
"A busca por prêmios

não pode ser uma

doença. Os profissionais

de criação não devem se

avaliar somente em

função da performance

em festivais"

Filho de pais espanhóis, Tomás Lorente passou grande parte da sua infância em Barcelona,

para onde se mudou aos quatro anos de idade. No início da adolescência voltou ao Brasil,

mas não se interessou muito pelos estudos. Seu negócio era desenhar.

Como condição para ficar longe dos bancos escolares, sua mãe pediu a um amigo da

família que arrumasse um emprego para o menino. E assim, desde que José Carlos Stabel

lhe deu um estágio na Lage Stabel & Guerreiro, em 1976, Lorente nunca mais

largou a publicidade.

Em 1982, depois de uma passagem pela "gigantesca" MPM, concretizou seu sonho de

trabalhar na DPZ; posteriormente, passou por outras badaladas agências brasileiras:

a W/GGK, de Washington Olivetto (entre 1988 e 1991), e a DM9, de Nizan Guanaes

(de 1991 a 1999, com intervalo de um ano na AlmapBBDO).

No longo período em que esteve na DM9DDB tornou-se sócio da empresa,

que com Lorente à frente da área de criação festejou dois títulos de Agência do Ano no

Festival de Cannes (em 1998 e em 1999).

Entre janeiro do ano 2000 e o fim de 2003, integrou a sociedade da Age ao lado de Ana

Lúcia Serra e Carlos Domingos. No início de 2004, assumiu a direção de criação do

escritório paulistano da Duda Propaganda, mas nos últimos meses do ano já se transferia

para a mesma função na Loducca.

Em outubro de 2005, Lorente deixou a agência de Celso Loducca com planos

de voltar a morar fora do País. Não teve nem tempo de curtir o sonho, pois um mês depois já

assumia a vice-presidência de criação da Young & Rubicam, aceitando convite de Roberto

Justus para comandar a área anteriormente conduzida por Silvio Matos,

que acabara de deixar a empresa.

Em seus 30 anos de carreira, Lorente pôde comemorar as conquistas de quase todos os

principais prêmios do mercado publicitário mundial, incluindo aí 15 Leões de Cannes como

diretor de arte e outros 44 como diretor de criação, tendo também integrado o júri do festival,

na área de Press & Poster, em 1998.

Nesta entrevista, Lorente descreve a filosofia que está tentando imprimir ao dia-a-dia da

Young Ó Rubicam, onde pretende valorizar o trabalho em equipe; engrossa o coro dos críticos

aos anunciantes que preferem trabalhar com houses; e defende a idéia de que os profissionais

de criação não devem ficar se avaliando somente em função da performance em prêmios.
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Pensamento
coletivo

ABOUT — O que mais o atraiu no convite para

assumir a vice-presidência de criação da Y&R?

TOMÁS LORENTE - Quando recebi o
convite do Roberto Justus, tinha acaba-
do de deixar a Loducca e não estava

com planos de assumir um cargo como
este. Muito pelo contrário, queria via-
jar, estudar inglês. Tinha um projeto de

morar fora do Brasil por um tempo.
Entretanto, trata-se de um desafio

muito grande e interessante, já que a
Young & Rubicam é a maior agência do

País em faturamento.
O que mais me atraiu, além disso, foi

a grande empatia que houve entre mim
e o Justus, a quem não conhecia muito
bem. Ele me deixou muito à vontade.

Além de ter clientes que possibilitam

um bom trabalho, há ainda espaços na

Young para conquistas de novas contas.
Também me entusiasmou o fato de ela
ser uma agência grande, com uma estru-
tura da qual eu estava afastado desde
quando deixei a DM9DDB. Particular-

mente, gosto muito de grandes agências.

ABOUT — Do que vinha sendo feito por Silvio

Matos, o que será mantido e o que você pretende

mudar na área de criação da Young ó Rubicam?

