
Credibilidade e criatividade 
 
"Há muitos exemplos de empresas que combinaram uma atitude extremamente verdadeira e 
pertinente na construção de suas marcas com uma comunicação inspirada, que refletiu esse 
comportamento e o cristalizou de forma contundente."  
 
"A great ad campaign will make a bad product fail faster. It will get more people to know it´s 
bad." – Bill Bernbach  
 
(Uma grande campanha fará um produto ruim falhar mais rapidamente. Ela fará com que mais 
pessoas saibam que é ruim) 
 
"The truth isn´t the truth until people believe you, and they can´t believe you if they don´t know 
what you´re saying, and they can´t know what you´re saying if they don´t listen to you, and 
they won´t listen to you if you´re not interesting, and you won´t be interesting unless you say 
things imaginatively, originally, freshly." –  
 
Bill Bernbach  
 
(A verdade não será a verdade até que as pessoas acreditem em você; e elas não acreditarão em 
você se não souberem o que estiver dizendo; e não poderão saber o que está dizendo se não te 
ouvirem; e não te ouvirão se você não for interessante; e você não será interessante a menos que 
diga as coisas de maneira imaginativa, original, fresca) 
 
Citei Bill Bernbach, fundador da agência DDB nos anos 60, porque esses dois pensamentos breves 
me parecem fundamentais para discutir criação publicitária e, mais além, posicionamento e 
filosofia de marca, entre outras questões.  
 
Há uma discussão corrente no meio (há anos existe essa discussão, na verdade) sobre a eficiência 
do anúncio, sobre a natureza do impacto que ele provoca. Vou tentar jogar um pouco de luz nesse 
tema.  
 
Acabo de ler um texto elaborado por uma das agências que fazem parte de minha referência, é 
benchmark aqui na minha empresa, e que foi publicado na edição nº 26 da HSM Management. O 
texto fala sobre a importância da credibilidade na comunicação. E aprofunda essa questão, indo 
muito além do puro e simples anunciozinho, dizendo: “credibilidade passa a ser um exercicío de 
identidade de marca, conquistada pelo comportamento da empresa em todas as suas 
circunstâncias de mercado”. Mais: “comunicação crível é o conjunto de manifestações da marca 
que exibe uma identidade, um jeito de ser.” 
 
Ótimo. Mas agora, quero voltar ao Bill Bernbach. Uma de suas frases fala sobre a verdade. 
Parece-me que a maneira mais contundente de ser crível é ser verdadeiro. É isso o que ele diz: 
“the truth isn´t the truth until people believe you, and they can´t believe you if they don´t know 
what you´re saying”. E aí entra um elemento na discussão que pra mim é o cerne: “and they 
can´t know what you´re saying if they don´t listen to you, and they won´t listen to you if you¹re 
not interesting, and you won´t be interesting unless you say things imaginatively, originally, 
freshly.”  
 
Ou seja, agora estamos falando de criatividade, de inspiração, ou de transpiração.  
 
Mas o que isso tudo tem a ver com a construção de marca?  
 
O que se discute, em primeira análise é, sem dúvida alguma, os objetivos da corporação. O que 
se pretende com a marca.Não acredito na propaganda como instrumento primordial na construção 
de marcas. O mundo dos negócios (e até mesmo das agências) está repleto de exemplos dessa 



natureza. Há empresas e mais empresas que, mesmo atuando no mercado de produtos de 
consumo, conseguiram exemplar posicionamento de marca com um esforço bastante moderado 
de comunicação. Por outro lado há exemplos (e mais exemplos) de empresas que combinaram 
uma atitude extremamente verdadeira e pertinente na construção de suas marcas com uma 
comunicação inspirada, que refletiu esse comportamento e o cristalizou de forma contundente. A 
campanha que eu mais gosto de citar é a da Volkswagen no início dos anos 60, que foi criada 
também pela DDB. Há coisas como o “Think small”, “Lemon”, “It´s ugly but it gets you there”. 
São anúncios de uma verdade pura, mas travestidos de uma beleza, de uma simplicidade, que 
ajudaram a dar à marca Volkswagen aquilo que ela representa hoje: confiança. Vale lembrar 
ainda que até hoje a “Volks” usa praticamente a mesma família de tipologia em suas campanhas 
num exemplar exercício (atitude) de identidade de marca.  
 
O que fica cada vez mais evidente para mim é que está em curso uma mudança de atitude. Ou 
que, pelo menos, deveria estar. Anunciantes e agências devem pensar seus respectivos negócios 
(quando falamos de comunicação) sob outros prismas, com visão “holística” se é que podemos 
dizer isso. A eficiência, nesse novo contexto, está relacionada com a combinação de vários 
fatores, com a busca de credibilidade associada à criatividade permanente na comunicação. E 
quando digo comunicação, refiro-me não apenas ao marketing direto convencional ou à 
propaganda: estou falando também do endomarketing, da promoção, das relações públicas. Não 
estou propondo regras, mas apontando para princípios. Princípios éticos de relacionamento, 
definição clara de objetivos, novos padrões que levem em conta mais do que resultados 
mensuráveis a curto prazo. Anúncios, afinal, não vendem apenas bananas em oferta em redes de 
supermercados; vendem marcas. E a imagem dessas marcas é que permanece, em caso de 
sucesso.  
 
Por fim, as marcas representam o grande patrimônio dos clientes. Para finalizar, vou lembrar 
Pascal: “persuasão é a arte de fazer concordar”. Concorda?  
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