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Depois de vários meses em seu novo cargo de vice-presidente de marketing e propaganda da 
General Motors (GM) para os Estados Unidos, Mike Jackson chegou à conclusão que a 
montadora não era "legal" o suficiente. Os jovens urbanos das costas Leste e Oeste, que 
sempre estabelecem tendências, não estavam prestando atenção aos automóveis da GM. 
Segundo Jackson, a mensagem que estava sendo passada aos consumidores estava errada. 
"Estávamos nos preocupando demais com as folhas de aço, cores, etc", explica ele. "Mas o que 
realmente precisávamos nos preocupar era em nos ligar emocionalmente com os nossos 
consumidores." Então, no segundo trimestre do ano passado Jackson pegou o telefone e ligou 
para Steve Stoute.   
 
Outros executivos que supervisionam marcas envelhecidas estão recorrendo a esse consultor e 
ex-executivo da indústria da música de 36 anos, em busca de ajuda. A agência de Stoute, 
Translation Consultation & Brand Imaging, se dispõe a incutir nas marcas uma combinação da 
cultura hip-hop com praticidade para ajudar na reposição de produtos, dos Chevy Impalas aos 
Crest Whitestrips e aos potes de manteiga de amendoim da Reese. O objetivo final é fazer as 
marcas entrarem em consonância com um público mais jovem e ligado às modas.   
 
Outros empresários bem sucedidos estão surgindo a partir do cenário hip-hop, como Russell 
Simmons e Sean "P. Diddy" Combs, para ajudar a inserir nas grandes corporações um estilo de 
vida urbano e antenado com a moda . Mas Stoute está alinhado mais de perto à nova guarda 
dos consultores de inovações, no fornecimento de estratégias que vão além dos tênis e dos 
jeans. Sua mensagem: as companhias não têm abraçado as mudanças culturais para poderem 
falar para uma nova geração de consumidores. "Portanto", continua Stoute, "muitos 
executivos estão perdidos dentro dos limites de suas próprias empresas." Além da GM, Stoute 
já levou com sucesso seu mantra a clientes que incluem o McDonald's, Procter & Gamble, 
Hershey, Microsoft e Estée Lauder.   
 
Agora, Stoute parece estar ganhando respeito. A Interpublic , o conglomerado global de 
propaganda que fatura US$ 6,2 bilhões por ano, negocia com Stoute a compra de uma 
participação majoritária na Translation, segundo fontes a par dessas negociações. Se o negócio 
for fechado, a IPG terá acesso à abordagem usada por Stoute em marcas e celebridades, 
enquanto a Translation ganhará acesso à grande base de clientes e aos bolsos mais fundos da 
IPG.   
 
Como um afro-americano com fortes relações com artistas de hip-hop (o ídolo Jay-Z é um 
grande amigo e sócio nos negócios), Stoute sabe o quanto é fácil classificar a Translation de 
uma agência de propaganda negra. Sem modéstia, ele caracteriza sua empresa de a 
"McKinsey da cultura pop".   
 
Com isso ele quer dizer que a Translation é convocada por companhias que estão enfrentando 
desafios estratégicos. "São empresas que sabem que precisam tirar vantagem das tendências 
globalizadas, mas ao mesmo tempo temem colocar em risco seus principais negócios", diz 
Stoute. "Nós mostramos a eles como caminhar nessa linha estreita. O lance é sempre mostrar 
a eles a linguagem e a tonalidade necessárias para alcançar os consumidores."   
 
Stoute, que acompanha de perto o comportamento de negros e hispânicos, ganha o respeito 
do mercado nos EUA 
 
Mas Stoute também diz que está ajudando executivos a compreenderem o fenômeno a que ele 
se refere como "bronzeamento da América". Temos hoje uma geração de consumidores 
negros, latinos e brancos que possuem a mesma "compleição mental", diz ele, baseada em 
"experiências e valores compartilhados". O Rap e o hip-hop, fenômenos que começaram no fim 
dos anos 1980, quando garotos brancos dos subúrbios começaram a se apropriar da música de 
artistas do centros das grandes cidades, proporcionaram um lampejo dessa mudança. "O Rap 
foi um sinal claro dos rumos que a cultura estava tomando", diz ele.   
 



Para conectar o McDonald's a este mundo, Stoute ajudou a criar a campanha publicitária "Amo 
tudo isso", estrelada pelo pop star Justin Timberlake. Isso foi relativamente fácil. Para os altos 
executivos, tudo dizia respeito a criar um novo comercial. Stoute os encorajou a ir muito mais 
além, dizendo que eles poderiam perder uma grande oportunidade de alcançar um público 
adulto jovem. Mais de 1 milhão de jovens trabalham para eles e chegam ao local de trabalho 
todos os dias com vergonha das roupas que estão usando. "Os uniformes são feios", diz 
Stoute.   
 
"Se os trabalhadores tivessem orgulho do que estão vestindo, poderíamos ter uma grande 
oportunidade para promover a marca. Esses garotos não iriam mais querer tirar a roupa 
depois do trabalho e a enfiar na mochila."   
 
Stoute sugeriu que o McDonald's contrate estilistas conhecidos para redesenhar os uniformes 
sob marcas urbanas como Sean John, Rocawear, FUBU, American Apparel e Tommy Hilfiger. O 
McDonald's está estudando a mudança. "Sabemos que as tendências são estabelecidas pelas 
comunidades afro-americana e latina", diz Bill Lamar, vice-presidente sênior de marketing do 
McDonald's, " depois são passadas a todas as pessoas."   
 
Stoute conhece bem essas comunidades. Criado no Queens, Nova York, ele mal havia saído da 
adolescência quando se tornou road manager do grupo de rap Kid 'n Play. Ele acabou se 
tornando empresário do rapper Nas e de uma jovem cantora de hi-hop e soul chamada Mary J. 
Blige, hoje um dos maiores sucessos do mundo da música, que este ano ganhou três 
Grammys. Depois disso, Stoute foi recrutado pela Sony Music e posteriormente pela 
Interscope Records da Universal Music Group.   
 
Mas ele estava começando a ficar fascinado com o campo mais amplo das marcas. Ele deixou 
a música para se unir ao veterano publicitário Peter Arnell como sócio em sua empresa, a 
Arnell Group. Na Arnell, em 2003, Stoute trabalhou com a Reebok, na época uma marca 
estagnada que precisava de uma sacudida na imagem. Ele coordenou a campanha publicitária 
da Reebok com Jay-Z, cuja S. Carter Collection by Rbk (o verdadeiro nome de Jay-Z é Shawn 
Carter) transformou a Reebok num grande sucesso nas ruas das cidades americanas.   
 
"Steve foi muito bom ao levar nossa organização inteira a comprar essa nova direção", diz o 
ex-diretor presidente da Reebok Paul Fireman, que trabalhou de perto com Stoute para 
revitalizar a marca. Houve resistência dentro da organização. "Às vezes o fator medo aparecia 
rapidamente", diz Fireman. "Mas ele mostrou com convicção por que precisávamos ser mais 
cosmopolitas."  
 
(Esta é a primeira parte da reportagem sobre a publicidade nos EUA, com tradução de Mario 
Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 mar. 2007. Tendências & Consumo, p. B5. 
 
 


