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Senhor publicidade
DDB comemora centenário de seu fundador Bill Bernbach, a personalidade
mais influente da história da publicidade mundial
Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

P

egava muito mal nos Estados Unidos de
1959 não pensar grande. Esse foi apenas
um dos motivos que tornaram o anúncio
“Think small” (“Pense pequeno”), da Doyle
Dane Bernbach tão revolucionário. Provocativo, ele divulgava, em pleno período pós-Segunda Guerra, o Fusca, um carro de origem alemã, que definitivamente não estava no gosto dos norte-americanos por seu
tamanho. Isso com uma imagem simples e
um texto que virou argumento para quem
ia às concessionárias comprar o veículo,
econômico e perfeito para ser o segundo
carro da família. O Advertising Age elegeu
esta campanha a mais influente da história da publicidade mundial. E seu criador,

William (Bill) Bernbach, a personalidade
mais influente do século neste mercado.
Se vivo, o fundador da hoje DDB teria completado cem anos no dia 13.
“Antes de Bill Bernbach, os catedráticos da publicidade acreditavam em regras.
Eles tentaram transformar a publicidade
em uma ciência”, escreve Keith Reinhard,
chairman emérito da DDB, em texto publicado no site da agência para homenagear
o fundador. Foi a partir dessa percepção,
aliás, que Bernbach cunhou uma de suas grandes frases: “Eu alertei você sobre a
crença de que a publicidade é uma ciência”.
Outro legado de Bernbach é o modelo
de atuação conjunta de redatores e diretores de arte que atuavam em departamen-

tos distintos. Além disso, vale lembrar que
a agência de Bernbach foi a primeira a ter a
uma mulher como líder: Phyllis Robinson.
E em um mercado até então anglo-saxão,
ele contratou irlandeses e italianos. Curiosamente, um dos anúncios mais conhecidos da DDB é para o pão de centeio Levy’s,
de origem judia. “Você não precisa ser judeu para amar Levy’s”, avisava a peça, que
exibia um homem de origem indígena com
características de judeu abocanhando um
sanduíche.
Outra frase célebre, “a mágica está no
produto”, indicava que não adianta ir contra
os fatos. Por isso, quando recebeu a missão
de divulgar a locadora de carros Avis no começo dos anos 60, a segunda do mercado,
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As frases do Mad Men
“Regra é aquilo que o artista quebra; o memorável nunca vem de uma fórmula”
“Uma grande campanha fará um produto ruim falhar mais rápido. Ela fará mais pessoas
saberem que o produto é ruim”
“A publicidade não cria uma vantagem de produto. Ela apenas a expressa”
“Nosso trabalho é vender o produto dos nossos clientes. E não a nós mesmos. Nosso trabalho
é matar o talento que nos faz brilhar mais do que o produto. Nosso trabalho é simplificar para
dilacerar o que não tem a ver, extirpar as ervas daninhas que estão asfixiando a mensagem do
produto”
“Adapte suas técnicas a uma ideia, e não a ideia a suas técnicas”
“Há poucas coisas tão destrutivas quanto uma ideia incorreta expressa de maneira persuasiva”

mas que estava em franca decadência, ele
optou pela mais pura honestidade. “Avis é
apenas a número dois em aluguel de carros.
Então, por que vocês devem vir para cá?” A
estratégia triplicou o share em apenas quatro anos. Eram os tempos dos Mad Men que
tomavam uísque no escritório. E o nova-iorquino Bernbach era um dos grandes referenciais da expressão, tanto que a DDB e
os métodos criativos dele são o contraponto à conservadora Sterling Cooper, a agência-fantasia da premiada série Mad Men.
Uma coincidência etílica é que Bernbach
iniciou sua vida publicitária nos anos 30
dentro da Schenley Distillers, empresa especializada em uísques. Contratado para cuidar do tráfego de cartas, ele se aventurou a
criar um anúncio que acabou sendo veiculado. Durante a Segunda Guerra Mundial,
saiu da empresa, virou ghost-writer e, algum
tempo depois, entrou para o mercado publicitário em uma pequena agência — a já
inexistente William Weintraub. Mudou para
a Grey em 1945, onde galgou espaço até se
tornar vice-presidente de criação.
Quatro anos depois, ao lado do vice-presidente de atendimento Ned Doyle e de seu
amigo Maxwell Dane, responsável pela operação da nova agência, fundou a Doyle Dane Bernbach na Avenida Madison. Ficou na
casa até sua morte, em 1982. Quatro anos
depois, a DDB se uniria à NeedhamHarper,
de Reinhard, e à BBDO de Allen Rosenshine,
para criar o grupo Omnicom, hoje, o segundo maior da publicidade mundial.
A DDB Worldwide, por sua vez, saltou do
escritório único em Nova York para uma rede de 200 bases em 90 países, incluindo a
presença no Brasil com a DM9DDB. A DDB
é a quarta maior rede de agências do mundo, com receitas de US$ 1,15 bilhão em 2010,
atrás apenas de Dentsu, McCann Erickson
e BBDO. Como se vê, Bernbach não pensava tão pequeno quanto ele propunha no
anúncio de Fusca.

