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campanhas

Mão na massa
Agências pedem auxílio a profissionais de fora da 
publicidade para criar campanhas mais verdadeiras

Por FeliPe Turlão fturlao@grupomm.com.br

A agência acaba de lançar uma campa-
nha para Intel envolvendo o rapper Emici-
da, na qual o artista, em um evento ao vi-
vo, criou rimas a partir de desafios propos-
tos pelos internautas via Twitter . Por meio 
de eletrodos, seus impulsos cerebrais fo-
ram captados e as imagens se transforma-
rão em um videoclipe. A ideia original par-
tiu da Vice, empresa de mídia parceira do 
anunciante, mas Emicida ajudou a trilhar 
o melhor caminho no visual  do evento, até 
mostrando como seria o laboratório que 
serviu de cenário para o filme que divul-
gou a iniciativa. Ou seja, ele, literalmente, 

Em tempos que marcas precisam ser 
mais transparentes com os consumi-

dores, a verdade tornou-se uma moeda 
corrente valiosíssima. Na esteira dessa 
tendência, uma das táticas de comunica-
ção que mais tem se destacado é o envol-
vimento de profissionais de fora da publi-
cidade na criação das campanhas. Hoje, 
o recrutamento de celebridades, espe-
cialistas e consumidores reais das mar-
cas em questão não se restringe mais a 
participações como garotos-propaganda. 

Os humoristas Marcelo Adnet e Marco  
Luque e o ex-jogador e agora empresário 

este tipo de função, afinal, foi Adnet quem 
criou as músicas da campanha institucio-
nal “Todo mundo adora”, de Volkswagen, 
elaborada pela AlmapBBDO. 

A ação mais recente de Coca-Cola, 
desenvolvida pela Ogilvy Rio, deu se-
quência à campanha “Razões para acre-
ditar. Os bons são maioria”, mostrando 
as histórias de cinco pessoas que fize-
ram a diferença em suas comunidades. 
“Queríamos fazer algo diferente e levar 
a verdade ao consumidor. Por isso, nós 
e a Ogilvy chegamos ao conceito, mas a 
partir daí, demos liberdade para o Bre-
no Silveira (diretor do comercial) e aos 
próprios personagens, para que eles co-

criassem a campanha”, relembra a dire-
tora de marketing Luciana Feres. Sem 
roteiro pré-definido, foi Silveira quem 
descobriu os personagens que deram 
voz às causas defendidas nos filmes.

Terapia coletiva
Outra que usa este artifício é a cam-

panha da Loducca para Nextel. Para 
elaborar os “filmes-desabafo”, o mé-
todo envolve uma sessão de “terapia” 
em que a agência detecta as histórias 
a serem contadas e cria o texto. Mas a 
liberdade do personagem no proces-
so criativo é maior do que muita gente 
imagina. No filme de Fernanda Young, 
por exemplo, a famosa frase “pra quem 
pensou em se matar aos 17, até que está 
bom” foi criada por ela na hora da gra-
vação. Além disso, foi o jogador Neymar 
quem sinalizou a necessidade de usar 
seu pai no filme que protagonizou pa-
ra a marca. “A campanha existe há mui-
tos anos, mas os filmes começaram a ter 
mais originalidade de uns tempos para 
cá”, atesta Ketzer.

Apesar de estarem aumentando os 
casos de criadores de campanhas vindo 
de fora das agências, não é qualquer um 
que pode assumir esse papel. “Se vamos 
cocriar algo, precisamos ter um ambien-
te de intimidade com a pessoa, senão 
não acontece”, frisa Musa. “A cumplici-
dade é fundamental”, concorda Netto. 
“Precisamos nos colocar no mesmo ní-
vel. Acredito muito neste formato, mas 
desde que não se crie uma dependên-
cia de se aceitar tudo o que é proposto 
de lado a lado”, completa o diretor de 
criação da DM9. Para Ketzer, é essen-
cial que a pessoa envolvida tenha uma 
história para contar. “Tem de tirar o véu 
e se comportar como um protagonista 
e não como uma celebridade. Precisa 
mostrar o que tem de bom, mas tam-
bém deixar claro que tem seus medos. 

Isso faz as pessoas se identificarem”, 
sustenta.

