
Contra a pecha da "pro
Embora concordem que há uma retomada de investimentos, criativos afirmam que osclient

Por Nara Damante
Atividade sensível às oscila-

ções econômicas, a publicidade

está sentindo os efeitos da reto-

mada dos investimentos. Impul-

sionados pela economia os anun-

ciantes estão voltando à carga,

destacando mais verbas para a

propaganda ou ainda chegando a

pensar em ações de médio prazo,

o que não aconteceu no ano pas-

sado em virtude da necessidade

de giro rápido. Isso não quer di-

zer que as campanhas de varejo

estão dando lugar às de constru-

ção de marca ou que haja um

grande otimismo. Os clientes ape-

nas estão mais relaxados em rela-
ção à visão imediatista das cam-

panhas de varejo e isso afeta dire-

tamente a tranqüilidade dos cria-

tivos para desenvolver mais pe-

ças e ver o resultado na mídia.

Rodolfo Sampaio, vice-presi-

dente de criação da Publicis Sal-

les Norton no Rio de Janeiro, ad-

mite que a retomada dos investi-

mentos vem chegando aos pou-

cos. Mesmo com o aumento gra-

dual, no caso da sua carteira de

clientes, ele relata que está haven-

do uma manutenção da propor-

ção das verbas de varejo e institu-

cional. Porém, não concorda com

a idéia de que a propaganda esta-
va limitada. "Propaganda sempre

foi sinônimo de resultados, seja

ela de varejo ou institucional. Ao
mesmo tempo, temos que provar

constantemente nossa qualidade
criativa em ambas", diz.

Sampaio: propaganda sempre
foi sinônimo de resultados, seja ela
de varejo ou institucional

"Considero todas as campanhas memoráveis vendedoras, como a do
primeiro sutiã, da Valisére, por tudo o que fez pela marca por anos. Também
a da Antarctica, com o Boco Moco e também a protagonizada por Adoniran
Barbosa, que criou o célebre bordão: "Viemos aqui para beber ou para
conversar?", contrastando com todas as campanhas de cerveja que só
falam com os jovens. Lembro também as campanhas para a Fiat criadas pelo
Sérgio Graciotti, à época em que esse cliente estava na MPM. Além do

Garoto Bom Bril, que
nunca desrespeitou a
dona de casa, era frágil
e brincalhão. Também
as de "Não é nenhuma
Brastemp" e dos pos-
tos Ipiranga, dentre
tantas outras. Dentre as
que fiz, aponto Aqua-
rela — com a música de
Toquinho, para a Fa-
ber-Castell, e que fo-
ram refeitas várias ver-
sões ao longo do tem-
po-e "Habemos Ches-
ter", em que criamos
uma linguagem de hu-
mor toda própria para
a Perdigão."

Christina Carvalho
Pinto, presidente da

FullJazz

"A minha lista de campanhas memoráveis é interminável, e se citasse
apenas algumas delas, além das injustiças soaria algo capenga. Mas o que
eu posso garantir é que todas são extremamente eficientes - ou "vende-
doras", como preferem os críticos. De alguma forma, todas agregaram
importância, inteligência, simpatia ou algo mais às marcas que assina-

vam, e sempre com um efeito com duração de longo prazo. Porque a
propaganda criativa também faz isso: cria diferenciais onde não há (inte-
ligência e simpatia são diferenciais), que é o que faz um consumidor
preferir a marca A em vez da B."

Marcelo Aragão, sócio e diretor de criação da Fallon

Dá para ter campanha
memorável e vendedora
"Há exemplos interessantes de
campanhas memoráveis vende-
doras, como a do Garoto Bom
Bril,case notável de consistência
e continuidade. O mesmo acon-
tece com Havaianas, que saiu do
apelo racional para o subjetivo.
Essa ação usa testemunhal de ato-
res não só como astros que falam
bem dos produtos mas para se
posicionarem como cidadãos co-
muns. Por sua vez, Skol burla de
forma eficiente a questão do com-
parativo implícito se reinventan-
do a cada ano. Essas investidas
tiraram o complexo de inferiori-
dade dos produtos, são vendedo-
ras e criativas e superaram o turn
over das agendas e anunciantes.
Também são memoráveis porque
não fizeram sucesso só entre os
publicitários, mas foram consa-
grados pelo público. Também
considero de bom nível os comer-
cias de C&A, que passou a ser um
divisor de águas do varejo, assim
como os de Casas Bahia."

