
E m meados dos anos 80, Adrian Lyne, 
mexeu com as emoções ao dirigir o 

celebrado 9 e Meia Semanas de Amor. No 
início dos anos 2000, por aqui, Fernando 
Meirelles, mudou a cara do cinema na-
cional com Cidade de Deus. Em comum, 
ambos os diretores tinham o fato de ter 
sólida carreira à frente de filmes publi-
citários antes de enveredarem pela fic-
ção. De lá pra cá, houve um movimento 
irreversível de ligação entre produção de 
conteúdo e de publicidade, com a neces-
sidade crescente de as marcas se conec-
tarem mais ao seu público não apenas 
despertando o desejo sobre seus produ-
tos e serviços, mas sim participando de 
histórias que emocionem, divirtam, e de 
alguma forma façam a diferença diante 
das marcas concorrentes. 

Atenta a este cenário, a Associação Bra-
sileira de Agências de Publicidade (Abap) 
reuniu em São Paulo na semana passa-
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Um mercado com  muitas
 histórias para contar
Abap reúne agências, anunciantes e profissionais de conteúdo  
em encontro sobre criação, mídia e publicidade
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Jacques Lewcowicz, Marcello Serpa, Lélio Ramos, Sílvio de Abreu, João Livi e Celso Loducca:  histórias de pessoas e de marcas
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Veja os vídeos  das entrevistas com 
Luiz Lara, Márcio Utsch e Fausto 
Silva, feitas no Storytellers no site 
www.meioemensagem.com.br ou 
fotografe com o celular o código ao 
lado (instruções à pág. 4)

classes C e D a também subir ao topo da 
pirâmide. A sandália de borracha voltou 
ao palco por meio do presidente da Al-
pargatas, Marcio Utsch, que num painel 
seguinte fez uma apresentação contan-
do a história que mudou a cara da com-
panhia. Utsch aposta que a Topper será 
o próximo sucesso global da Alpargatas. 
E esta foi a escolha de João Livi, que re-
latou a campanha bem-humorada que 
a agência adotou para a Topper, para di-
vulgar o rúgbi.

Jacques Lewcowicz mostrou um ca-
se de 30 anos atrás, quando coassinou a 
campanha “Eu sou você amanhã”, para o 
anunciante Orloff, marca de vodca que 
agora volta a ser seu cliente. Loducca exi-
biu o case Nextel, segundo ele, marca que 
se destacou por criar ela mesma uma rede 
social por meio de seus usuários. 

Autor de livros antológicos como Viva 
o Povo Brasileiro, João Ubaldo Ribeiro foi 
o próximo a falar de conteúdo. Ressaltou 
os desafios da linguagem e as conquistas 
que a humanidade teve ao longo dos anos 
na retórica. Tudo para lembrar que mes-
mo com mais instrumentos para contar 
histórias, ainda há dificuldades em fazê-
las entendidas pelo público. A escrita e a 
leitura também foram outros pontos abor-
dados por ele: “Não devemos negligen-
ciar o poder que a escrita tem e não deve 
ser substituída pelas imagens”, opinou.

Roberto Duailibi (DPZ), José Borghi (Bor-
ghiEhr/Lowe) e Hugo Rodrigues (Publicis) 
levaram suas histórias inesquecíveis na pro-
paganda. Rodrigues mostrou dois cases de 
Swatch, enquanto Borghi apresentou o do 
Novo Palio, realizado em 2002. Já Duailibi 
comentou a relação que tem com os seus 
sócios Francesc Petit e José Zaragoza (am-
bos criativos) quando o assunto é a redação: 
“A minha geração aprendeu a fazer anún-
cios benfeitos como os do rádio.”  

Culturas
Marcos Schechtman, diretor de no-

velas da TV Globo, contou a experiência 
que teve ao longo dos oito meses de co-
mando das gravações de Caminho das 
Índias, vencedora do Emmy Internacio-
nal de 2009 na categoria telenovela. Pa-
ra ele, ao levar a realidade daquele país 
à tela, foi feito um recorte social que dis-
tancia a visão do telespectador daquilo 
que ele conhece. “A partir disso, ele con-
segue enxergar com distanciamento sua 
própria sociedade, a brasileira”, afirmou.

Fábio Barbosa, presidente do conselho 
de administração do Santander, abordou 
a questão sob a ótica da sustentabilidade: 
“Chegamos a recusar ideias de agências por-
que queríamos ir além da comunicação.”  

