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"As histórias sempre fizeram arte da humanidade. E esse é um evento inspirador para ajudar a 
construir cada vez mais o nosso mercado". Essas foram algumas das palavras proferidas pelo 
presidente do conselho superior da Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), 
Dalton Pastore, ao abrir o StoryTellers, seminário sobre criatividade realizado pela entidade na 
última quinta-feira (9), no WTC Sheraton, em São Paulo, reunindo grandes nomes e 
personalidades da comunicação brasileira. O objetivo do evento era reunir "contadores de 
história" que falassem sobre seus processos criativos e compartilhassem alguns momentos de 
suas carreiras com o público presente. 
 
Presidente da Abap, Luiz Lara também ressaltou o papel dos contadores de história na 
publicidade brasileira. "Alavancar vendas, gerar riquezas, criar empregos... hoje a publicidade 
representa cerca de 2% do PIB nacional e movimenta mais de R$ 47,5 bilhões. As ideias, que 
são traduzidas em histórias, ajudam a criar essa grande indústria da qual fazemos parte", 
ressaltou, relacionando a importância dessa atividade para os veículos. "A mágica de contar 
histórias em 30 segundos e nos diversos formatos que temos hoje é o que permite que 1 
publicidade brasileira forneça recursos necessários para que os veículos gerem conteúdo 
eficiente aos seus públicos". 
 
A ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) esteve presente no evento representada por seu 
presidente, João Batista Ciaco. Para o executivo, construir histórias faz parte da essência 
humana. "E o bom contador de histórias sabe que a sua só faz sentido se sair da boca de 
quem conta para quem compartilha. Quem não se lembra dos caubóis da Marlboro, do 
primeiro sutiã da Valisère, marcas que ficaram importantes graças a esse poder?", indagou. 
 
Para Ciaco, devido ao mundo digital e a diversos outros meios surgidos, o consumidor hoje é 
muito mais um meio do que um fim para o anunciante. "E para que nossas marcas' façam 
sentido para esse 'novo consumidor', é preciso que suas histórias sejam propagadas e 
divididas com ele", disse, revelando que cursou história antes de ingressar na engenharia e 
depois virar um profissional de marketing (Ciaco é diretor de publicidade e marketing de 
relacionamento da Fiat). "A historiografia não se formou exatamente pelos fatos ocorridos ao 
longo dos séculos. Mas sim pela maneira como os fatos foram contados e escritos". 
 
O StoryTellers, que foi patrocinado pela Rede Globo, Ibope Mídia, Grupo RBS, Elemídia e 
Editora Globo, foi dividido em quatro painéis (ver matérias nas páginas 15 e 16), comandados 
pelo dramaturgo Silvio de Abreu, pelo escritor João Ubaldo Ribeiro, pelo diretor de TV Marcos 
Schechtman e pelo apresentador Fausto Silva. Nos três primeiros, executivos também 
apresentaram cases que mudaram a história de suas companhias - Lélio Ramos, vice-
presidente comercial da Fiat (que substituiu o presidente da companhia, Cledorvino Belini), 
Marcio Utsch, presidente da Alpargatas, e Fábio Barbosa, presidente do conselho do banco 
Santander. Neles, grandes nomes da publicidade brasileira também contaram suas histórias 
inesquecíveis. O último painel, comandado por Faustão, foi uma mesa-redonda composta 
também pelos atores Thiago Lacerda e Ingrid Guimarães, o músico Carlinhos Brown e o 
publicitário Agnelo Pacheco. 
 
HOMENAGENS 
 
Durante o evento, a Abap também homenageou os maiores anunciantes de 12 estados 
brasileiros (veja lista abaixo). Porém, a principal - e mais emocionante -homenagem foi feita 
ao jornalista e publicitário Mauro Salles, um dos ícones da atividade no País. 
 