Fernando Luna,
sócio e vice-presidente

de criação da Grey Brasil

"Considero memoráveis as
campanhas de Brastemp, Skol
('Desce redondo') e as do Sho-
pping Rio Sul. Já as de varejo,
com função imediata, são mais
descartáveis e ficam na memó-

ria apenas em suas épocas.Mas
cito a das concessionárias GM,
realizada por nós, e as de Casas
Bahia como propagandas de
grande apelo popular e de efi-
ciência de vendas."

Rodolfo Sampaio, vice-
presidente de criação da

Publicis Salles Norton/Rio

"Não diferencio clássicas cri-
ativas de clássicas vendedoras.
As campanhas que gosto fa-
zem as duas coisas com o mes-
mo brilhantismo: as campa-
nhas de Nike, Got Milk?, Vo-
lkswagen da DDB do BiIl Berba-
ch, Garoto Bom Bril e tantas
outras que eu deveria citar. Mas

menos é mais."
Jáder Rossetto, vice-

presidente de criação da
Fischer América
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paganda de resultados"
tes ainda não se sentem confortáveis a ponto de destinar verbas para construção de marca

"Dentre as campanhas de varejo, percebo
que em geral as peças dos grandes magazi-
nes, como Mansa, C&A e Renner, são melho-
res que as de eletrodomésticos. Também gos-
to da ação do Banco Itaú — Feito Para Você,
que começou em mídia exterior e ganhou
outras mídias. Dentre as memoráveis cito as
de Valisére (Primeiro Sutiã), a da Folha
(Hitler) e a do Casal Unibanco."

Beto Vivas, diretor da Yip

Para Sampaio, imaginar que
uma campanha está mais criativa
por não visar resultados imedia-
tos é um ponto de vista utópico e
antigo, porque as verbas estão
escassas e o fato de aumentarem

um pouco não significa que a
agência poderá desenvolver o que
quiser. "A crise dos investimen-
tos fez com que os clientes preci-
sassem girar produtos e as agên-
cias acabaram se desdobrando

para conseguir pessoal especia-
lista em criação de campanhas de
varejo. Com isso, tivemos várias
peças interessantes", comenta,
citando os exemplos da rede de
concessionárias General Motors

e das Casas Bahia. Apesar disso,
Sampaio acha que as peças de
varejo tendem a ser criativas à sua
época porque têm função e efi-
ciência imediatas, mas não che-
gam a ser memoráveis.

"Não há diferença entre pro-
paganda e propaganda de resul-
tado. Nosso ofício sempre foi e
sempre será o de vender e gerar
negócios para os clientes", afirma
JáderRossetto, vice-presidente de 
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Rossetto: criatividade atua como escudo
importante dos anunciantes contra a crise

• criação da Fischer América. Para
' ele, os cases que a propaganda
brasileira constrói são tão pode-
rosos quanto os Leões em Can-
nes ou outros prêmios que nos-
sos profissionais têm recebido
mundo afora. Rossetto acredita
que, na maioria dos casos, o prê-
mio é apenas uma conseqüência
do resultado de uma campanha
altamente vencedora em vendas,
que tenha provocado mudança
de comportamento dos consumi-
dores.

