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Não vamos contar a idade dela, mas não há dúvida alguma de que a fisionomia jovem e os 
trejeitos de menina escondem um coração muito maduro, que acompanha um ritmo mental 
hiperacelerado, mas sem ser atropelado por ele, já que Adriana Cury não descuida, um minuto 
sequer, de maturar as próprias emoções — fonte de inspiração para o seu trabalho, além do 
conhecimento adquirido — e, ainda, de atentar, cuidadosamente, para o estado de ânimo 
daqueles que convivem com ela, não apenas na intimidade, pois é com o mesmo nível de 
prioridade que ela zela pela "temperatura" ambiente no campo profissional. Impossível? Não. 
 
Nesta entrevista, a vice-presidente de criação do Grupo Ogilvy desvenda o mistério alquímico 
capaz de tornar as relações pessoais de quem trabalha no setor publicitário em fonte de prazer e 
felicidade, com ou sem leão rugindo e, principalmente, atendendo às expectativas dos clientes. 
 
Com essa inteligência emocional, Adriana Cury levou a Ogilvy para o topo do ranking das agências 
mais criativas do Brasil e do mundo, motivo pelo qual a redação de About lhe passou a faixa de 
Profissional de Criação do Ano em 2004. Coisa de estrela, mas daquelas que trabalham para ver 
brilhar toda uma equipe, e os olhos de quem dela faz parte.  
 
ABOUT – Você começou sua carreira na MPM, em 1987… 
 
ADRIANA CURY – Tive grandes mestres na MPM, como Sergio Graciotti e Silvio Lima. A base do 
meu perfil profissional foi formada nessa época, na qual o Anuário do CCSP, por exemplo, era 
basicamente dividido entre a DPZ e a MPM. Em seguida, tive uma rápida passagem pela SGB, 
depois trabalhei na Leo Burnett, na Standard, na AlmapBBDO, na Lowe, na Colucci e, de lá, vim 
para a Ovilgy. 
 
ABOUT – Entre 1988 e 1989, você fazia dupla com o Lula Carvalho na Standard Ogilvy & Mather. 
E voltou a integrar a "família" David Ogilvy depois de mais de uma década. Esse distanciamento 
lhe permite uma avaliação bem clara desses períodos distintos. O que você diria que a Ogilvy & 
Mather manteve como herança da fase anterior à desvinculação do prenome Standard? 
 
CURY – Sendo sincera, em 2002 encontrei uma agência completamente diferente. Creio que o 
único elo entre uma agência e outra continuou sendo, mesmo, a filosofia de liderança criativa de 
David Ogilvy. Exceto alguns profissionais que ainda se mantinham no time, como o Cama, por 
exemplo, além do histórico inspirador e dos livros maravilhosos de David Ogilvy, cujos conceitos e 
idéias são até hoje contemporâneos, nada mais permaneceu nesta agência como foi no passado. 
Tanto a dinâmica do mercado como a nova diretoria, a nova administração, fizeram com que a 
Ogilvy assumisse uma personalidade totalmente diferente, inclusive em termos de relacionamento 
com os clientes. Ficou apenas o que, de fato, deveria ficar, porque era bacana, afinal, como disse, 
David Ogilvy é moderno até hoje. O próprio perfil dos clientes mudou; hoje a Ogilvy é uma 
agência que tem uma carteira mais ou menos equilibrada entre clientes multinacionais e 
nacionais, composta por mais  de 40 marcas. 
 
ABOUT – Somando todas as empresas do Grupo Ogilvy — OgilvyOne, OgilvyInteractive, 
OgilvyActivation, OgilvyHealthcare e Ogilvy & Mather, além da DataSearch —, quantos 
profissionais atuam hoje no time de criação?  
 
CURY – Cerca de 100 profissionais. Toda a criação trabalha aqui, comigo, neste andar, exceto, é 
claro, Rio de Janeiro e Brasília. 
 