LORENTE — Eu herdei uma equipe na
qual fiz algumas mudanças, consideran-

do meu ponto de vista, os talentos indi-

viduais de cada um dos que já estavam
aqui e, obviamente, agregando alguns
novos profissionais vindos de fora. Al-
gumas pessoas saíram da agência, muito

menos em função de seus talentos, mas
pelo fato de estarmos adotando um no-
vo formato para a empresa. Hoje, traba-

lhamos com o meu desenho de área de
criação, com as pessoas que eu acredito
sejam as certas para estarem aqui neste

momento. Tento me cercar de profissio-
nais nos quais imagino que posso con-
fiar, com os quais suponho que não vai
haver conflitos.

ABOUT — Quais você acredita serão as princi-

pais mudanças na área de criação das agências

nos próximos anos, levando-se em consideração

a crescente importância de estratégias de comu-

nicação integrada, que vão muito além das

mídias de massa?

LORENTE — A área de criação já vem
sofrendo muitas mudanças, ocasiona-
das, entre outros motivos, pela divisão

cada vez maior dos investimentos dos
anunciantes. Entretanto, a televisão

ainda é — e vai continuar sendo — o
grande veículo de massa.

Aqui na Young & Rubicam já traba-

lhamos com as demais empresas do Gru-
po Newcomm, embora não estejamos
dividindo o mesmo espaço físico. Mes-

mo assim, esta possibilidade de ter par-
ceiros dentro do mesmo grupo agrega
muito ao trabalho do nosso dia-a-dia.

Intensificando esta prática, provavel-
mente teremos profissionais de criação
da Wunderman focados no trabalho

para internet atuando aqui dentro da
Young. Queremos uma integração cada
vez mais direta.

Por outro lado, acredito que o profis-
sional que é bom na criação para a
internet precisa continuar privilegiando

esta área, especialmente se ele tem faci-
lidade maior para trabalhar com aque-
las ferramentas com as quais já está
habituado. Entretanto, um profissional

que trabalha com a internet pode ter
uma idéia incrível para um filme de

televisão. A consagrada campanha de
Absolut, por exemplo, que transformou

"Hoje em dia,

no segundo mês o cara

quer ser efetivado como

diretor de arte;

no quarto mês quer ser

diretor de criação;

e no quinto quer abrir

sua própria agência"
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a garrafa da bebida num ícone mundial,
surgiu de um cartão de Natal, desenvol-
vido pelo pessoal de below the line.

Para mim, o fato de o diretor de arte
fazer imagens não quer dizer que ele não
possa fazer um título, e vice-versa. O tra-
balho na criação de uma agência tem de
ser de equipe, independentemente de

que cargo cada pessoa ocupe. A meta de
todos deve ser a de perseguir o melhor

produto final possível, sem levar em
conta quem fez. Esta idéia de "isto é
meu" é um pensamento velho. Quando
todos fazem um trabalho bacana, a agên-
cia inteira é vitoriosa. E esta a filosofia
que eu tento implantar.

ABOUT — Você encontra receptividade a esta

filosofia, apesar da alta competitividade nas

áreas de criação das agências?

LORENTE — A competitividade é positiva

em qualquer área, mas quando começa
a virar uma coisa daninha, realmente é

preciso abrir o olho.
As coisas mudaram bastante neste par-

ticular desde quando eu comecei a car-
reira. Antes, éramos mais ingênuos e me-
nos competitivos. Quando ingressei no

mercado publicitário não havia ferra-
mentas como as de hoje. Naquele cená-
rio, a função do assistente de arte era pri-
mordial. O assistente de arte era o
Macintosh da época. E o fato de ele exe-

cutar a idéia criada por outro gerava um
clima mais próximo.

Antigamente, as pessoas entravam no
mercado e ficavam como assistentes de
arte por vários anos. Hoje em dia, no
segundo mês o cara quer ser efetivado

como diretor de arte; no quarto mês quer

Anúncio para a
Folha de

S.Paulo, criado
quando ele
estava na

DM9, e
logotipo do
SOS Mata

Atlântica, da
época da DPZ,
estão entre os

trabalhos
preferidos de

Lorente

ser diretor de criação; e no quinto quer
abrir sua própria agência. É uma coisa

complicada. O mundo está muito mais
rápido, conseqüentemente, as pessoas e
as vontades também — o que eu acho
ruim, pois as frustrações também podem
ser geradas muito mais rapidamente.