Rossetto lembra que crise no
Brasil nunca foi novidade e que a
criatividade atua como um escu-
do importante para as empresas e
suas marcas. E mesmo quando
não há crise econômica existe
sempre a concorrência."Numa
campanha bem arquitetada é pos-
sível mudar um mercado consi-
deravelmente. O poder que nós,
homens de comunicação, temos
é muito grande, e os anunciantes
sabem e valorizam isso. Não exis-
te momento para vender ou ser
criativo. Só existe o momento de
acertar a mão e ganhar o coração
do consumidor", considera.

Testemunha da retomada dos
investimentos, Rossetto está cer-
to de que os clientes não podem
se dar ao luxo de não contar com
uma agência competente, apos-
tando que o delta de vendas que
uma boa campanha pode ganhar
é infinitamente superior à remu-
neração que se paga. "Cara é cam-
panha que não gera resultado.
Propaganda criativa é aquela que
faz o consumidor mudar de atitu-
de, se apaixonar por uma marca.
E comprar os produtos que ela
representa. Nós vendemos so-
nhos, estilo de vida, felicidade,
alegria, sucesso. Produtos e servi-
ços são um oásis de prazer num
mundo cada vez mais caótico e
cheio de guerras", analisa. Rosset-

Aragão: logo a desculpa dos resultados
irá passar e a boa propaganda
recuperará sua importância
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to está otimista com o estímulo
provocado pelo reaquecimento da
economia e prevê que o final de
2004 e o ano de 2005 serão esti-
mulantes para a propaganda.

Retorno da "boa propaganda"
Na Fallon, o aquecimento dos

investimentos em propaganda
está chegando lentamente e vem
causando efeitos que começaram
a se mostrar efetivos na medida
em que os escalões intermediá-
rios das empresas perderam um
pouco do medo de aprovar. De
acordo com Marcelo Aragão, só-
cio e diretor de criação da Fallon,
outra condição é que quanto mais

investimento, mais trabalho será
produzido e, portanto, todos te-
rão ombros mais leves e maiores
chances de acertar. "E também
porque todos teremos mais di-
nheiro para investir em produ-
ção, o que é essencial para garan-
tir a excelência de uma idéia", diz.

Para Aragão, a discussão em
torno da "propaganda de resulta-
dos" é muito bem-vinda neste
momento. "Logo essa 'desculpa'
vai passar e a 'boa propaganda'
poderá recuperar a importância
que nunca deveria ter perdido.
Estamos cansados de ver agên-
cias que colocam um trabalho
medíocre na rua o ano inteiro,

para todos os clientes, e quando
chega a época dos festivais arre-
bentam de ganhar prêmios e po-
sam de 'agências criativas' na mí-
dia", comenta. Ele acha que "pro-
paganda de resultados" não pas-
sa de um eufemismo para justifi-
car a publicidade medíocre. Dis-
cordando da idéia de que o clien-
te abandonou o suporte da pro-
paganda criativa porque precisa-
va vender (uma vez que ela existe
justamente para ajudá-lo nessa
tarefa), Aragão acredita que a di-
visão que deveria existir é entre a
propaganda ruim e a boa. Aquela
que, quando não irrita, passa ba-
tida (a ruim), e aquela que diver-

te, entretém, emociona e conver-
te o consumidor (a boa).

O sócio da Fallon justifica sua
indignação ao mencionar que as
pessoas só podem registrar a
mensagem de determinada mar-
ca e, conseqüentemente, comprar
o produto, se simpatizarem com
a campanha, prestarem atenção
ao que ela diz e acreditarem. Para
isso é preciso ser original, inteli-
gente, bonito, divertido, falar so-
bre coisas que interessam a quem
está ouvindo, enfim, ser criativo
utilizando os elementos e ferra-
mentas disponíveis para buscar a
solução de um problema.

