
PUBLICITÁRIO

A gente entende seus perrengues.
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#olhaopastel



Todo mundo adora um pastel quentinho, 
feito na hora. De preferência com bastante 
recheio e um monte de queijo derretido!

Provavelmente foi por isso que o pastel 
virou um dos jargões mais famosos nas 
agências. Job pra já? Esquenta o óleo que 
vamos fritar o cérebro pra entregar uma 
campanha bem feita, em tempo recorde!

Só que fazer pastel não é tão simples assim. 
A gente tem que preparar um recheio 
gostoso, deixar o fogo na temperatura 
certa e entregar o job deixando um 
gostinho de quero mais nos nossos clientes.

Uma combinação de criatividade, 
dedicação e qualidade. Tudo pra hoje!
Saiba que você não está sozinho. 
A gente entende os seus perrengues. 
Os seus colegas de agência de todo o 
Paraná também! 

Você vai descobrir quais são os sabores 
favoritos de pastel da galera. Vamos juntos!



“Gosto de pastel fresquinho, aquele que 
a gente sente o cheiro e começa a 

salivar! É como quando chega aquele 
monte de Jobs na mesa e você sabe que 

vai ter que pesquisar, pesquisar, 
pesquisar mais um pouco, analisar os 

dados, desenhar as estratégias, definir 
os direcionamentos... aí você apresenta 
aquele campanha linda, que todos ficam 

loucos pra ver na rua. É como o pastel 
que você fica louco pra comer”.

“Gosto do pastel feito com 
tempo e muito tempero. Bem 
simples, mas delicioso!
É assim que fazemos nossas 
campanhas de TV também: 
cheias de sabor e muito eficazes.”

Márcio Benneton 
Studio BP -  Paranavaí

Marcos Quinhoneiro Jr
Agência Turbo Ideias 
Potentes - Maringá



Bruno Vieira
CEO e Diretor de Criação 
da DBPV em Cascavel

“Depois fui fazer cursinho para vestibular 
também no centro. Nos intervalos, o que eu ia 
comer? Pastel de carne! A essa altura já tinha 
esquecido a Wimi e pedia uma Coca-Cola.  

Anos se passaram, fui fazer faculdade de 
propaganda. Nos intervalos chuvosos em 
Curitiba ou no caminho para casa, com as 
lanchonetes quase fechando, parava e comia... 
pastel!”

“Me lembro que, quando criança, toda vez que meu pai 
me levava para o centro de Curitiba, depois de algumas 
pernadas parávamos em uma pastelaria. Era aquela 
confusão de chinês gritando pastel de carne, pastel de 
frango, enquanto eu aguardava ansioso para comer 
meu pastel favorito: de carne com catchup, 
acompanhado de uma Wimi de laranja (alguns mais 
antigos se lembram). Como eu amava isso quando era 
criança! ”
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“O pastel que eu mais gosto é 
aquele feito na hora: a massa sendo 
esticada, as bordas bem fechadas 
com os dentes do garfo, e o recheio 
bem espalhado e saboroso. De 
preferência de carne, mas agora 
com um suco de laranja. 

O pastel que eu menos gosto é 
aquele com vários sabores e que no 
fim só tem um monte de recheio: 
não encanta meu paladar e fica na 
vitrine com cara de ontem, 
parecendo que passou por várias 
fritadeiras e no fim, murchou.”

“Coincidência ou não, isso se manteve em 
minha vida como publicitário. Sempre 
escuto “chegou aquele job que é para 
hoje”! Então vamos fazer aquele 
pastel, quentinho e saboroso, e o 
cliente vai responder 
“hummmmm...  por acaso tem 
uma pimentinha aí para 
acompanhar?”. Talvez não 
ganhe o prêmio de pastel 
gourmet – mas o cliente 
vai ser atendido!”

“Pastel é pastel, não é 
uma lasanha! Quando ele 
chegar, estique a massa e 
faça o cliente querer 
uma pimentinha para 
acompanhar aquela 
delícia feita em minutos.”

Bruno Vieira



Tiago Martins
Sócio Fundador / 
Atendimento
Mattos e Martins 
Publicidade
Guarapuava - PR

“A pergunta certa é: qual o sabor do pastel preferido 
do cliente? A�nal é ele quem dá a resposta �nal, o tão 
desejado “aprovado”. Às vezes vem com algumas 
alterações no cardápio: “aumenta a carne”, “tem mais 
opções de sabores?”, “Adorei, mas tem como me fazer 
mais duas opções de sabores”? 

São frases que acostumamos a ouvir dentro da 
“cozinha criativa”. Com muito bom humor vamos 
driblando o prazo curto, a busca por resultados 
imediatos e a temida sombra da crise pra entregar o 
melhor pastel.”

“Mas nada como um tradicional pastel de 
carne pra matar a fome, bem longe do “pastel 
de rodoviária”, aquele frio e sem criatividade. 

Analogias à parte, nós publicitários precisamos 
nos reinventar a cada pedido. Mais do que isso, 
precisamos chegar antes do pedido, levando a 
solução em ações que realmente façam a 
diferença na comunicação de uma empresa.”



“Unificar mídias, planejar 
estratégias e principalmente 
acreditar na propaganda é 
algo que buscamos 
diariamente dentro da Mattos 
e Martins. Seguimos à risca 
nosso lema: criar 
envolvimento é gerar 
resultados e pra isso usamos 
da criatividade unida a um 
planejamento adequado a 
cada situação, a cada cliente.”

“Acredito que esse seja 
o verdadeiro papel do 
publicitário atual, 
vivenciar a adversidade 
do momento pra provar 
que a propaganda nunca 
foi tão importante. 
Pronto, o seu é de 
queijo ou de carne?”

Tiago Martins



O Marcos, da Turbo Ideias 
Potentes, conta o porquê.

"Ninguém gosta de pastel sem recheio. É muito frustrante! 
Quando a gente tem tempo pra pensar, pra pesquisar e ir atrás da 
melhor estratégia, sai o pastel favorito da agência e do cliente"

A gente gosta de fazer 
  pastel com muito sabor



O segredo de um job saboroso?
Ideias fresquinhas, ingredientes criativos 
e muita dedicação na hora de entregar 
para o cliente.

A gente entende os seus perrengues. Por 
isso é que estamos sempre por aqui, para 
te ajudar a combinar sabores, planejar 
estratégias e deixar sua campanha 
recheada de bons resultados.