Salles subiu ao palco dizendo que há quatro anos não participava de um evento publicitário. E 
anunciou que em agosto, quando completa 79 anos, irá lançar o seu sexto livro de poesias. "E 
será o maior deles. Serão 250 poemas -mais do que todos que eu já havia feito antes. E o 
primeiro lançado nos últimos 15 anos", declarou, antes de agradecer ao público. "Eu sempre 
procuro enaltecer a minha convivência com os operários' da publicidade, que usam o talento 
para a indústria da comunicação no País nunca parar de crescer". 
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O dramaturgo Silvio de Abreu, autor de sucessos globais como as novelas "Guerra dos Sexos", 
"Rainha da Sucata" e "Passione", abriu o evento StoryTellers, realizado pela Abap. "Vir falar de 
criação para um público de publicitários, que são as pessoas mais criativas do Brasil, é algo 
que nunca me ocorreu antes", afirmou, explicando, a seguir, o seu processo de criação. "Cada 
um tem o seu. Eu trabalho com colaboradores, mas tanto o início da criação da sinopse da 
novela, como os 30 primeiros capítulos, que é quando você cria a base de cada personagem, 
eu faço questão de fazer sozinho". 
 
Abreu frisou a importância do merchandising na novela. "Os personagens estão dentro de uma 
sociedade de consumo. E em uma sociedade de consumo ninguém chega num local e diz 'me 
dá um refrigerante', mas sim 'me dá uma Coca-Cola'. O que ocorre é que ele tem que ser 
pertinente com a história e não pode alterar o enredo", ressaltou. 
 
Vice-presidente comercial da Fiat, Lélio Ramos participou do painel com o case "Fiat 30 anos. 
Convidando você a pensar no futuro", criado pela Leo Burnett. Segundo o executivo, ao 
mesmo tempo em que a montadora comemorava seu quinto ano de liderança no segmento de 
automóveis do País, o mercado estava sendo atacado, acusando o carro de ser o grande vilão 
do meio ambiente. "Fizemos 1,2 mil entrevistas -sendo 700 crianças - convidando as pessoas 
a falar sobre o futuro. Nosso objetivo era, além de ser líder de vendas, ocupar também a 
primeira posição no lançamento de novas ideias". 
 
Marcello Serpa, sócio e diretor geral de criação da AlmapBBDO, citou um dos maiores cases de 
reposicionamento da publicidade brasileira, o das sandálias Havaianas. "O consumidor 
acompanha os filmes das Havaianas como se fossem capítulos de novela. Provavelmente é a 
marca brasileira mais globalizada do mundo", disse. 
 
fá o sócio e eco da Lew'Lara\TBWA, Jaques Lewkowicz, falou sobre o case "Eu sou você 
amanhã", criado por ele na época do lançamento da vodca Orloff, quando atuava na Standard 
Ogilvy & Mather. O bordão, um dos grandes sucessos publicitários dos anos 8o, virou um hit. 
"Na época não existia os views da internet. Sabíamos do sucesso de um trabalho quando ele 
se alinhava com a cultura popular". Há 15 dias, a Orloff entregou sua conta à Lew'Lara. 
 
Fechando o painel, João Livi, diretor de criação da Talent, falou da recente campanha que a 
agência criou para a Topper, a fim de promover o rugby no Brasil. "Isso é contar história. 
Mudar a percepção sobre algo que é praticamente inexistente em um local". Por fim, Celso 
Loducca, presidente da Loducca, falou sobre o case Nextel. "No Rio de Janeiro, ao contrário do 
resto do País, onde o rádio era mais usado por motoboys, as pessoas começaram a usar o 
Nextel na praia. E isso forçava os amigos dessas pessoas a também usarem, e assim por 
diante, criando uma rede social móvel. E foi isso que fizemos na campanha, criando o conceito 
de 'Clube'", completou. 
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No segundo painel do StoryTellers, o escritor baiano João Ubaldo Ribeiro falou sobre aquilo que 
faz de melhor: escrever. Não exatamente sobre como é o processo de criação de suas obras, 
mas a respeito da importância da escrita. "Somos tão condicionados por diversos fatores que, 
muitas vezes, subordinamos a fala à escrita, sendo que na verdade esta surgiu bem antes. Há 
milênios não havia regras, coisas que foram construídas com o tempo. Mas já existiam 
maneiras de se comunicar por meio da escrita", disse. 
 