Para Fernando Luna, sócio e

meio&mensagem - 3 9

Anúncio



agencias

Luna: falta ousadia aos clientes,
que hoje se preocupam mais com o fim
do mês do que com o fim do mundo

vice-presidente de criação da Grey
Brasil, existem dois tipos de pro-
paganda: as que estão no ar, de
varejo, com grande apelo vende-
dor, e a feita para os festivais, com
padrão internacional. "Há uma
falta de ousadia do cliente, que
está mais preocupado com o fim
do mês que com o fim do mundo.
Vemos hoje poucas campanhas
sem preços estourados na tela",
critica. Para ele, existem raros ca-
sos como o do diretor de marke-
ting da bebida Bailey's, que era
consumida (e divulgada) sazo-
nalmente, no inverno. Ele pediu
cinco vezes mais verbas para co-
municar a Bailey's no verão, mos-
trando que era possível bebê-la
também nos dias ensolarados,
bastando acrescentar gelo no
copo. "O tal diretor de marketing
virou presidente da companhia,
mas esse tipo de comportamento
está em desuso", diz Luna.

Falando ainda sobre os clien-
tes, Luna percebe um movimen-
to de volta dos anunciantes que
estavam fora da mídia, como Açú-
car Da Barra, Hélios Carbex e
Rayovac, conta conquistada re-
centemente por sua agência. Tam-
bém destaca os emergentes, como
o grupo Friboi, com a marca de
material de limpeza Minuano e
os sabonetes Albany, e grupos de
ensino, como o Uninove, que es-
tão utilizando a mídia mais cons-
tantemente. "As equipes de cria-
ção precisam ter pessoas com
perfis variados, capazes de jogar
no ataque, na defesa e no meio-
de-campo", diz Luna. Por outro
lado, o executivo da Grey aponta
que há cinco segmentos domi-
nando a comunicação atualmen-
te, motivados pelo aquecimento
econômico: bancário, automoti-
vo, de telefonia, de bebidas (refri-
gerantes e cervejas) e de varejo de
móveis e eletrodomésticos. Ele
afirma que, no último caso, o que
prevalece é mostrar que um faz
mais barulho que o outro, literal-
mente, deixando a pegada inteli-
gente para trás.

Medo atrapalha
Também analisando a propa-

ganda brasileira, Aragão concor-
da que a qualidade criativa de-
caiu desde 2002. Mais que crise
econômica, ele arrisca dizer que
afetou também a estabilidade dos
profissionais. "Todo mundo pas-
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sou a temer mais pelo próprio
emprego. E, como sabemos, ja-
mais o medo gerou algo memorá-
vel e produtivo na história da hu-
manidade, seja nas ciências, nas
artes ou nos negócios. Aprovar
boa propaganda também é um ato
de criação e, portanto, envolve ris-
co", aponta. Ou seja, para os dire-
tores e gerentes de marketing que
temem pelo próprio emprego tem
sido mais confortável aprovar uma
idéia batida, um testemunhai com
um ator famoso, do que simples-
mente um clipe que tenha um
conceito forte e original, mas que

Christina: voracidade por lucros
rápidos tomou conta das corporações,
em especial as multinacionais

pode criar polêmica.
Como só não há risco naquilo

que já foi feito e testado anterior-
mente e que é considerado "fór-
mula aprovada", perde-se a chan-
ce de fazer boa propaganda. "Fór-
mula não causa impacto em nin-
guém, caso contrário a vida dos
publicitários seria bem mais fácil.
Quando se aprova uma idéia mor-
na em detrimento de uma estraté-
gia mais criativa, não se procura
preservar as vendas da empresa,
mas simplesmente o próprio con-
tracheque no fim do mês. Nin-
guém que trabalhe com marke-
ting pode acreditar sinceramente
que uma boa idéia venda menos
que uma idéia medíocre", comen-
ta Aragão. Entretanto, ele consta-
ta que em épocas de crise o instin-
to de sobrevivência costuma falar
mais alto.