Digital

Aperitivo do futuro
Parceria entre WMcCann, Burti Filmes, LG e Kraft Foods
rende o “primeiro comercial interativo brasileiro”
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Público interfere no desenrolar do filme criado pela WMcCann para o Chiclets Evolution

dem ser definidas via controle remoto, por
meio de tecnologia Can you feel it, desenvolvida pela Interactive Transmídia Brand
Network (ITBN), empresa do Grupo Burti.
Cavallini afirma que a agência abraçou
o projeto por vislumbrar seu potencial de
inovação e acreditar que esse molde pode
se tornar padrão até 2014, data em que a
LG projeta já ter vendido quatro milhões
de aparelhos smart TV no Brasil. Por ser
um balão de ensaio, o comercial não terá
veiculação tradicional. Estará disponível
apenas no menu de conteúdo dos aparelhos Smart TV da LG. Para ele, o obstáculo da compatibilidade da tecnologia do
comercial com os diversos modelos de
TV digital não é momentâneo. “Esse não
é um problema do ambiente digital e sim
uma realidade”, reconhece Cavallini. Para
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para quando os comerciais interativos virarem uma realidade”, afirma Ricardo Cavallini, vice-presidente de convergência
da WMcCann.
O produto escolhido para esse projeto
experimental foi o Chiclets Evolution, goma de mascar que começa com um sabor
(morango ou citrus) e termina com outro
completamente diferente (hortelã). Esta
foi a deixa para a criação de um comercial que começa de um jeito e termina de
outro, conta Ricardo Godoy, da Burti Filmes, que assina a direção de “Balada interativa”. Na peça, um adolescente chega a
uma festa à fantasia sem estar vestido para
a ocasião. Surge diante dele uma luva de
box e um par de óculos escuros, a primeira oportunidade dada ao consumidor para
interagir com a história e escolher um traje para o personagem. Na sequência, após
tentar sem sucesso beijar uma garota da
festa, lhe é dada uma chance de trocar a
fantasia da pretendida, e quem sabe, sua
receptividade. No final, o consumidor ajuda o personagem a lidar com um vizinho
que bate na porta do apartamento para reclamar do barulho. Todas essas opções po-
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plena interatividade prometida pela
televisão digital está longe de ser uma
realidade para os 190 milhões de brasileiros, assim como a produção em massa de
comerciais desenvolvidos para essa nova
plataforma. Como ainda não existe uma receita pronta para explorar essa nova fronteira da publicidade e a perspectiva de retorno no curto prazo é remota, as parcerias
entre agências, produtoras, fabricantes de
equipamento e anunciantes parecem ser
o melhor caminho para minimizar riscos.
É o que concluíram WMCann, Burti Filmes, LG e Kraft Foods, que na semana passada apresentaram o que chamam de “primeiro filme interativo para TV da publicidade brasileira”, disponível apenas para os
donos do modelo smart TV, lançado este
ano pela LG. O projeto não prevê retorno
financeiro imediato, mas como existem
poucas iniciativas desta natureza no mercado, as empresas participantes estão sendo movidas pelo ineditismo e pela experimentação. Por outro lado, acreditam que
esta tecnologia deverá evoluir mais rapidamente que a internet e o smartphone. “As
agências precisam estar atentas e prontas

is.
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ele, em três anos é possível que exista uma
base de até seis milhões de aparelhos de
TV digital compatíveis para receber uma
mesma tecnologia. Apesar dessa perspectiva de escala, nenhuma ação será eficiente se não for capaz de estimular a iniciativa do consumidor. “Não tenho mais como
entregar a mensagem como antigamente,
hoje preciso atrair a audiência”, reconhece.
Para Cavallini, mais do que badalar a
nova goma de mascar da Kraft, o comercial terá um importante papel no ponto
de venda dos televisores da LG como um
aperitivo do futuro da publicidade. “Muitas pessoas vão degustar o equipamento com nosso comercial, que por sua vez
ajuda a vender o conceito digital e vice-versa”, aposta.
Robert Galbraith

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1472, p. 22, 15 ago. 2011.
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