O palestrante também criticou o fato de que a norma culta, no Brasil, é tida como uma 
manifestação de elitismo. "O que não falam é que sem norma culta nenhuma língua sobrevive. 
Ela mantém a possibilidade da língua ser um instrumento eficaz para a exposição das ideias", 
afirmou Ribeiro, ressaltando que a escrita também não deve ser substituída por imagens. 



 
Ponto defendido por Roberto Duailibi, sócio-diretor da DPZ. Como redator de formação, ele 
defendeu seu lado. "Eu vivo ressaltando a importância do texto nos anúncios publicitários para 
meus dois sócios [Francese Petit e José Zaragoza], ambos direto-res de arte. Sou de uma 
geração que aprendeu a admirar um texto bem feito ouvindo anúncios no rádio". 
 
Copresidente  da BorghiErh/Lowe, José Henrique Borghi apresentou um case que ajudou a 
criar na época em que atuava na Leo Burnett, em 2002: a série de filmes "Rever os seus 
conceitos", para o Palio, que auxiliou na consolidação da Fiat na liderança do mercado de 
automóveis no Brasil, posição conquistada um ano antes e que perdura até hoje. 
 
Já Hugo Rodrigues, coo e cco da Publicis Brasil, destacou uma série de cases criados para a 
Swatch. "Traços de um arquiteto", série limitada em homenagem a Oscar Niemeyer e que 
transformou o Museu Nacional de Brasília em um relógio gigante da marca, no dia em que 
Brasília completou 50 anos. "Swatch Wristbands, que transformou as pulseiras geralmente 
usadas para controlar a entrada de convidados em áreas vips de festas no formato da Color 
Code. E "Time begins", em fase de aprovação, que pretende transformar as pulseiras de 
identificação do bebê na maternidade em "relógios Swatch". 
 
O painel contou também com a presença do presidente da Alpargatas, Marcio Utsch, que falou 
sobre o processo de internacionalização da marca, que fez até a empresa tomar uma medida 
nos últimos dias - mudar seu logo e usar apenas o nome Alpargatas no lugar de Alpargatas 
São Paulo. "Somos uma empresa de gestores de marcas globais", afirmou, antes de 
apresentar o case de Havaianas e a diferença da antiga marca voltada às classes mais baixas, 
entre 1963 e 1993, até ao produto que é hoje difundido também nas classes mais altas e que 
fatura US$ 2,5 bilhões ao ano, sendo 30% provenientes das vendas no exterior. "O próximo 
passo é internacionalizar a marca Topper, e torná-la outro sucesso mundial da Alpargatas". 
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O terceiro líder de painel foi o diretor Marcos Schechtman, responsável por trabalhos como 
"Amazônia", "Casos e acasos" e "Caminho das Índias". O profissional aproveitou esse último 
trabalho para traçar um paralelo entre a cultura indiana e a ocidental, preocupação presente 
também no roteiro da novela. Ele procurou aplicar um olhar antropológico aos costumes 
daquele país, aproveitando o abismo cultural entre os costumes de lá e os daqui para gerar 
reflexões nos espectadores. “A Índia traz um contraste muito grande. Quando se faz uma 
novela em Copacabana, não se percebe uma grande mudança na realidade. As diferenças 
entre lá e aqui geram um maior distanciamento, e o desafio foi transformar esse recorte em 
algo inteligível", explicou. 
 
Nesse sentido, Schechtman também ressaltou a importância dos veículos de massa - em 
especial da TV, com as novelas - no acultura-mento do público. "Você pode relacionar a mídia 
de massa com uma característica de pasteurização, mas não dá para descartar o papel de 
disseminação de conteúdo e cultura que ela possui. Eu acredito muito na nossa missão de 
contadores de história. Algumas pessoas acham que folhetim é sinônimo de literatura ruim. 
Pelo contrário. Nos últimos anos, muitos grandes autores migraram dos livros para as novelas. 
Alargar horizontes é algo que podemos fazer". 
 