ABOUT – Segundo levantamentos internacionais e nacionais, inclusive da própria About, a Ogilvy 
foi em 2004 a segunda agência mais premiada do Brasil. Também no ranking do Grupo WPP, a 
Ogilvy Brasil se destacou como a terceira agência mais criativa de toda a rede. Em novembro 



passado, você foi convidada a compor o Worldwide Creative Council, comitê formado pelos 
principais criativos da Ogilvy no mundo. Além disso, no fim de 2004, a redação de About, ao 
avaliar a performance da área que você comanda na agência, lhe outorgou o título de Profissional 
de Criação do Ano. Quais foram as suas principais realizações ou tomadas de decisão que 
impulsionaram o sucesso criativo da agência desde que você assumiu, em abril de 2002, o cargo 
de vice-presidente de criação? 
 
CURY – Não consigo ficar parada. Questão de personalidade. Acho que a gente tem de buscar, 
buscar, buscar sempre, sempre mais. Temos de estar constanteme nte evoluindo. Quando cheguei 
aqui, sabia que teria pela frente um grande desafio. Mas eu não sabia quanto tempo seria 
necessário para gerar as mudanças delineadas. Eu tinha um target para atingir. Todos nós 
sabíamos que tínhamos as condições para tornar esta agência multinacional absolutamente 
agressiva do ponto de vista criativo. A Ogilvy já apresentava, no Brasil, uma performance 
fantástica financeiramente. As áreas de planejamento e de atendimento, por exemplo, também 
estavam seguramente bem profissionalizadas e resolvidas. Precisávamos apenas dar uma 
oxigenada, digamos, na criação. 
 
Assim que cheguei, fui obrigada, na verdade, a fazer dois cortes para reestruturação. Um no 
primeiro e outro no segundo mês. Tínhamos de fazer substituições, mas sem abrir mão do 
número de profissionais adequado ao time de criação naquele momento. Foi difícil, é óbvio, 
entretanto, o processo de reciclagem, além de necessário, foi muito benéfico, fundamentalmente 
na área de advertising. Sem críticas a outras gestões, pois, na minha opinião, cada um é cada um 
e essas diferenças não fazem profissionais serem melhores ou piores do que outros — trata-se 
mais de uma questão circunstancial e de adaptação a ela —, fui reciclando a mentalidade da 
estrutura mantida e contratando pessoas com posturas em afinidade com a minha. Eu tinha de 
formar um time que tivesse afinado com meu jeito de pensar, de olhar a propaganda. Fui fazendo 
isso, em busca dessa sintonia com toda a equipe. E acabei ampliando a agência. 
 
ABOUT – Ou seja, você conseguiu montar uma equipe de criação, depois dos cortes, com um 
número maior de profissionais… 
 
CURY – … com budget muito menor. Foi muito louco. As pessoas que compõem esta equipe 
trabalham juntas, choram juntas, comemoram juntas, comprometeram-se completamente com 
nossas metas, objetivos. E, principalmente, é uma criação estratégica. Não acredito em criação 
"ideiazinha solta". Para fazer o trabalho que fazemos hoje na Ogilvy e atingir as metas que 
atingimos, a criação precisar ser estratégica. 
 
ABOUT – Isso significa que a criação deve trabalhar passo a passo com a área de planejamento? 
 
CURY – A criação estratégica trabalha diretamente com o planejamento, com o atendimento e 
com o cliente. Ou seja, a criação não fica com a bunda sentada atrás do computador. (Risos.) Na 
nossa equipe, a criação vai ao cliente, verifica o que está acontecendo, identifica necessidades, vê 
pesquisa… Divide advertising em dois grupos de criação, cada um deles contando com a 
supervisão de duas duplas de diretores de criação: Ricardo Ribeiro e Virgílio Neves; Ana Clélia 
Quarto e Danilo Janjacomo. Para efeito de organização, apenas, pois, na hora H, se for preciso, 
todo mundo se une. Cada grupo tem suas contas, tem um RTV, enfim, é como se tivéssemos duas 
agências de advertising em São Paulo, operando internamente, junto comigo. Nas estações de 
trabalho, temos duplas acompanhadas de um assistente. Mas, como disse, esse sistema é pro 
forma, porque costumamos sentar juntos para criar, de acordo com as exigências do job ou o 
volume de trabalho. Vão ao cliente os diretores de criação, as duplas, conforme o ritmo do 
trabalho. Não dá para criar sem ir ao cliente. E não estou dizendo que vamos ao cliente apenas 
buscar o briefing. Participamos de todo o processo. Não é possível o cliente ter uma agência e 
nunca ver a sua criação, embora eu saiba que isso até ocorra por aí. Imagine, que loucura, um 
processo de pré-produção ser acompanhado apenas pelo atendimento e o RTV! Não por falta de 
competência desses profissionais, mas porque considero inconcebível a criação não estar 