Christina Carvalho Pinto, pre-
sidente da Full Jazz, acredita que
a voracidade por lucro rápido que
tomou conta das corporações, em
especial das multinacionais, está
gerando uma série de distorções.
Uma delas resulta na curtíssima
duração dos mandatos dos exe-
cutivos de alto escalão. "São me-
tas inatingíveis, definidas a partir
de uma série de ações imediatas e
sem qualquer compromisso com
resultados efetivos", diz ela.
Diante da necessidade imperati-
va de gerar vendas, sabem que
tem pouco tempo a cumprir na
empresa porque serão descarta-
dos tão logo as metas não sejam
totalmente atingidas.

Insights banidos
Pesquisas internacionais indi-

cam que o mandato de um presi-
dente executivo numa grande em-
presa dura, em média, pouco mais
de dois anos, ou seja, não há tem-
po hábil para uma visão de médio
e longo prazos quanto às marcas
pelas quais deveria zelar. A conse-
qüência disso é que marcas até
então fortes cinco anos atrás, hoje
estão em declínio. Na visão de
Christina, dentro desse contexto
o criativo está produzindo peças
muito parecidas umas com as
outras, uma vez que os gerentes e
diretores de marketing estão apro-
vando apenas o que lhes parece
rápido e seguro, induzindo às
antigas campanhas comporta-
mentais e de estilo de vida. "Os
verdadeiros insights, capazes de
construir marcas fortes, estão sen-
do banidos dos processos de co-
municação e marketing, assim
como muitos profissionais talen-
tosos de criação, num efeito do-
minó decorrente da demissão de
presidentes executivos", afirma.

Christina não vê nenhuma
diferença entre propaganda e pro-
paganda de resultados, conside-
rando se tratar, no segundo caso,
de um pleonasmo. Para ela, os
comerciais que exploram bastan-
te os preços saltando na tela ou
promoções com muita gritaria são
campanhas oportunistas de cur-
to prazo, por vezes esquizofrêni-
cas, que não devem ser confundi-
das com campanhas de resulta-
dos. "A propaganda oportunista

Callage: campanhas com menos
vocação para o brilho não deve
envergonhar os criativos

contaminou a mídia com campa-
nhas inconseqüentes. Isso não é
um fenômeno brasileiro, mas
mundial, originado nas metas
absurdas de vendas impostas pe-
las empresas. O modelo de capi-
talismo que pregam chegou a tal
esgotamento que já não funciona
mais, está em fase de implosão",
diz Christina.

A presidente da Full Jazz faz
essas afirmações com base no li-
vro O Novo Jogo dos Negócios -
Porque as Empresas Estão De-
cepcionando as Pessoas e a Próxi-
ma Etapa do Capitalismo, da aca-
dêmica de Harvard, Shoshana Zu-
boff, e do ex-presidente executi-
vo da Volvo, James Maxmin, pu-
blicado no Brasil pela Editora
Campus.

Diante desse caos, Christina
percebe que há uma retomada de
investimentos na propaganda, o
que será bom para o mercado,
mas crê que a boa comunicação

dependerá do conteúdo estraté-
gico adotado na condução dessas
verbas. "Apenas aumentar os in-
vestimentos não é solução, já que
há muitas marcas com market
share insuflados artificialmente
pela alta verba em mídia — o seg-
mento de cerveja é o que mais faz
isso", lembra. A solução, para ela,
está no pensamento estratégico,
nos verdadeiros insights criati-
vos. Marcas e corporações preci-
sam voltar a se apaixonar pelos
seus clientes e prospects, evitan-
do jogar muito dinheiro em mídia
e pouco no relacionamento e aten-
dimento, seja pessoalmente ou por
meio dos SACs. De acordo com
ela, essa tomada de consciência é
fundamental para que haja maior
respeito com o consumidor e para
que as marcas sejam desejadas.

Christina também espera que
esse seja o momento da comuni-
cação resgatar a auto-estima dos
consumidores/cidadãos e de ex-
pressar valores nobres e trazer
esperança. "O criativo tem de to-
mar consciência de que não há
mais espaço para a piadinha des-
respeitosa que ganha prêmios.
Deve dar importância para a alta
criatividade, campanhas que tra-
gam relevância pública e não de-
pressão ao consumidor", aponta.
Ela acredita que esse papel deva
se estender também a presiden-
tes de empresas, profissionais de
marketing e mídia e de todo o
mercado da comunicação. "Apro-
paganda precisa parar de usar o
estereótipo, que distancia o con-
sumidor, para resgatar os arqué-
tipos, criando empatia", afirma.

