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O mundo da propaganda está mudando e nem sempre para melhor. Na semana passada foi 
realizada simultaneamente em São Paulo e em Porto Alegre a 19 Semana Internacional de Criação 
Publicitária, evento que reúne criativos e agências de vários países para trocar experiências, 
percepções e mostrar cases de sucesso, sempre com foco no aspecto criativo, analisando as 
tendências do mercado.  
 
Na ocasião, participei de duas das mesas de debate. Em São Paulo, com Cheryl Be rman, 
presidente da Leo Burnett para a América do Norte e chief creative officer para os EUA, e sua 
vice-presidente de planejamento estratégico Marlene Bregman. Eles abordaram o universo 
feminino falando dos segredos da publicidade para as mulheres e também do fracasso de algumas 
campanhas ao tentar conquistar consumidoras sem a capacidade real de compreendê-las, 
mostrando que essa nova mulher já não aceita comunicação chauvinista e, acima de tudo, é 
criativa quando o assunto envolve sua sensibilidade.  
 
Em Porto Alegre estive com o criativo inglês de primeira linha Andy Law, que, além de ter sido 
sócio de algumas das mais criativas agências inglesas, é autor do best-seller da literatura de 
negócios "Open Minds". Ele falou da necessidade de se derrotar a rotina pela originalidade e da 
importância de os criativos estarem mais próximos dos clientes, pois alguns deles estão mais 
criativos que suas próprias agências.  
 
Estar junto aos clientes, mostrando o que aprendemos a cada dia sobre criatividade, é 
fundamental porque muitos deles, sem vivência criativa, rejeitam aquilo que não entendem. O 
mundo da propaganda está se transformando e, do ponto de vista dos criativos, não 
necessariamente para melhor.  
 
Toda "expertise" em produzir idéias para filmes e anúncios, antes restrita apenas ao reduto 
publicitário e aos profissionais de criação, passaram a concorrer e, às vezes, a perder espaço para 
opiniões simples, porém impactantes, de comunicação interativa. Idéias que partiram dos próprios 
clientes, deixando claro que boas sacadas não são mais privilégio dos criativos.  
 
Os clientes estão ávidos por novas propostas, às vezes simples, mas capazes de virar propaganda 
viral na internet ou fazer parte de uma comunidade do tão badalado Orkut. Mais: querem ser 
surpreendidos nos shoppings por peças de divulgação de seus produtos a um custo muito baixo, 
mas que caiam na boca do povo, como o simplérrimo adesivo de Viagra na cancela do 
estacionamento que se levanta imponente para os carros passarem.  
 
Um bom exemplo sobre essa mudança no comportamento dos clientes e da publicidade envolve a 
febre das revistas customizadas, que consomem boa parte da verba que iria para a propaganda 
de alguns clientes e inserem de maneira sutil o conceito da marca. Entender tudo isso, assimilar e 
se adaptar a essa nova realidade é o nome do jogo para quem pretende não ficar só no jogo, mas 
ganhá-lo.  
 
Para quem não acordar para essa realidade vou contar a história que Andy Law me contou 
durante um jantar, após sua palestra. Se você jogar um sapo numa panela de água fervente, ele 
pula rapidamente, pois não suporta o calor que o queima. Porém, se você esquentar a água 
gradativamente com o sapo já imerso nela, dentro desse ambiente ele irá sentir o calor aos 
poucos e se adaptará tranqüila e confortavelmente até morrer queimado pela alta temperatura.  
 
Perceber que o ambiente não está confortavelmente morno, mas sim em processo de fervura, é o 
desafio para criativos sobreviverem na era dos clientes e consumidores criativos.  
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