envolvida com todo o processo, o que acaba gerando ruídos no meio do caminho. Uma agência é, 
em essência, um time só. 
 
ABOUT – Na Ogilvy não tem espaço, portanto, para o perfil de profissional de criação que não 
curte se envolver com as questões de negócios, propriamente ditas, dos clientes da agência. 
Porque, nesse caso, numa reunião com o anunciante, as linguagens diferentes de ambos os lados 
provocariam ainda mais conflitos. 
 
CURY – Acho que esse tipo de perfil de profissional de criação está se extinguindo, principalmente 
em agências multinacionais. Além da necessidade de estar de braço dado com a criação, nossos 
clientes têm orgulho de contar conosco ao lado deles. Eles se sentem, é óbvio, mais seguros. 
Todos os nossos clientes costumam dizer que amam trabalhar com a gente justamente porque 
não temos nada a ver com aquele povo maluco que fica tendo ideiazinha para ganhar prêmios. 
Nós ganhamos prêmios, sim, mas nossos criativos não são ETs, do tipo que não entendem o que 
o cliente está falando e vice-versa. Tivemos um progresso absurdo no nível criativo dos trabalhos 
desenvolvidos para a Lever, por exemplo, exatamente porque os diretores de criação — a Ana e o 
Danilo — acompanham todo o processo com o cliente. Qual é o "segredo" para que uma agência 
consiga do cliente a aprovação para um trabalho mais criativo? Ganhar a confiança dele, 
primeiramente. Se o cliente confia no time de criação, tudo caminha bem e o resultado é sempre 
superior. 
 
ABOUT – A área de atendimento não se sente incomodada com essa participação mais ativa da 
criação no relacionamento com o cliente? 
 
CURY – Não, porque, como disse, tivemos uma mudança de mentalidade internamente. Quando 
vim para a Ogilvy, logo no início deixei claro que eu não estava aqui para dividir ou conquistar 
territórios, mas sim para somar. Toda idéia é bem-vinda. Todo mundo aqui trabalha de braço 
dado. Creio que essa é uma das principais razões do sucesso rápido que alcançamos. Não há 
qualquer lógica em posturas de competitividade entre atendimento e criação. Ninguém perde 
espaço agindo em conjunto, ao contrário. Há maior compreensão, colaboração, estímulo. 
 
Esse raciocínio também é válido entre os criativos de áreas diferentes, como OgilvyOne, 
OgilvyInteractive, OgilvyActivation, OgilvyHealthcare. Aqui, ninguém é melhor que ninguém 
porque trabalha numa área ou em outra — como disse, na hora H, todo mundo senta junto para 
resolver o problema do cliente. Todo mundo é importante e capaz de dar sua contribuição no meio 
do processo, embora existam expertises diferentes e os momentos em que cada um vai cuidar 
das especificidades de cada job. Com esse olhar e com essa atitude 360 graus, as paredes caem. 
Não estou fazendo proselitismo. Isso é verdade. Um briefing 360 graus requer idéias, sugestões, 
interação de todos os lados, ao mesmo tempo. A partir de um conceito definido sob esse prisma, 
as soluções se multiplicam, proliferam, são mais ricas. Já vi roteiros maravilhosos apresentados 
por gente de One; já vi idéias fantásticas para internet vindas do pessoal de advertising… E todo 
mundo feliz. 
 