ABOUT — Há sempre muita especulação envol-

vendo a conta da Casas Bahia, maior cliente da

Y&R e maior anunciante brasileiro das mídias

de massa, e que recentemente renovou contrato

com a agência. Desde a sua chegada, quais

foram as mudanças implementadas no trabalho

para a Casas Bahia?

LORENTE - A Young & Rubicam de São

Caetano do Sul, que atende a Casas Ba-
hia, tem aproximadamente 100 funcioná-
rios. Lá, a área de criação conta com cer-
ca de 20 profissionais, comandados pelo
Robertinho (Roberto Cardoso). O que eu

estou sentindo, que é muito positivo e
acho que não havia antes, é uma proximi-
dade grande entre a criação de São
Caetano e a de São Paulo. Estamos com
uma relação direta que é muito positiva.

Em São Caetano trabalhamos com

trincas de criação, pois o varejo requer
muito mais agilidade. Enquanto em São

Paulo, onde os prazos são mais longos,
temos oito duplas, incluindo a formada
por mim e o Alexandre Lucas.

ABOUT — Depois da decisão do Grupo Pão de

Açúcar de levar suas contas de volta para uma

house, imaginou-se que poderia haver uma rea-

ção em cascata pelo mercado. Qual sua opinião

a respeito de grandes anunciantes optarem por

este modelo de house e o risco do efeito disso no

mercado publicitário?

LORENTE - House não é novidade. O
próprio Pão de Açúcar já havia trabalha-

do assim anteriormente. O cliente
pensa que sabe fazer a comunicação

dele próprio, mas depois de um certo
tempo as coisas começam a não funcio-
nar mais e ele acaba procurando uma

agência. É cíclico. Alguns anunciantes

têm consciência que são bons em con-
trole de mercadorias, cálculos de preço,
e entendem que a agência é quem
melhor sabe vender o seu produto.
Fazer a comunicação de varejo parece

fácil, mas não é.
Da mesma forma, não daria certo

uma agência controlar um supermerca-

do. Existem especialistas para cada uma
das áreas. É muito complexo imaginar
que se pode fazer tudo.

ABOUT - Dos trabalhos que você criou duran-

te sua carreira, quais são os que lhe trazem as

melhores lembranças?

LORENTE — Gosto muito do logotipo do
SOS Mata Atlântica, que eu criei quan-
do estava na DPZ, há uns 20 anos, e é
usado até hoje. Ele ganhou prêmios
que inclusive não são do mercado

publicitário, como um do Greenpeace.
Também gosto muito de uma cam-

panha de anúncios que fiz para a Folha

de S.Paulo, quando estava na DM9,
com imagens construídas com palavras,
uma idéia bem legal.

ABOUT — Você guarda na estante algum prê-

mio inesquecível?

LORENTE - As vitórias no AD&D e no
Art Directors Club me deixaram muito
contente porque são prêmios extrema-
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mente difíceis e que o mercado brasilei-
ro não está habituado a ganhar. Ver um

trabalho meu publicado na Graphis, que
nem dá prêmio, também foi incrível.

Entretanto, depois que eu ganhei o
Prêmio Abril resolvi um problema na
minha vida (risos). Eu ficava me cobran-
do por ter sido finalista várias vezes, mas
nunca ter ganho o prêmio principal, que
conquistei em 1998 com uma campa-

nha da DM9 para a Cia. Marítima.

De qualquer modo, acho que a
busca por prêmios não pode ser uma
doença. Os profissionais de criação não
devem se avaliar somente em função da
performance em festivais.

Além disso, acredito que não faz senti-
do pegar uma agência como a Y&R, ou
qualquer outra, e focá-la na conquista de
prêmios, que, na verdade, devem ser reco-
nhecimento pelo nosso trabalho diário.