EXPERIÊNCIA REAL 
 
Fábio Barbosa, presidente do conselho do Santander e um dos profissionais que participavam 
do bate-papo, aproveitou para relatar o início da preocupação do banco com as questões 
sustentáveis, tão explorada em suas campanhas. O executivo destacou que para passar 
veracidade no discurso, não há outra forma senão aplicá-lo realmente no dia a dia. "Desde o 
começo fugíamos da superficialidade de uma grande sacada, querendo mostrar a realidade da 
corporação, algo que fosse de dentro para fora", analisou. O resultado, indo do Banco Real à 
unificação, que deu origem ao conceito "Juntos", passou a ser aceito com naturalidade. "Na 
época foi uma questão delicada até para a concorrência, mas hoje todos percebem essa 
mesma necessidade. Bons negócios têm que ser bons para todas as partes. Daí veio o 
nascimento do Juntos'. Contar algo que não corresponde com a realidade não funciona mais. 
Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona", completou. 
 
Ruy Lindenberg, vice-presidente de criação da Leo Burnett Tailor Made, apresentou três 
campanhas das quais participou e se tornaram históricas: "Bonita camisa, Fernandinho", da 
Talent, para a US Top; os filmes da W/Brasil para a Cofap, que eternizaram o cachorro como 
símbolo da marca; e, mais recente, o trabalho de sua agência atual para o Novo Uno. Lula 
Vieira, diretor de marketing da Ediouro, contou sobre a vez em que conseguiu convencer o 
então prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, a protagonizar a campanha que divulgava a 
promoção conjunta entre todos os shoppings da cidade, com o mote "Liquidação maluca" - 
aproveitando a fama do político. 



 
Para Mario D'Andrea, sócio e cco da Fischer&Friends, duas histórias interessantes que viraram 
publicidade em suas mãos foram a criação de "Personagens", para o HSBC, mostrando as 
diferentes visões de pessoas sobre o dinheiro; e "Maradona x Biro-Biro", brincadeira para gerar 
uma ligação diferenciada da Coca-Cola com o futebol. Por fim, Sérgio Valente, presidente da 
DM9DDB, completou a mesa falando de como a criação do "irroba" para o Itaú - o famoso 
gesto do arroba com o 'i' do banco - foi um dos maiores passos na evolução de sua carreira, 
alavancando-o do então posto de redator para o cargo mais alto da agência. 
 

 
 
Faustão conta e extrai boas histórias 
Karan Novas 
 

 
 
Faustão transformou a quinta-feira (9) em um pequeno Domingão. Fugindo do modelo dos três 
painéis anteriores, que tiveram os convidados principais como centro das atenções, o 
apresentador fez as vezes de mestre-de-cerimônias e ajudou, em modelo parecido com o de 
seu programa de auditório, a extrair diferentes experiências das personalidades que dividiram 
o palco com ele: o cantor Carlinhos Brown, o ator Thiago Lacerda, a atriz Ingrid Guimarães e 
Agnelo Pacheco, presidente da agência que carrega seu nome. "Já que o Palocci não contou a 
sua história, vamos contar a nossa", disse ele, dando início aos trabalhos, descontraindo a 
plateia em seu tradicional tom bem-humorado. 
 
Antes de passar a palavra aos demais, Faustão contou superficialmente um pouco de sua 
trajetória, começando no rádio, indo para a TV, chegando ao "Perdidos na noite" e finalmente 
ao "Domingão do Faustão". Sobre a atração, ele ressaltou que a forma de se comunicar 
naquela mídia depende de uma reinvenção constante, mesmo que dentro de um modelo 
consagrado, como é o seu caso. "Não é que meu programa é chato, o domingo é que é chato", 
brincou, completando: "Um programa como o meu tem que impactar todas as classes. Quando 
você faz TV, é preciso renovação constante e insatisfação permanente". 
 
