentina saiu da agência 
e montou uma empresa própria (Castro). Ela 
virou uma parceira, não é? 
Grau — Nicolás Pimentel (que foi diretor de 
comunicação integrada da BBDO Argenti-

na) saiu da agência, mas continua traba-
lhando muito conosco por meio da Castro 
(que se posiciona no mercado como empre-
sa independente focada em criar experiên-
cias de comunicação). Essa parceria acon-
tece um pouco em virtude do estado em 
que se encontra a comunicação: as ideias 
surgem de qualquer lado. Castro se torna 
parte do processo de criação. Da mesma 
maneira quando chamamos um diretor 
de filme para uma campanha já aprovada 
exatamente porque queremos trocar ideias 
com ele. Ganhamos no Wave um Ouro em 
Promo com uma ação para Nike, em que os 
consumidores sopravam em um dispositi-
vo para mover o tênis. A ação é da BBDO 
mais Castro. Essa relação com eles é pro-
duto de uma filosofia da agência.
 
M&M — Qual filosofia?
Grau — Nós acreditamos em comunicação 
integrada. De fato, a publicidade se 
reinventou. É preciso encontrar uma 
maneira de se comunicar de maneira 
mais efetiva. Temos de ter uma lupa para 
encontrar meios de nos conectarmos 
com as pessoas. Precisamos estudar mais. 
Antes só havia TV e rádio. Hoje, com as 
novas mídias, temos de pensar muito 
a publicidade de tal forma que ela nos 
incomode. Isso porque temos de entender 
quais são nossas fronteiras de atuação. Há 

muitas possibilidades de comunicação. Um 
trabalho que estamos fazendo agora para 
a marca Paso de Los Toros (uma bebida de 
sabor amargo) é um exemplo disso. Ela é 
uma marca local, pequena. A comunicação 
que criamos brinca com a ideia de que 
somos contra a doçura. O tema é “o doce 
não tira a sede”. Nos filmes mostramos casais 
em cenas açucaradas. O conceito é quebrar 
esse excesso de doçura.  E lançamos uma 
ação em que falávamos para as pessoas 
se livrarem dos ex. Uma das atividades 
consistia em fazer circular pelas ruas um 
caminhão que recebia objetos, retratos, 
qualquer coisa que tivesse a ver com uma 
relação rompida. Essas peças entraram para 
um museu, que existe de verdade. O Museu 
das Relações Rompidas foi criado por um 
casal de croatas, que chegaram a ser um par 
de verdade, mas que hoje são apenas sócios. 
Reunimos esses objetos e selecionamos 
alguns para uma exposição em Buenos 
Aires. Trabalhamos com TV, mídia impressa. 
No hotsite (sacateatuexdeencima.com), as 
pessoas podiam entrar e fazer upload do 
objeto do qual queria se livrar e contar sua 
história.
 
M&M — Por que a publicidade tem de 
incomodar hoje?
Grau — Creio que a publicidade incomo-
da aos publicitários. Porque estamos todos 
tentando entender o que está acontecendo. 
E me parece que a maior diferença entre as 
agências boas e as que deixarão de ser bo-
as é a capacidade que ela tem de gerar e fa-
zer esse tipo de ideias (integradas ou que se 
transformem em conteúdo para os consumi-
dores). Essas ideias, como a que envolveu o 
museu das relações rompidas, exigem mui-
ta coisa: você tem de contatar uma pessoa 
da Croácia, tem de falar com gente de mu-
seu, tem de lidar com muitas pessoas com 
as quais não está acostumado a trabalhar. 
Essa parte é a mais bonita da experiência e 
também a mais difícil. Quem desenvolver 
a capacidade de ter essas ideias será aque-
le que terá o maior share do mercado. Exe-
cutar e não executar vai dividir as agências 
entre as boas e as ruins. Acho que algumas 
agências fazem porque “tem de fazer”. Mas 
há outras... E agora falo em primeira pes-
soa: “nós fazemos porque real mente acre-
ditamos”. A diferença está aí.

Assista à entrevista de Rodrigo 
Grau e confira trechos de alguns 
dos filmes criados pela BBDO 
Argentina no site 
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 6).
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1457, p. 8-9, 2 maio 2011.




