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Na verdade, não era um homem só, eram vários. São vários. Tudo bem que, muitas vezes, pode 
até ser coincidência, elas acontecem. Por outro lado, em outros casos, qualquer semelhança não 
é, de jeito nenhum, mera coincidência. O universo da publicidade está repleto de plágios. Esses 
dias, vieram me dizer que até alguns de meus ídolos e exemplos profissionais copiavam. Quem 
diria hein, mestres? Até vocês!?!  
 
Acontece que, pra muita gente, às vezes, copiar é a alternativa mais fácil para se obter o êxito. É 
seguir um exemplo que já é sucesso, e garantir o seu sucesso e do cliente.  
 
Eu, particularmente, não compartilho deste ponto de vista. Pra mim, jovem publicitário, com 
quase dois anos de experiência, copiar algo seria vergonhoso, seria admitir que não tenho, dentro 
da minha cabeça (que eu e outras pessoas consideram bastante criativa), uma idéia legal, nova e 
única.  
 
Porque é justamente a busca por essa idéia que não me deixa acomodar. Pra mim, tudo ainda é 
novidade, e espero que assim seja por muito tempo. Espero ter 50 anos de profissão com o 
sentimento de ainda estar começando, em busca da idéia perfeita, que sei que vou encontrar.  
 
É assim que tem que ser. Ou o céu é o limite, ou você cai na mesmice, no marasmo. Fica na 
maresia, e ainda acha que está ganhando, porque curte a brisa. Comigo não, de jeito nenhum. 
Como dizem os mais fiéis romeiros de Juazeiro do Norte, arretira-te daqui, Satanás!  
 
Sou discípulo da inovação, sou fiel às novas idéias. Compartilho do pensamento de que é o 
desafio que move o homem. E quando o nosso desafio vem bem “brifado”, a conquista se torna 
muito, mas muito mais fácil.  
 
Você, que está começando agora na publicidade, trace um objetivo e supere qualquer desafio 
para alcançá-lo. Assim que conquistá-lo, trace o próximo. Não pare. Cansa, mas vale mais a pena 
do que você imagina.  
 
E você, que já tem um certo tempo de profissão, que já é um profissional conhecido e respeitado, 
pense num prêmio ou num cliente que você ainda não conquistou, corra atrás e conquiste. Você 
tem know-how pra chegar lá rapidinho, eu tenho certeza.  
 
Felizmente para uns e infelizmente para outros, a gente está numa profissão onde não se pode 
envelhecer, a gente está numa profissão onde não é possível parar, o bonde está sempre 
andando. E mudando.  
 
A cada dia o mundo muda, e coisas novas acontecem, dando margem a novas criações, novas 
idéias. Porque idéias nunca se esgotam, estão sempre em mutação.  
 
Por isso, de agora em diante, eu lanço um desafio para todos. Papas e calouros, diretores e 
estagiários, atenção! A partir de agora, é proibido copiar! E, assim como novos tempos virão, que 
com eles venham as novas idéias.  
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