
Versátil e criativa, Crispin Poter inspira agências brasileiras  
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A norte-americana Crispin Porter + Bugosky é hoje a maior referência em criatividade para 
boa parte dos publicitários brasileiros. Não que o centro criativo tenha feito as malas rumo aos 
Estados Unidos e deixado Londres - que por muitos anos foi e, na opinião de alguns executivos 
do setor, ainda é um pólo criativo difusor de tendências para o mundo todo. Mas o trabalho da 
Crispin Porter tem chamado a atenção dos brasileiros e até no endereço, dizem eles, ela se 
diferencia.  
 
A agência está em Miami e não na Madison Square, onde estão concentradas as maiores 
agências de publicidade de mundo. "Vai ver que é isso. Eles conseguiram unir a racionalidade 
anglo-saxônica com a flexibilidade latino-americana", arrisca o sócio e diretor de criação da 
agência Africa, Sergio Gordilho. "A Crispin Porter é hoje minha referência. Meu sonho é 
transformar a Africa num retrato brasileiro da agência americana", completa.  
 
A Crispin Porter - agência de 2006 na categoria Cyber (que engloba mídias digitais como 
internet e telefone celular) - havia ganho, até ontem, cinco Leões de Ouro e três de prata no 
53 Festival Internacional de Cannes.  
 
"Londres continua sendo uma referência em criação publicitária mas os conceitos hoje estão 
mais diluídos e os Estados Unidos têm apresentado coisas bem interessantes, com destaque 
para o trabalho da Crispin Porter", avalia o presidente da Leo Burnett Brasil, Renato Lóes.  
 
Mas o que tem feito a agência de Miami para chamar tanto a atenção e fazer com que os 
publicitários brasileiros mirem-se nela como exemplo de agência eficiente e bem sucedida? 
"Eles são muito consistentes e não são bons apenas em criar campanhas que vendam 
produtos. Eles também sabem construir e fortalecer marcas. Ou seja, não são especialistas 
numa coisa só", diz Gordilho da Africa.  
 
Jader Rossetto, vice-presidente de criação da Fischer América cita como exemplo o "case" da 
rede norte-americana de fast-food, Burger King, que contratou a Crispin Porter para fortalecer 
a marca. "Eles fizeram uma ação tão forte de internet que não só rejuvenesceram a imagem 
do Burger King como conseguiram envelhecer a marca do McDonald´s".  
 
Mas não e só por saber usar bem a rede mundial que a Crispin Porter desperta a curiosidade 
em seus fãs. "Eles têm uma campanha publicitária que está há pelo menos dez anos no ar 
para produtores de leite norte-americanos e que todos os anos ganha prêmios aqui em 
Cannes", afirma Rui Lindenberg, vice-presidente de criação da Leo Burnett Brasil. "Só na 
categoria Cyber eles ganharam três Leões de Ouro mas não e só nisso que dão um banho. Eles 
são bons em impresso, em filme e é aí que está a consistência criativa que tanto chama a 
atenção", diz Lindenberg.  
 
Gordilho, da Africa, dá outro exemplo de ação bem sucedida criada pela agência norte-
americana. No ano passado, para o lançamento de um novo modelo Volkswagen dirigido ao 
público jovem, a Crispin Porter criou um boneco chamado Fast - isso porque não poderiam 
anunciar na televisão que o novo carro era um avião em termos de potência e velocidade.  
 
Localizaram 17 mil membros de comunidades no My Space (o site de relacionamento dos 
norte-americanos e similar ao Orkut brasileiro) e convidaram esses internautas a conhecer a 
novidade por meio do site do carro. "O sucesso foi tão grande que a até o boneco Fast virou 
moda e hoje é encontrado no site do e-Bay por US$ 800", informa Gordilho.  
 
Rui Lindenberg acha um equívoco imaginar que a agência norte-americana venha se 
destacando no cenário mundial por ser uma butique criativa. A agência é independente - ou 
seja, não faz parte de nenhum grande grupo de publicidade e mídia - e seus fundadores estão 
até hoje à frente do negócio. "A agência tem uns 20 anos de estrada e não perde seu poder de 
se reinventar e é hoje uma referência no cenário mundial da propaganda", acrescenta.  
 



É o que pensa o diretor de criação da Leo Burnett Espanha, Miguel Angel Furones, que só não 
concorda com a reverência que se presta a Londres. "Londres tem feito uma comunicação 
muito pouco atrevida ao passo que começam a aparecer coisas muito interessantes em outras 
partes do mundo, nos Estados Unidos, na Itália e na Espanha, por exemplo".  
 