Minha primeira experiência, aqui, sob o enfoque de 360 graus, logo que cheguei, foi com a escola 
de inglês CNA. Em uma semana, tínhamos uma megacampanha pronta. Sinceramente, a 
representante do cliente chorou de alegria, dizendo-nos que estava admirada por ter sido tão bem 
compreendida em suas necessidades. Cansamos de ganhar prêmio com CNA, produzindo criação 
estratégica. 
 
ABOUT – Você é mesmo a única mulher integrante do Worldwide Creative Council da Ogilvy? 
 
CURY – (Risos.) Sou. Nós nos encontramos para discutir os caminhos criativos gerais da Ogilvy 
internacionalmente. Somos responsáveis pela avaliação de trabalhos da rede de agências em todo 
o mundo, destacando os melhores para compor um book anual. Trocamo s informações, 
aconselhamento, ajudamo-nos, buscamos soluções conjuntas para clientes alinhados. Nova 



Iorque está montando, por exemplo, um grupo criativo mundial somente para Dove. O Brasil tem 
cadeira cativíssima nesse grupo. Tivemos um disparo criativo bárbaro com a campanha atual, 
centrada no posicionamento maravilhoso no qual estamos trabalhando. Já somos referência de 
qualidade para a marca Dove. Com relação ao fato de eu ser a única mulher do conselho, sinto-
me absolutamente à vontade, pois com profissionais desse nível, tão maduro, não rola essa 
história de sexo. 
 
ABOUT – Quer dizer que lidando com outros níveis de profissionais ainda ocorrem problemas 
quando a liderança está nas mãos do sexo feminino? Esticando o olho pelo gigantesco andar da 
criação na Ogilvy, dá para ver que há bastante mulheres trabalhando no seu time. 
 
CURY – (Risos.). Aqui na agência, acho que esse clima de diferenças entre sexos não rola. De 
fato, acho que sou a mulher mais aberta do mercado — no bom sentido — nesse lance de 
contratar outras mulheres. (Risos.) Sério! Tem mulher que não gosta de contratar mulher. O povo 
faz piada, você sabe. Pra falar a verdade, eu não estou nem aí com esse negócio. Eu não contrato 
um homem ou uma mulher. Eu contrato profissionais que têm de ter duas qualidades: talento e 
caráter. Não vou trazer para o time uma estrela que é de primeira grandeza, mas não tem 
caráter, e vive querendo passar a perna nos colegas, contaminando o ambiente. Não quero gente 
ao meu lado, independentemente de ser mulher ou homem, que sonha em brilhar sozinha. Quero 
gente que entenda que o trabalho de equipe é bacana. Estrelismo individual é nocivo para a 
equipe. Aqui todo mundo tem espaço para crescer, mas sem rixas, competição interna. Nós temos 
de competir lá fora, nas concorrências pelas contas dos clientes, não aqui dentro. O tempo que se 
perde competindo com o colega ao lado é muito melhor gasto na busca de boas idéias para 
atender ao cliente. 
 
ABOUT – Você costuma trabalhar quantas horas por dia? 
 
CURY – Nossa… Sei lá, acho que 12, 13 horas por dia. Estou tentando me poupar um pouco, 
porque cheguei a um ritmo muito complicado. No começo foi pior, na fase de organização e 
sedimentação da equipe. Agora, a máquina está azeitada. Mas ainda estou tentando diminuir o 
ritmo, mesmo porque não consigo deixar de criar. Se eu não criar, vou querer morrer. Gosto de 
sentar com as duplas, com os diretores de criação, para, pelo menos, dar início às campanhas. No 
caso da campanha de verão de Dove, por exemplo, não resisti e levei o trabalho para casa, num 
fim de semana, e acabei fazendo título, texto… (Risos.) Gosto demais de criar, e há determinados 
jobs que requerem um pouco mais da minha presença. Normalmente, porém, me engajo na fase 
de definição de caminhos criativos, da estratégia, do conceito, da criação de roteiros. Em seguida, 
quando passamos para a etapa da decupagem, vou ficando sem tempo, porque surgem outras 
tarefas para mim, trabalhos de outros clientes para serem iniciados. Por exemplo, no caso do 
Magazine Luiza, fechei a campanha inteirinha com o cliente, em Ribeirão, dois dias atrás, 
pessoalmente. Agora, entramos na fase de decupagem, que está sendo feita pelas nossas duplas 
com o pessoal da agência do cliente, a Etco, que vem atuar aqui dentro. Mas já sei como vão ser 
o filme, os anúncios, as peças de rádio etc. 
 