Claro que não há razão para pânico 
nas agências por conta dos “concorren-
tes”. Adnet , Luque, Emicida e todos os 
outros não substituirão os bons e velhos 
diretores de arte e redatores. “Quanto 
mais gente meter a mão no caldo do 
feijão, melhor fica. Mas não pode virar 
uma zona, onde todo mundo faz tudo”, 
ressalva Musa. Neste sentido, os profis-
sionais das agências serão os curadores 
de ideias nas iniciativas que buscam a 
verdade, um papel tão importante den-
tro de uma campanha quanto a própria 
sacada criativa.

O rapper Emicida usou o cérebro na iniciativa para Intel Ideias de Marco Luque e Ronaldo ajudaram na ação de Claro 
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Personagens de “Cada garrafa tem uma 
história” cocriaram campanha Guga Ketzer fez sessão de terapia com Neymar e seu pai

Agência que também enxerga nes-
ta fórmula uma maneira de levar 
mais verdade aos consumidores, a 
PeraltaStrawberryFrog  convocou, no ano 
passado, o grupo Palavra Cantada para 
uma iniciativa para a marca Naturé, de 
Natura. O anunciante pediu colabora-
ção de seu público para compor a Gran-
de Música da Água, em que as crianças 
enviavam sugestões, que chegaram ao 
grupo que, por sua vez, compôs a versão 
final. “Uma pessoa de fora, geralmente, 
traz um olhar diferente e abre caminhos”, 
ressalta Peralta. Ele se diz fã deste tipo de 
colaboração, tanto que sua atual direto-
ra de criação para Natura é Denise Gallo, 
que anteriormente prestava consultoria 
na área de semiótica.

Na Ogilvy, a campanha de Claro lança-
da em julho passado e que envolveu Ro-
naldo e Luque também teve a mão dos 
dois. Partiu deles, por exemplo, a ideia 
de utilizar um dos personagens do humo-
rista, o motoboy Jackson Five. O mesmo 
valeu para a campanha de Kuat, também 
da Ogilvy, com participação de Adnet, em 
que ele criava paródias para tentar ser tão 
marcante quanto o sabor do refrigerante. 
Este, aliás, é um nome requisitado para 

Ronaldo, por exemplo, tornam-se pratica-
mente membros das áreas de criação das 
agências em campanhas recentes das quais 
participaram. Eles, literalmente, colocam a 
mão na massa e contribuíram ativamente 
com o desenvolvimento das ações. 

Iniciativas como estas exigem, antes 
de tudo, que a agência aceite a ideia de 
que precisa de auxílio. Algo que nem 
sempre é fácil de digerir. “Precisamos 
ter a consciência de que sozinho não 
se consegue fazer tudo e que, às vezes, 
é necessário buscar alguém de fora”, as-
sume Luiz Fernando Musa, diretor geral 
da Ogilvy. “Sempre houve essa disposi-
ção por parte das pessoas de sugerir al-
go para a campanha. Mas, de uns tem-
pos para cá, passou a existir um pensa-
mento de que quanto menos a criação 
se levar a sério e se considerar o bastião 
da ideia, melhor a campanha será. Des-
de que, claro, a ideia de fora seja algo le-
gal”, afirma Guga Ketzer, vice-presiden-
te de criação da Loducca. “A vantagem 
é conseguir uma comunicação que fo-
ge aos padrões. O processo pelo qual os 
publicitários criam, às vezes, é viciado. 
Mexer um pouco nisso traz uma coisa 
diferente. Precisamos esquecer os pre-
conceitos”, prega Alexandre Peralta, pre-
sidente da PeraltaStrawberryFrog. “Es-
sas pessoas que possuem um canal di-
reto com a audiência têm uma boa no-
ção do que funciona ou não com deter-
minado público”, analisa Moacir Netto, 
diretor de criação da DM9DDB. 

usou o cérebro para a campanha ir adiante. 
“Sem a participação do artista, o resultado 
final teria sido bem diferente”, atesta Netto.

Outro fruto recente da DM9DDB envol-
veu Marco Luque e o lançamento do pro-
duto iConta, do Itaú, que contou com um 
show ao vivo do humorista pela internet. 
“Apesar de a agência ter criado todos os 
personagens, os textos ficaram em aberto. 
Além disso, Luque deu a ideia de deixar-
mos as pessoas interagirem com o show, 
propondo temas pelo Twitter”, conta Net-
to. A ação tinha ainda vídeos de diversos 
personagens, sendo que um dos principais 
bordões da campanha, o “Bully-me!”, sur-
giu da boca de Luque na hora da gravação.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1471, p. 18, 8 ago. 2011.