Para sustentar sua tese, Furones cita uma campanha criada pela Leo Burnett da Itália para um 
fabricante de batatas fritas. Contrataram um ator de filmes pornográficos e fizeram um 
trocadilho com a palavra batatas - que na gíria italiana também quer dizer o orgão sexual 
feminino. "Foi uma das coisas mais ousadas que já vi nos últimos tempos e o resultado foi 
aumento de 27% nas vendas do anunciante."  
 
Furones também elege a Crispin Porter + Bugosky como uma das mais criativas agências de 
publicidade da atualidade. "Eles pensam a comunicação de forma absolutamente consistente."  
 
Jader Rossetto, da Fischer América, diz que não e só se mirar no estilo de ser da agência 
norte-americana. Ele avalia que a localização da agência e o público consumidor com o qual 
ela lida facilitam a exploração de várias mídias, o desenvolvimento de campanhas que 
acontecem primeiro na internet e que depois vão para as ruas pelos jornais, revistas e 
televisão.  
 
"No Brasil, ainda demoraremos um bom tempo para chegar a esse nível de utilização dos 
vários canais. Isso porque, temos uma sociedade muito complexa, onde os gostos pessoais, o 
poder aquisitivo e até as características regionais são muito diferentes", afirma ele, que 
ressalva não considerar a Crispin Porter uma das mais criativas agências de publicidade por ela 
saber dominar como poucos os recursos das mídias digitais. "Eles apresentam várias soluções, 
para várias mídias e tem o perfil do mercado consumidor muito propício para isso". 
 
Leia mais 
 
Brasil concorre com 21 filmes publicitários no festival  
 
O Brasil teve 21 filmes selecionados para a premiação da categoria Film do 53º Festival 
Internacional de Cannes. Esta é uma das categorias mais esperadas pelos publicitários 
brasileiros e o resultado das campanhas premiadas será divulgada hoje pela manhã.  
 
Uma das principais apostas dos brasileiros que estão em Cannes é o filme criado pela Duda 
Propaganda para o guaraná Antarctica que tem Diego Armando Maradona vestido com a 
camisa da seleção brasileira e entoando o Hino Nacional do Brasil. Embora a torcida seja 
grande, não quer dizer que o filme esteja bem contado entre o júri do festival, segundo um 
publicitário brasileiro. "É uma campanha muito bacana, mas é também de apelo muito 
regional", disse a fonte.  
 
Até ontem, o Brasil já tinha conquistado cinco Leões de ouro, oito de prata e 13 de bronze. 
Ainda faltam a divulgação dos prêmios na categoria Film, hoje, e da categoria Titanum (para 
campanhas que englobam várias mídias) - este último será divulgado amanhã.  
 
Apesar da boa performance do Brasil no Festival, a discussão pública travada entre a agência 
Giovanni FCB e o seu ex-diretor de criação, Fernando Campos, movimentou os corredores do 
Palais des Festivals, onde acontece o evento.  
 
A Giovanni não reconheceu o Leão de Bronze conquistado com a campanha criada por Campos 
para a ONG Ipas. Segundo a agência, a campanha foi inscrita à sua revelia e a Giovanni queria 
devolver o prêmio. O imbróglio gerou uma profusão de notas oficiais, tanto por parte da 
agência quanto por parte do publicitário. O prêmio não foi devolvido e, procurada, a 
organização do Festival não se manifestou.  
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AlmapBBDO é eleita a melhor pela "LatinSpots"  



A brasileira AlmapBBDO é a melhor agência de publicidade ibero-americana, segundo ranking 
publicado pela revista especializada "LatinSpots", da Argentina. O ranking elaborado pela 
publicação e divulgado neste mês, leva em conta as premiações recebidas pelas agências e 
uma soma de pontos atribuídos pela própria publicação (a performance no Festival 
Internacional de Cannes, por exemplo, rendeu dez pontos para as agências analisadas).  
 
Por estes critérios, a Almap recebeu 52 prêmios e obteve 1.802 pontos, entre janeiro e 
dezembro de 2005 - período analisado no levantamento. A segunda colocada foi a agência Del 
Campo Nazca S&S, da Argentina, com 1.219 pontos. E em terceiro lugar vem a DDB Brasil, 
com 856 pontos.  
 
Mas entre as dez primeiras a Almap BBDO e a DM9DDB Brasil são as únicas brasileiras. A 
Argentina tem cinco agências entre as dez ibero-americanas mais criativas. México e Espanha 
têm uma representante cada um entre as dez primeiras: a Ogilvy e a TiempoBBDO, 
respectivamente.  
 
Nesta edição do festival, a AlmapBBDO ganhou apenas um Leão de Bronze na categoria 
outdoor pela campanha criada para O Boticário. "É uma das publicações mais importantes da 
região", diz Sérgio Valente, presidente da DM9DDB Brasil. "Nossa posição no ranking é um 
importante reconhecimento ao qual dou muito valor". 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B4. 