ABOUT – Quando um cliente é mais ou é menos difícil de ser atendido? 
 
CURY – Quando ele é mais cartesiano, quando tem mais medo de ousar, quando ele não sai da 
cartilha ou a policy da companhia não dá uma folga para que a comunicação seja mais solta. 
 
ABOUT – Avaliando a carteira da Ogilvy como um todo, a maioria dos clientes é mais ou menos 
cartesiana? 
 
CURY – Todos melhoraram muito, muito, muito, apesar de sermos uma multinacional trabalhando 
para grandes clientes, muitos também multinacionais. O próprio mercado, o perfil dos 
consumidores, vem estimulando essa abertura, que, às vezes, se torna até uma exigência. Com 
carinho, dedicação, muitas provas de que a criação não é ET e de que está disponível para 



raciocinar, em conjunto, estrategicamente, com muito pé no chão, é possível avançar 
positivamente, nesse sentido, com um cliente. Como disse, é uma questão de confiança. Nós 
precisamos ajudar o cliente a dilatar o critério criativo dele, inclusive municiando-o com novas 
informações. Por isso, gosto de montar rolos de comerciais e selecionar anúncios, destacados em 
prêmios, para apresentar às equipes dos clientes, em meetings nos quais eles assumem o papel 
de jurados para comentar, questionar, elogiar trabalhos e estratégias, principalmente focando a 
categoria de negócios em que atuam. Desse modo, eles exercitam uma visão mais crítica da 
propaganda e das demais ferramentas de comunicação. 
 
ABOUT – Quais as principais mudanças de perspectivas de quem dirige a criação de uma agência 
menor e passa a desempenhar a mesma função numa grande estrutura? Além disso, a 
perspectiva de quem olha para você, para o seu trabalho, também muda, ou seja, há mudanças 
de comportamento dos profissionais da área associadas à sua mudança para uma agência maior? 
 
CURY – Minha área de atuação na Colucci era mais limitada, eu diria, mas apenas quando 
consideramos que os clientes eram compatíveis com o tamanho da agência. Muita gente me 
pergunta o que eu senti ao sair de uma pequena para entrar numa grande agência. Entretanto, 
minha formação é de multinacional, ou seja, eu já vivi essa experiência, lembrando ainda que tive 
o privilégio de trabalhar numa espécie de grande boutique criativa, pois este era o perfil da MPM 
quando iniciei na profissão — uma agência dedicada à criação pura. Em seguida, passei por 
grandes agências. E fiquei cerca de quatro anos na Colucci porque gostei da experiência de maior 
envolvimento com muita responsabilidade. Nesse período, mesmo com clientes com verbas 
menores, a Colucci teve um excelente salto criativo. Nós nos destacávamos entre as dez agências 
mais criativas do mercado, motivo pelo qual fui convidada para ser jurada no Festival de Cannes; 
meu nome foi sendo atrelado ao da agência, em razão do meu tempo de permanência na direção 
de criação; e por se tratar de uma estrutura menor, eu me envolvia com todas as áreas, 
participava de tudo, até atuando em planejamento, na mídia, em prospecção com o Oscar Colucci, 
enfim, adorei isso, não apenas porque sentia prazer em fazê-lo, mas também porque se tratava 
de uma grande oportunidade de aprender mais sobre advertising de modo geral, inclusive 
administrativamente. 
 