Lógico que eu gostaria que o nosso traba-
lho do dia-a-dia nos permitisse ganhar prê-

mios. E quero que isto aconteça.

ABOUT — Você sempre teve uma relação especial

com a mídia impressa e até mesmo com as gráfi-

cas, que geralmente não são tão próximas dos cria-

tivos. Para você, a mídia gráfica vem perdendo gla-

mour, entre outros motivos, pelo fato de o varejo

estar muito em voga, beneficiando a mídia eletrô-

nica e campanhas menos elaboradas?

LORENTE — Não acho que a mídia gráfica
perdeu o glamour nem a importância. A

A recente
campanha da
Loducca para a
MTV e a série
desenvolvida pela
DM9 para a Cia.
Marítima, que
rendeu a Lorente
o cobiçado
Prêmio Abril
de Publicidade,
em 1998

mídia impressa tem um mercado definido
e deve crescer ainda mais, e não encolher.

Eu me envolvi com a produção grá-
fica por curiosidade, mas talvez isto
tenha tornado o meu trabalho nesta
área melhor. Quando vemos as coisas
mais de perto, descobrimos novas pos-
sibilidades. Até na questão do custo o

aprendizado técnico ajuda, no sentido
de conhecer outros caminhos possíveis.

ABOUT — O fato de muitos clientes estarem

comprando serviços gráficos direto, sem interme-

diação das agências, não compromete a quali-

dade final da mídia impressa?

LORENTE - É uma questão delicada
porque o que se compra nestes casos é
preço. Quando o cliente compra com o
critério preço, ele começa a abrir mão

de uma coisa que é fundamental para
ele: a sua própria imagem.

Se este critério fosse bom, todo mun-
do teria um Fusca, seria uma unanimi-
dade. Entretanto, existem diferenciais
em cada modelo de carro e, muitas

vezes, é a qualidade, que leva o consu-
midor a decidir.

ABOUT — Como você se interessou pela pro-

paganda?

LORENTE — Sempre adorei desenhar. E
sempre desenhei muito bem. Houve

uma época em que resolvi parar de estu-
dar, lá pelos 15 anos de idade — coisa
de adolescente.

Minha mãe me disse que eu poderia
largar a escola se começasse a trabalhar.
Foi então que o José Carlos Stabel, que

era amigo da minha família e sócio da La-
ge Stabel & Guerreiro, me arrumou um
estágio na agência. Eu adorei o ambiente

e as pessoas, e nunca mais parei. Ou seja,
o que me levou para a publicidade foi, no
fundo, a pressão da minha mãe para que
eu arrumasse um emprego.

Trabalhei nesta agência por cinco

anos, quando fui chamado para ir para a
MPM, uma agência gigantesca. Lá,
fiquei por um ano, até pintar uma pro-
posta da DPZ, que era o meu grande
sonho. Tanto que na MPM eu já era
diretor de arte júnior, mas aceitei ir para

a DPZ como assistente, ganhando

menos. Quando o Zaragoza me cha-
mou, aceitei sem pestanejar. Até hoje
considero o Zaragoza um dos caras mais

importantes da minha vida, por tudo
que a DPZ sempre fez pela formação

dos profissionais deste nosso mercado.
Trabalhei na DPZ uns cinco anos,

até quando o Washington Olivetto saiu
para montar a W/GGK e eu fui junto.

Depois, quando o Nizan Guanaes saiu
da W/ para montar a DM9, também fui
junto. Na DM9 foram dez anos.

Saí de lá em 1999 para montar a Age

no ano seguinte. Para mim, a Age foi
um aprendizado muito bom. Entretan-

to, ser um publicitário bacana e ter
idéias legais é muito importante, mas
não garante sucesso como dono de

agência. A questão do negócio requer
um especialista.

E antes de chegar à Y&R, passei pela
Duda Propaganda e pela Loducca. Agora,
o plano é ficar aqui por uns dez anos.
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