Hard sell com estilo
Diferenciando senso de opor-

tunidade de oportunismo, há
quem não acredite que propa-
ganda hard sell tenha que neces-
sariamente ser empobrecida e até
lute para que as novas gerações
não alimentem preconceitos.
"Não gosto da incompatibilidade
entre venda e criação que diz que
propaganda criativa não vende e
que propaganda de varejo não é
criativa. Acho que há dois mo-
mentos na comunicação: quando

Vivas: propaganda de resultados não vai
mudar com crescimento da economia

o cliente quer construir ou man-
ter a imagem de marca e quando
precisa agir no curto prazo por-
que necessita de respostas ime-
diatas do consumidor. E a criati-
vidade não é excludente em am-

bos", define Beto Callage, sócio e
vice-presidente de criação da DCS,
de Porto Alegre.

Ele ressalva que muitas vezes
algumas ações mais vigorosas,
com pressão por ênfase na expo-
sição do produto, seus atributos,
benefícios e preço, acabam tendo
menos vocação para o brilho, mas
não devem envergonhar os criati-
vos. Callage cita campanhas de
sua agência como a de Azaléia,
com comerciais, anúncios e mer-
chandising sem o glamour, char-
me e fantasia habituais dos clien-
tes de moda, mas cujo resultado
foi muito satisfatório em termos
de vendas. A Azaléia licenciou a
marca Celebridade, da Rede Glo-
bo, e teve merchandising e vinhe-
tas específicas. Também no Big
Brother Brasil, da mesma Globo,
o desafio da agência foi fazer vi-
nhetas de 10 segundos com gran-
de exposição da coleção, tendo às
vezes que mostrar de três a cinco
calçados. Outra campanha lem-
brada por Callage é a da liquida-
ção do Shopping Iguatemi de
Porto Alegre, que contou com o
tema "Dança das tesouras". O
comercial, realizado por menos
de R$ 10 mil, mostrava um balé
de tesouras que enfatizava: "A li-
quidação do Iguatemi corta tudo,
só não corta o estilo".

Resultados sempre
Para Beto Vivas, sócio-diretor

da paranaense Yip, a tal "propa-
ganda de resultados" não vai
mudar com o crescimento da eco-
nomia, o que não quer dizer que
a criatividade esteja condenada.
"Houve uma confusão porque
algumas redes de varejo de ele-
trodomésticos e supermercados
que promovem guerra de preços
hoje são os maiores anunciantes,
e não sobra espaço para criativi-
dade", acusa. Mas ele não sabe
dizer se essa pré-determinação
vem dos clientes ou dos criativos.
Após dois anos, ele colhe resulta-
dos de planejamentos a longo pra-
zo para clientes que atendia ain-
da na Propeg e que hoje estão em
sua agência, como GVD, Prefeitu-
ra de Curitiba, Racco, Oceanic,
Sebrae e um varejo, as revendas
Fiat do Grupo Barigüi.

Vivas afirma que conseguiu
fazer campanhas ousadas e criati-
vas para esse último anunciante,
como a que entrou no ar em 15 de
setembro e terminou logo após o
segundo turno das eleições.
Numa sátira, os comerciais mos-
tram o Horário Eleitoral Quase
Gratuito Barigüi, em que os su-
postos candidatos a vereadores
promovem os descontos dos pro-
dutos anunciados. "Vejo uma
enorme acomodação por parte
dos grandes anunciantes. O líder
faz uma campanha de preço e os
demais concorrentes imitam. Já
os magazines, como C&A, Lojas
Marisa e Renner, fazem comuni-
cação melhor", diz.
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