Estranhei, portanto, quando soube de comentários do tipo: "Como uma diretora de criação de 
uma agência média vai ter condições de comandar um time criativo de uma agência grande, 
multinacional, no estilo da Ogilvy? Isso não vai dar certo." Uma bobagem. Primeiro, porque essas 
pessoas se esqueceram qual era meu histórico anterior. Segundo, porque na Colucci, ainda que a 
minha atuação perante o mercado parecesse mais restrita em razão do tamanho dos clientes, 
internamente eu tive a possibilidade de avançar e aprimorar meus conhecimentos atuando em 
todas as áreas de uma agência. Numa agência menor é óbvio que você é obrigada a fazer de 
tudo. É muito bom trabalhar na raça. Nunca tive preconceito por estar ali ou aqui, seja no meu 
caso, ou convivendo com outros profissionais do mercado, em dinâmica semelhante. A vida é 
assim mesmo. Um dia, você está aqui. No outro, você está ali.  
 
E tem mais: um dia, você é estrela; no outro, você não é. Na nossa, e em outras profissões, a 
roda gigante gira. Vi profissionais brilhantes, maravilhosos, serem esquecidos completamente pelo 
mercado. Ninguém deveria cultivar a idéia de que vai passar a vida inteira sendo o rei ou a rainha 
da cocada preta. Esse tipo de estrelismo é efêmero. Minha visão é mais realista, me faz batalhar 
sem preconceitos, e essa postura sempre me ajudou demais em toda minha carreira. Não sou 
pretensiosa a ponto de dizer que sei fazer de tudo, mas não tenho dúvida de que sou capaz de 
enxergar longe, com perspectiva estratégica, o que interessa, atualmente, tanto a uma pequena, 
a uma média como a uma grande agência, bem como aos seus clientes. 
 
ABOUT – Generalizando o tema, que retrato você faria do cenário da propaganda brasileira atual? 
 
CURY – O mercado está sendo dominado pelas grandes multinacionais. Não adianta negar. Temos 
casos, aqui e ali, de agências nacionais que se sobressaem. Mas, no geral, no âmbito mundial, o 



setor está sendo dominado por grandes e poucos grupos de comunicação. Esses grupos vão 
comprando, comprando, comprando, o que nos dá a impressão de que o planeta está sendo 
loteado. (Risos.) A realidade é essa. Por isso, não adianta alguns profissionais virem com aquele 
discurso saudosista, dizendo: "Pô, eu sou contra, porque na minha época, não era assim. Desse 
jeito não dá…" Olha, isso é falta de senso. Minha resposta, nesses casos, é: "Sua época já foi. Já 
passou. Ou você entra na época atual e relaxa, ou vai ser outsider. Ponto. Você não vai mudar 
uma tendência mundial." As grandes contas estão nas mãos de grandes agências, que pertencem 
a grandes grupos. Creio que a tendência é irreversível. 
 
ABOUT – Essa mudança de cenário, quando aceita e deglutida, torna infelizes os profissionais de 
criação brasileiros? 
 
CURY – Depende de quanto cada um sonha e de quanto cada um cai na real. Esse índice de 
felicidade está associado ao equilíbrio entre sonho, idealização, capacidade de realização e postura 
realista. Se alguém vem trabalhar na Ogilvy com o sonho de que todas as contas da agência, 
além de ricas, vão lhe proporcionar a chance de ganhar todos os Leões de Ouro em Cannes ou 
muitos Clios, essa pessoa vai ser infeliz, porque isso não condiz com a realidade. É fácil ganhar 
Leão em Cannes se você tem condições de exercitar a criatividade pura, sem barreiras, sem 
desafios ligados a aumento de share, de vendas. Sem cliente, é mais fácil ainda ganhar um Leão. 
Difícil é conquistar um bom resultado de mercado para o seu cliente, que tem policies para seguir, 
e, ao mesmo tempo, ser premiado. O criativo que não tem, hoje, essa perspectiva realista é 
infeliz mesmo. Aliás, daqui a pouco esse profissional não vai ter nem oportunidade de emprego. A 
própria AlmapBBDO, que admiro demais, e mantém a liderança criativa aqui no Brasil, não deixa 
de apresentar um trabalho de criação estratégico. 
 