HUMOR 
 



Ingrid Guimarães foi a primeira a dividir suas histórias. A atriz contou que sua ligação com o 
humor vem da infância e nasceu naturalmente, revelando que suas próprias experiências, 
desde aquela época até a atual, ajudam no desenvolvimento de seus atuais trabalhos. "Acho 
que o humor é uma forma de ver a vida. Criança, eu já criava minhas histórias, contava tudo 
que acontecia de uma forma muito mais divertida, evoluindo essas experiências na minha 
cabeça. Elas são minha maior inspiração, até hoje. Uma vez ouvi a conversa entre duas 
mulheres no banheiro de uma boate, discutindo que a melhor coisa era se relacionar com 
homem casado. Fui pegando alguns diálogos, os trejeitos e criei duas personagens, as 
'Cachorras', que estão em uma das minhas peças", explicou. 
 
Em seguida, Thiago Lacerda falou sobre seu método de trabalho e como um ator se prepara 
para conseguir contar histórias de forma que pareça natural. "Meu processo de criação sempre 
foi intuitivo. Descobri minha vocação em cena. Era nadador, comecei a fazer teatro e quando 
vi já estava na TV. Foi um processo bem orgânico", destacou. Sobre a arte de atuar, Lacerda 
ressaltou a importância de vivenciar ao máximo as experiências que o personagem vai 
apresentar: "O ator é a vivência que ele tem". 
 
As experiências da infância também serviram de bússola para o caminho trilhado por Carlinhos 
Brown. "Eu nasci em um terreiro e ouvia muita música afro. Desde cedo eu queria não só 
aprender, mas disseminar essa cultura. Ao procurar colocar isso em prática, fui me tornando 
criativo", ressaltou. O músico falou sobre como suas canções podem servir para passar 
mensagens muito além de sua superficialidade, dando como exemplo o hit "Água mineral". 
"Essa música eu escrevi inspirado no lugar que eu morava, que não tinha saneamento básico. 
As pessoas tinham que cavar para fazer seu "cagador", o que podia contaminar os lençóis 
freáticos", detalhou. Brown considera que a arte de fazer música, a qual lhe garantiu um 
presente tranquilo, tem um importante papel de divulgação de culturas e conceitos. "A música 
me deu tudo que eu tenho. Ela vai muito além de seu criador, tendo o poder de conectar 
mundos diferentes. Com as minhas, eu busco mostrar essa miscigenação que é o Brasil. O 
músico é também um agende de desenvolvimento cultural", enfatizou. 
 
CAMINHOS CRUZADOS 
 
Agnelo Pacheco foi o último a se pronunciar. O publicitário contou que poderia hoje estar 
estrelando novelas como as de Silvio de Abreu e Marcos Schechtman, mas, também por acaso, 
acabou mudando seu percurso. "Fui atropelado pela publicidade. Eu era ator, comecei a 
escrever roteiros para ganhar mais dinheiro e, um dia, dois homens bateram na minha porta e 
pediram para criar uma campanha de máquina de lavar. Pensei em quatro mulheres vestidas 
de Beatles, cantando "Help!" e quebrando um tanque, algo totalmente surreal para a época. 
Para a minha surpresa, o trabalho foi aprovado e ganhei, só com ele, o que tirava em um ano 
de trabalho na TV", contextualizou, adiantando que deve lançar um livro em breve, com mais 
histórias: "Será o 'Publicidade tem que ter paixão'. Eu ia chamá-lo de 'O cliente nem sempre 
tem razão', mas achei melhor mudar", brincou. 
 
Fechando um dia recheado de grandes histórias, Faustão aproveitou para contar mais uma, 
daquelas que tem todos os elementos para te deixar na mais completa dúvida sobre sua 
veracidade  mas, como todo bom causo, sempre merece ser dividido: "É como aquele político 
que devia explicações a seus eleitores, recebeu o microfone do assessor e perguntou 'O que eu 
falo para esse povo de merda?', ouvindo como resposta: 'Comece se desculpando, porque o 
microfone já está ligado'". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 jun. 2011, p. 14-16.  


