
O ano de 2013 ficará marcado na história da publicidade 
nacional como o mais produtivo para o segmento. Entre 
os dias 15 e 26 de maio, no Festival Internacional de Can
nes, Oscar da publicidade mundial, o Brasil levou nada 
menos que 114 leões para casa. No entanto, um desta
que não pode deixar de ser mencionado. A Ogilvy Brasil 
conquistou 35 troféus, entre eles, o mais importante do 
Festival, o Grand Prix de Titanium, pela campanha “Re
tratos da Real Beleza”, para a Dove.

Com mais de 160 milhões de views na internet, a cam
panha que colocou em evidência o quanto as mulheres 
são exigentes com a autoimagem se tornou a mais vista 
de todos os tempos e elevou o Brasil a um novo pata
mar. Para Roberto Femandez, diretor-geral de criação da 
Ogilvy & Mather Brasil, este é o resultado de um trabalho 
consistente que a agência vem fazendo com a reformu
lação liderada pelo CEO Luiz Fernando Musa e do diretor 
executivo de criação Anselmo Ramos. “TUdo o que tem 
ocorrido não é por acaso. No ano passado a agência bateu 
o recorde brasileiro de leões: foram 16. Neste ano a gente 
ganhou 35 e mais que dobrou nosso próprio recorde.”

Não satisfeita, a Ogilvy Brasil foi também a primeira da 
rede, que inclui unidades nas principais capitais do mun
do, a ganhar o prêmio de Agência do Ano. Sobre o suces
so da agência, Femandez aponta o espírito de equipe dos 
funcionários. Nesse sentido, todos se sentem peças im
portantes no desenvolvimento das campanhas. “Costumo 
dizer que todo mundo rema para o mesmo lado. A busca 
por ideias que tragam repercussão, levando a prêmios, é a 
mesma do atendimento, da criação, da assessoria de im
prensa, da secretária. A agência inteira tem essa crença.”

POR DENTRO DA REAL BELEZA
Fruto da vitória brasileira diante de uma concorrência entre 
os principais escritórios da Ogilvy em todo o mundo, a cam
panha “Retratos da Real Beleza” traz em seu conceito uma 
estratégia bastante trabalhada em agências fora do Brasil. 
“A propaganda brasileira ainda tem uma presença muito 
maior na TV e no impresso, mas, como a Ogilvy é parte de 
um grupo global, já tem esse driver de buscar ideias dife
renciadas. Não por acaso as peças mais premiadas em Can
nes são ideias de conteúdo que bombaram muito mais em 
outras mídias do que na tradicional”, explica Femandez.

Para desbancar escritórios da Ogilvy que já trouxeram 
grandes prêmios para a Dove, como a unidade de Lon
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dres, a agência brasileira se preparou ao longo dos últi
mos anos desenvolvendo grandes campanhas que trou
xeram inovações importantes para o mercado. Em 2012, 
as praias cariocas receberam chuveiros gigantes no for
mato de uma máquina de refrigerante da Sprite duran
te o verão. Para a Unilever, a agência criou a campanha 
“Hellmann's recipe receipt”, que imprimia na nota fiscal 
dos clientes receitas que tinham como base a maione
se Hellmann’s e demais itens comprados no mercado. 
“Esses trabalhos aumentaram a credibilidade da agên
cia dentro do mercado em geral, mas muito dentro dos 
clientes, que começaram a trazer projetos para nós.”

Com o projeto de trazer à tona novamente o tema so
bre a real beleza, a Ogilvy não estava atrás de um simples 
comercial, mas de uma maneira de tocar as pessoas de 
forma mais moderna. Daí a ideia de utilizar as redes so
ciais. Este foi o norte da agência ao desenvolver “Retratos 
da Real Beleza”, gravado em São Francisco, na Califórnia. 
Como estratégia, os Estados Unidos foram o ponto de 
lançamento da campanha.

Segundo Femandez, desde o princípio, a campanha 
surgiu de um insight da agência, mas sem nenhuma pes
quisa prévia. “A gente tinha essa tese de que as mulheres 
falam muito melhor de uma outra pessoa, uma amiga, 
por exemplo, do que de si mesmas porque elas são muito 
autocríticas. Daí a gente pensou: se fizermos um experi
mento com retrato falado pode dar certo. A gente foi no 
risco”, confidencia.

No dia da gravação da campanha, nenhuma das par
ticipantes sabia exatamente o motivo por que foram 
chamadas. Nem mesmo o especialista em retrato falado 
formado pelo FBI, Gil Zamora. Eles sabiam apenas que 
se tratava de uma ação da Dove. Em uma antessala, al
gumas mulheres esperavam ser chamadas, conversavam 
amenidades até serem chamadas para o galpão onde es
tava o artista forense. Em nenhum momento os dois se

viam, garante Femandez. “Você percebe a legitimidade 
de tudo. Costumo dizer que o olho não mente. Se você 
olhar para o olho das pessoas durante o documentário 
você verá a verdade das reações. São 100% verdadeiras.”