Não estou dizendo, é claro, que não existam, nem mais vão existir expoentes na nossa profissão. 
Estou afirmando que mesmo quando um criativo se destaca pelo seu talento, isso não quer dizer 
que ele prescinde de um trabalho em equipe. Por isso não quero exercitar a egolatria aqui na 
Ogilvy. O exercício do ego é, para mim, um esforço falido. Se alguém tem ego exacerbado, para 
trabalhar comigo tem de colocá-lo numa gaveta, bem fechadinha. 
 
ABOUT – A serenidade que você expressa, principalmente nas fotos, é efeito close-up ou você 
realmente nunca perde a calma? 
 
CURY – (Risos.) Tem hora que me acho chata, quando fico muito brava. Normalmente, procuro 
ser conciliadora, por acreditar no entrosamento entre as pessoas. Mas, em certos momentos, fico 
muito irritada, sim, ao ser contrariada. Agora, sem rolar barraco, né! Na verdade, sou muito 
transparente. Então, quando não estou gostando de algo, dá para perceber pelo meu semblante. 
Chego a falar mais firme, contudo, sem exageros. Enfim, não sou boazinha o tempo todo, porque 
me posiciono, claramente, com base em argumentos racionais. Essa é uma das atribuições, ou até 
obrigações, da minha função. Mas não tenho ataques, e não gosto de quem age assim.  
 
ABOUT – Qual o maior prazer e o maior aborrecimento que a profissão lhe dá, no cargo que você 
ocupa hoje? 
 
CURY – O maior prazer é o reconhecimento das pessoas pelo que faço. Não estou me referindo a 
prêmios. É um prazer enorme ser procurada por alguém do seu time, que entra na sua sala com 
os olhos cheios d’água, para lhe dizer: "Adoro vir trabalhar na Ogilvy, todos os dias, por causa do 
clima que temos, do espaço que você concede pra todo mundo crescer, da oportunidade que 
estou tendo de fazer um bom trabalho, de ganhar prêmios, sem ter de competir com colegas." 
Sempre disse para minha equipe, desde o início: "Gente, nós vamos juntos. Nós não temos 
nenhuma estrela aqui, mas vamos seguir juntos. E juntos vamos conseguir um monte de coisas". 
Quando as pessoas começaram a manifestar, para mim, que estavam sentindo um grande 
orgulho de trabalhar na Ogilvy, senti um dos maiores prazeres da minha vida, principalmente pelo 
fato de isso ter se tornado possível se m relações mesquinhas. Não sou contra o individualismo, 



mas contra o egoísmo, o que é muito diferente. E acho que, sinceramente, o que me aborrece 
mais, ou me azeda, é gente egocêntrica e preconceituosa, que faz tudo para organizar a vida de 
modo que apenas ela apareça, tentando abafar os que estão ao lado, assim como me incomoda 
muito aquele tipo que torce o nariz para conversar com um profissional que trabalha numa 
agência que, por qualquer motivo, ele não acha legal, ou porque essa pessoa não tem na estante 
tantos prêmios como ele. Todos os caminhos nos levam, no fim, para o Araçá, pra não dizer 
cemitério, gavetão. (Risos.) Estamos rindo, mas tem gente que não se toca. É a coisa do umbigão 
falando mais alto que a realidade.Veja só, quando cheguei aqui, tive a impressão de que o 
Batatinha (Luiz Vicente Simões), um dos estagiários, estava escondido atrás do sofá. Hoje, ele é 
Young Creative, é um criativo maravilhoso. A Luciana Cani e o Batatinha eram estagiários, hoje 
fazem dupla profissional, e estão crescendo mais a cada dia. Ninguém tem o direito de abafar o 
talento de ninguém. E eu, no meu posto, tenho a obrigação de fazer com que o talento dos 
profissionais da minha equipe floresça. Não posso mudar as pessoas, mas não deixo de ficar 
contrariada quando dou de cara com um trator. (Risos.) E digo mais: esse tipo de gente é, no 
nosso mercado, suicida. 
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