Os publicitários Lula Vieira, Ruy Linden-
berg (Leo Burnett), Mario D’Andrea (Fischer 
& Friends), e Sérgio Valente (DM9DDB) re-
lembraram suas próprias criações.

O encerramento do Storytellers foi em 
estilo talk-show, comandado por Faus-
to Silva, que reuniu os atores Thiago La-
cerda e Ingrid Guimarães (que também é 
roteirista de humor), o músico Carlinhos 
Brown e Agnelo Pacheco, dono da agên-
cia homônima. O tema foi criatividade. 

Colaboraram Beatriz Lorente  
e José Gabriel Navarro

Mauro Salles recebe homenagem
O publicitário Mauro Salles foi o grande 
homenageado do Storytellers. Em seu 
discurso de agradecimento, Salles 
anunciou que prepara para breve 
o lançamento de seu sexto livro de 
poesias, sendo o primeiro em 15 anos. 
Serão publicados 250 poemas. Ele 
se disse muito emocionado, porque 
este foi o primeiro evento público do 
qual participou nos últimos anos. O 
último havia sido o Prêmio Caboré de 
2007, quando também recebeu uma 

homenagem especial. Hoje com 77 anos, o 
pernambucano Mauro Salles influenciou 
a vida política e empresarial do País, 
tendo transformando-se em figura 
central do processo de profissionalização 
da publicidade brasileira. Repórter 
fotográfico nos anos 50, ele mudou sua 
trajetória profissional para a publicidade 
em 1966, quando lançou a Mauro Salles 
Publicidade — semente do que é hoje a 
Publicis Brasil, 100% controlada pelo 
grupo francês desde 1997.

da os principais dirigentes do mercado e 
seus grandes  talentos criativos, no even-
to Storytellers, ao longo de um dia. Nele, 
publicitários, anunciantes e profissio-
nais de criação de entretenimento, co-
mo o autor de novelas Silvio de Abreu, o 
escritor e membro da Academia Brasilei-
ra de Letras (ABL) João Ubaldo Ribeiro, o 
diretor da TV Globo Marcos Schechtman 
e o apresentador Fausto Silva assumiram 
seus papéis como contadores de histórias 
num animado seminário.

Luiz Lara, presidente da Abap, e Dalton 
Pastore, presidente do Conselho Superior 
da entidade, comandaram o evento. João 
Ciaco, presidente da ABA e diretor de co-
municação e marketing da Fiat, antece-
deu os painelistas, lembrando à plateia do 
WTC Sheraton a reviravolta nos dias atu-
ais na relação entre marcas e seus consu-
midores, já que os clientes hoje passam a 
ser, nas suas palavras, “mais meios do que 

fins” das histórias. A Fiat Automóveis foi 
ao palco novamente, desta vez por meio 
de Lélio Ramos, vice-presidente comer-
cial, que apresentou como case a campa-
nha dos 30 anos da marca no País, cele-
brados em 2006, ao lado do recente pro-
jeto colaborativo Fiat Mio. 

Teledramaturgia
Silvio de Abreu foi quem abriu os traba-

lhos pelos lados da criação de conteúdo, 
contando fatos pitorescos de sua trajetó-
ria como autor de teledramaturgia, num 
sofá rodeado por Marcello Serpa (Almap-
BBDO), Jacques Lewcowicz (Lew’Lara\
TBWA), João Livi (Talent) e Celso Loducca 
(Loducca), além de Lélio Ramos. 

Abreu lembrou a diferença entre criar 
uma sinopse de uma novela e depois man-
tê-la com interesse ao longo de 200 capí-
tulos: “E ainda com a obrigação e o cui-
dado de manter o suspense e o interesse 
do telespectador a cada 15 minutos, pa-
ra que ele não vá embora na hora do in-
tervalo comercial”, ressaltou. O autor re-
cheou seus comentários com curiosida-
des saborosas de sucessos como Guerra 
dos Sexos, Belíssima, Passione. Disse tam-
bém que prefere ele mesmo escrever as 
cenas que incluem ações de merchandi-
sing. Fazendo jus ao rótulo de que nove-
la é sempre uma obra em aberto, o autor 
revelou que há inúmeros imprevistos ao 
longo de oito meses de histórias que pre-
cisam ser contornados com nada menos 
do que muito jogo de cintura.   

O case Havaianas foi a escolha de Mar-
cello Serpa, que celebra o fato de a agên-
cia ter ajudado a marca tão presente nas 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1463, p. 19, 13 jun. 2011.




