
Profissionais destacam conhecimento 
Claudia Penteado 
 
Enquanto a maioria das discussões em torno da criação publicitária trafega por hipertextos, 
aplicativos para smartphones, virais, games e afins, na cidade de Paraty, na costa verde 
fluminense, durante o 6º Encontro de Redação Publicitária, falou-se da boa e simples redação, 
do texto de qualidade – aquele que para existir precisa apenas de uma folha de papel e uma 
caneta. 
 
Não por acaso, o redator Chiquinho Lucchini, da NBS, abriu as palestras do encontro deixando 
claro que não projetaria filmes, não apresentaria cases nem tampouco mostraria trabalhos 
premiados em Cannes. Diante de uma plateia composta basicamente por estudantes, discorreu 
sobre a importância de ler, estudar e absorver conteúdo para ter a capacidade de produzir 
bom conteúdo numa simples folha de papel em branco. 
 
O encontro, promovido pela Alap (Associação Latino-Americana de Publicidade) com patrocínio 
da ESPM, reuniu cerca de 150 estudantes e premiou um deles, Guilherme Tavares Heizer, da 
Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (MG), com uma bolsa para o Curso de Portfólio da 
ESPM no Rio. Ele venceu o concurso universitário promovido durante o Encontro e cujo 
briefing, escolhido pelo redator Marcelo Coli, da Euro RSCG, que ministrou um workshop para 
o grupo de estudantes, foi a indústria do tabaco. O segundo colocado no concurso foi Ricardo 
Yamaguchi, da Cásper Líbero (SP), e o terceiro foi Alexandre de Oliveira Siqueira, da 
Universidade do Rio de Janeiro.  Paralelamente, e pela primeira vez, foi promovido também 
um concurso de redações envolvendo quatro escolas da região.  
 
“Decidimos envolver a comunidade e estimular os jovens de Paraty. Durante várias semanas o 
concurso foi divulgado nas escolas locais, e o tema escolhido foi o turismo sustentável em 
Paraty”, disse Jomar Pereira da Silva, presidente da Alap e idealizador do encontro, há seis 
anos. 
 
Um dos pontos altos do evento foi a entrega do tradicional Prêmio Jeca Tatu à presidente do 
Grupo Full Jazz, Christina Carvalho Pinto, que engrossa a fila de nomes como Mauro Salles, 
Alex Perisconotto, Roberto Duailibi, Washington Olivetto, entre outros. O prêmio foi criado há 
30 anos para promover a cultura popular brasileira. Christina, a primeira mulher a receber o 
troféu, fez uma palestra sobre o verdadeiro papel da publicidade no mundo de hoje (veja 
matéria nesta página). 
 
Reflexão 
 
Chiquinho Lucchini, da NBS, Marcelo Coli, da Euro RSCG e Eduardo Barbato, diretor de 
planejamento da NBS, discorreram em Paraty sobre criação e redação publicitária. O encontro 
de dois dias promoveu uma profunda reflexão sobre a atividade. 
 
“Não existe receita para dar certo na profissão. Não se pode ensinar isso. O importante é 
alimentar-se de conhecimento, muita informação e experiências. Ler tudo, ouvir tudo, ver o 
novo, se preencher de coisas de qualidade. Todo publicitário deve ser uma esponja”, disse 
Lucchini. 
 
O redator enfatizou a importância de conhecer o trabalho de redatores que fazem parte da 
história da publicidade como Ercílio Tranjan, Alcides Fidalgo, Mauro Mattos, Ruy Lindenberg, 
Marcelo Aragão, Ricardo Freire, entre muitos outros. E disse que por mais que se tenha 
talento, jamais se pode abandonar o esforço e o trabalho duro para se aprimorar. 
 
“Uma excelente formação dá segurança. O conhecimento não forma só bons criativos, mas 
bons cidadãos. Faz parte da formação de caráter. Interesse e conhecimento fazem melhores 
redatores e pessoas”, destacou Lucchini.  
 
Marcelo Coli, da Euro RSCG Rio, disse que até mesmo no Twitter é possível fazer opções mais 
inteligentes a respeito de quem seguir, e assim ter acesso a conteúdo de melhor qualidade. 
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Barbato, planejador da NBS, provocou os estudantes ao destacar que cabe a eles modificar o 
modelo atual da criação dentro das agências, que, ele acredita, ainda mudará um bocado. Ele 
criticou, por exemplo, o fato de muitas agências não colocarem a criação para produzir o 
conteúdo das redes sociais para seus clientes. A missão muitas vezes acaba nas mãos das 
assessorias de imprensa. 
 
“É preciso ser um excelente redator publicitário e totalmente envolvido na estratégia do cliente 
para escrever em nome dele no Twitter”, disse Barbato. 
 