MUITO ALÉM DECANNES

Receber 35 troféus em Cannes é motivo de orgulho para 
qualquer agência, disso ninguém discorda. Mas diante do 
poder mobilizador de campanhas como a vencedora do 
Grand Prix de Promo, que incentivou a doação de órgãos 
em Pernambuco, os aclamados leões ficam em segundo 
plano. Vencedora do prêmio Grand Prix de Promo, a cam
panha da Ogilvy pegou carona na paixão dos torcedores 
do Sport Clube Recife para convidar a população a ser fã 
imortal do time do coração.

O apelo emocional da campanha explicava aos tor
cedores que, com a carteirinha de doador, mesmo após 
sua morte, seus olhos continuariam assistindo aos jogos. 
Assim como o coração permaneceria batendo de emo
ção. Para isso, bastava entrar na internet e baixar um 
cartãozinho personalizado e andar com ele na carteira. 
Segundo Femandez, com uma iniciativa simples, mais 
de 50 mil pessoas passaram a se declarar doadoras em 
Pernambuco, e mais: a fila de espera para transplantes de 
córnea e coração foi zerada. “A gente convidou dez pes
soas que estavam aguardando as doações para participar 
dos comerciais, e, felizmente, todas elas conseguiram ser 
operadas por causa da campanha.”

Durante o anúncio de vencedora, em Cannes, a agên
cia recebeu a notícia de uma das juradas do festival de 
que há interesse de um grande time de futebol alemão 
em um modelo semelhante para estimular a doação 
de órgãos entre seus torcedores. “O que aconteceu no 
festival foi inacreditável, a gente está muito feliz, mas 
essa campanha está muito além da premiação em 
Cannes. Ela salvou vidas.”
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CHRISTIANE CARVALHO I DIRETORA DE MÍDIA DA OPUSMÚLTIPLA A Comunicação Integrada é 
o modelo mais moderno de gestão de ações de comunicação e parte da premissa de que 
apenas uma ação não é capaz de cobrir todos os públicos-alvo, envolvê-los e fidelizá-los. 
Esses três objetivos só podem ser atingidos numa combinação de ações complementa
res. Isso porque toda empresa tem vários , que dividem sua atenção entre vários meios 
de comunicação. Outra vantagem de usar vários meios simultaneamente é a ampliação 
da cobertura, do número de pessoas impactadas pela sua mensagem. Por fim, usar dife
rentes plataformas garante melhores resultados porque multiplica os esforços.

MAURÍCIO ALMEIDA I DIRETOR DE MÍDIA DATALENT Normalmente, veículos segmentados 
são considerados em hábitos específicos de consumo, porém, se bem-trabalhados, 
respeitando a linguagem e o target consumidor, podem estabelecer uma conexão 
bastante positiva para a marca. Recentemente, em um briefing que recebemos da 
Mizuno, trabalhamos de maneira multiplataforma um veículo bastante segmenta
do. O objetivo era nos aproximarmos de iniciantes no esporte, atuando em veículos 
de massa. Porém, para ampliar a chance de sucesso, a solução foi criar uma websé- 
rie que documentou a transformação de quatro pessoas sedentárias até correrem 
a maratona de Amsterdam. Alcançamos resultados muito interessantes e o projeto 
ajudou a criar a identificação de que precisávamos.

ALEX GONZALEZI DIRETOR DE MÍDIA DA OBJECTIVA Um bom planejamento estratégico e 
sua plena execução, embora indispensáveis, já não são garantias de sucesso e obten
ção dos resultados necessários. Acredito que os veículos segmentados devem ser vis
tos e utilizados como importantes ferramentas táticas de diferenciação, capilaridade 
e otimização de investimentos na comunicação. As marcas podem conseguir não ape
nas sua mensagem bem fixada na mente do seu target, mas também uma comunica
ção de duas vias. Os conteúdos destes veículos são procurados por cada segmento, o 
que pode nos garantir audiência de excelente qualidade e bom custo-benefício.

VICENTE VARELA I DIRETOR GERAL DE MÍDIA DA FISCHER&FRIENDS Ao optarmos por um 
veículo segmentado, temos de ter ciência de que ele poderá oferecer muito mais 
que o simples impacto de mensagem. Diante de inúmeras plataformas de mídias 
atuais, é comum identificarmos a dedicação dos consumidores elegendo um veículo 
ou outro pelo fator conteúdo. Já que é o conteúdo que importa, penso que o melhor 
para as marcas seja buscar a melhor experiência de impacto, criando um link direto 
entre o seu posicionamento com a linguagem e a forma de expressar os conteúdos 
de um jeito mais proveitoso e efetivo. Aqui fica a dica de que seja criada a mensagem 
explorando as diferentes “telas”, respeitando suas particularidades, uma vez que a 
situação de consumo diverge dependendo da plataforma.
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 292, p. 12-14, ago. 2013.




