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Nos dias 23 e 24 de agosto a ESPM abrigou o Top de Criatividade, evento que contou com 

palestras de alguns dos principais profissionais de criação da publicidade brasileira. E dois 

meses após o término do Festival de Criatividade de Cannes, o assunto em torno dos Leões 

continua rendendo, como o de que não existe fórmula mágica ou mandinga capaz de atrair os 

tão almejados prêmios em Titanium e Integrated. 

 

Mas, na opinião de profissionais de algumas das melhores agências do País, ingredientes como 

simplicidade, originalidade e interação com o público jamais devem ficar de fora dessa receita. 

"Simplicidade é a chave para criar uma peça de sucesso. O excesso de conteúdo só distancia o 

público, que deve ser provocado, e não confundido", afirma Marco Versolato, vp de criação da 

DM9DDB. Discurso corroborado por Guga Ketzer, vp de criação da Loducca, ao dizer que os 

criativos ficam tão preocupados em bolar ideias grandiosas que se esquecem de que pequenas 

ações também geram bons resultados. "O importante não é o tamanho da ideia, mas o que ela 

traz de novo. O mercado está sedento por gente de personalidade, que questione, dê a cara a 

bater e vá contra a corrente. Afinal, ninguém se distingue estando no meio da massa". Sócio-

diretor da Trator Filmes, Alex Miranda apresentou o case "Decodifique Jay-Z com Bing", criado 

pela Droga5 para o bus-çador Bing, da Microsoft, e que levou dois GPs no Cannes Lions 2011, 

nas áreas de Outdoor e Integrated. O trabalho, que o diretor de filmes considera um exemplo 

de ideia fora da caixa, consistia em divulgar, por meio do Bing, a biografia do rapper Jay-Z, 

que estava prestes a ser lançada nos Estados Unidos. Todas as 350 páginas do livro foram 

espalhadas por locais inusitados ao redor do mundo, como lojas, piscinas de hotéis, toalhas de 

banho, sanduíches e roupas de grife. Durante um mês, as pessoas puderam buscar pistas no 

Bing e montar a biografia digitalmente, antes de seu lançamento oficial. O projeto resultou em 

um aumento de 11,7% no tráfego do buscador. "Esse case possui características essenciais 

para agradar os jurados de Cannes, como qualidade, criatividade, objetividade, originalidade, 

inovação, comunicação com várias mídias e interação com o público", explicou. Já para Daniel 

Santander, diretor de criação da Fábrica Comunicação Dirigida, as campanhas não devem 

apenas comunicar, elas precisam estabelecer diálogos com o público. "As redes sociais estão aí 

para facilitar essa troca de informações, mas devemos utilizá-las com cuidado, dentro do 

contexto da marca". 

 

TECNOLOGIA 

 

No segundo dia do evento, João Carvalho, sócio do Grupo Pontomobi, uma das principais 

agências especializadas em mobile marketing no País, falou sobre as ferramentas utilizadas 

pela Cheil, de Seul, no trabalho realizado para a rede de supermercados Tes-co, e que rendeu 

à agência o GP da área de mídia em Cannes. "Do ponto de vista tecnológico, é fácil, mas o 

modo como a tecnologia foi usada é que fez a diferença", avaliou o executivo, lembrando que 

a ação - que envolvia compras dos produtos vendidos na rede por meio de smartphones, ao 

escanear o código QR Code de cada um nas vitrines virtuais dispostas no metrô da capital sul-

coreana -aumentou em 76% o número de consumidores e em 130% as vendas da rede. 
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O publicitário aproveitou a deixa para criticar a falta de ações mobile no mercado brasileiro. 

"Na categoria mobile, apenas nove cases foram inscritos em Cannes, sendo que temos mais de 

200 milhões de celulares no Brasil sendo 20 milhões com internet, número maior que a 

população de muitos países", lembrou. 

 

|á a dupla vencedora de diversos prêmios conquistados pela AlmapBBDO nos últimos anos, 

Marcos Medeiros e André Kas-su, diretores de criação, integrou a mesa de debate "Criatividade 

e Fraturas" e a ilustrou com um documentário sobre o skatista brasileiro Bob Burnquist, 

considerado um dos maiores atletas da atualidade. Os publicitários utilizaram diversas 

passagens do documentário para fazer um comparativo com a atividade de propaganda. "Há 

muitos erros crassos na publicidade - e fraturas. Mas também há os acertos", analisou Kassu, 

dizendo que persistência, repetição, treinamento e método formam a base para um trabalho 

criativo bem feito. 

 

Por fim, João Livi, diretor geral de criação da Talent, em sua apresentação "It's only 

advertising, but I like it", enumerou as razões por que gosta de propaganda. "Acho que é uma 

das coisas mais honestas do mundo. O próprio fato dela vir assinada por uma marca a torna 

absolutamente transparente", argumentou. Livi apresentou cases realizados pela Talent, como 

a campanha da Topper, que, em 2010, decidiu apoiar o rugby, esporte no qual o Brasil nunca 

se destacou. "O bom da propaganda é que essa é uma profissão imune ao tédio", brincou. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 29 ago. 2011. p. 39.  
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