Para o profissional, vive-se um momento de transição e os modelos de hoje ainda não são os 
definitivos. O modelo colaborativo que se criou ainda vai mudar e cabe às novas gerações 
implementar as mudanças. “Estamos no olho do furacão”, concluiu Barbato. 
 

 
 
Vencedora do Prêmio Jeca Tatu reflete 
 
Emocionada, Christina Carvalho Pinto, presidente do Grupo Full Jazz, recebeu o Prêmio Jeca 
Tatu pelo seu lado redatora – segundo ela, sua paixão maior. O prêmio à publicitária foi 
entregue por Hiran Castello Branco, vice-presidente da ESPM, e Jomar Pereira da Silva, 
presidente da Alap (Associação Latino-Americana de Publicidade). Para encerrar o evento, 
Christina realizou uma palestra na qual questionou os tempos de muita pressão e pouca 
reflexão que a propaganda vive. 
 
“Não existe redator e sim mente criativa. E mentes criativas precisam e gostam de desafios. E 
o desafio de hoje é resgatar os valores essenciais, pensar na fidelização no lugar da sedução 
pura, parar para pensar a respeito do nosso papel. Precisamos somar o poder das ideias ao 
poder da consciência”, disse Christina. 
 
 “Para mim é muito importante receber esse prêmio. Há muitos anos não tenho mais me 
importado com os prêmios publicitários. Primeiro porque a maturidade tem que nos levar a 
migrar para uma atuação mais difícil, mais ampla, e mais criativa do que aquilo que qualquer 
prêmio possa mensurar. Que é como aplicar todo o conhecimento de uma trajetória, a 
experiência e toda essa criatividade que tanto foi reconhecida para benefício de um cenário tão 
difícil quanto o atual. Hoje o desafio é para todas as mentes criativas do mundo. Não estou 
mais preocupada se um slogan, título ou filme meu foi premiado. Queria mesmo é que o 
grande prêmio possa vir de eu me sentir realizada como alguém que engrossa as fileiras dos 
agentes de transformação”, destacou ela. 
 
Indagada por que o Prêmio Jeca Tatu tem significado especial, Christina respondeu que gosta 
de escrever. “Não importa se é para A ou para B. Importa gostar de escrever. Sou 
essencialmente uma redatora. Fui parar no ambiente publicitário porque eu escrevo muito. 
Escrevo desde os 9 anos, contos, crônicas, uma série de coisas que estou à beira de publicar. 
Ganhei prêmios com contos de literatura, mas nunca quis publicar porque acho que isso é 
muito sério, é preciso estar com a maturidade e o tempo para fazer disso uma contribuição 
verdadeira. Depois que li Guimarães Rosa achei que nunca mais ninguém no mundo precisaria 
escrever nada. Mas obviamente não é assim. Tem tantas coisas maravilhosas sendo expressas 
através da arte da palavra. Sou escritora acima de tudo por essência”, ressaltou. 
 
Honra 
 
Christina contou que o Prêmio Jeca Tatu foi criado quando ela era diretora de criação da CBBA. 
“Quando o grande e totalmente inesquecível Renato Castello Branco o criou. Porque ele teve 
uma visão de que essa maravilha da nossa cultura brasileira, desse mix de cultura que somos 
todos nós em algum momento poderia começar a escapar do universo publicitário. Parece que 
ele teve uma vidência. Ele resolveu criar um mecanismo que até pelo próprio nome remetesse 
à riqueza da nossa cultura. Sinto-me duplamente honrada porque vi o prêmio nascer e depois 
de algumas décadas sou a pessoa premiada como uma pessoa que honrou essa cultura e não 
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ficou aprisionada nas mesmices dos anuários que passaram a empobrecer a linguagem 
publicitária no Brasil. É como se completasse um ciclo da minha existência e lhe desse um 
valor maior porque tenho paixão pelo nosso país e pela nossa cultura. A leveza com que o 
brasileiro se expressa é algo único no mundo”, afirmou a publicitária. 
 
Em relação ao seu olhar sobre a profissão atualmente, a presidente do Grupo Full Jazz 
comentou que acredita que a profissão é bela e nunca deixará de ser, mas mostrou 
preocupação com o mercado. 
 
“A ideia de que se possa entender o ser humano e criar pontes de comunicação entre marcas 
que valham a pena e pessoas conscientes. Isso nunca vai deixar de ser interessante. O que é 
muito preocupante é o nível de dormência e inconsciência com que essa ponte entre marcas e 
seres humanos vem sendo constituída. Hoje a construção dessa ponte deixou de ser 
construção e passou a ser um mecanismo de robotização, de anestesia e muitas vezes de 
agressão ao ser humano. A perversidade não é inerente à profissão mas a dormência com que 
muitas vezes hoje se trabalha a criação publicitária faz do publicitário um profissional nem 
sempre merecedor de respeito”, disparou.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 19 set. 2011, p. 18 
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