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Profissionais de criação têm de se preocupar cada vez mais com o resultado das idéias no balanço 
da empresa  
 
Os publicitários que atuam no núcleo central desse negócio, que são os profissionais da área de 
criação, estão voltando ao banco escolar. Fazem isso porque o mercado global requer, cada vez 
mais, não só uma grande idéia, mas uma idéia que funcione em termos de resultados e que isso 
também se reflita no balanço da empresa. 
 
Não é uma novidade restrita ao Brasil. O primeiro curso de MBA para liderança de criação, da 
Berlim School of Creative Leadership, na Alemanha, foi encerrado este ano. Dos 14 profissionais 
que se formaram, havia apenas um brasileiro, o diretor de criação da AlmapBBDO, Luiz Sanches. 
A nova seleção de participantes, que conta com 23 estudantes dos quatro cantos do mundo, tem 
mais três brasileiros: Ruy Lindenberg, vice-presidente de criação da Leo Burnett; Sergio Mugnaini, 
outro diretor de criação da AlmapBBDO; e Sérgio Gordilho, sócio e vice-presidente de criação da 
Africa. 
 
Os cursos de MBA fazem parte há tempos do currículo de executivos das grandes empresas, mas 
não no meio publicitário. E surgem agora porque a cobrança por profissionais mais antenados se 
intensificou nos últimos anos, com o avanço da era digital, que proporcionou o florescimento do 
consumo segmentado e uma comunicação multidisciplinar. 
 
“O que está acontecendo não é diferente do que já ocorreu em outras áreas do negócio”, diz 
Lindenberg. “A atualização se faz necessária porque tudo agora gira muito mais rápido no 
negócio. Tudo mudou e as fórmulas conhecidas não funcionam mais. Entender mais do negócio do 
cliente torna as idéias ainda mais eficientes.” 
 
Para Sanches,freqüentar o curso lhe deu mais maturidade para lidar com a equipe no dia-a-dia. 
“A criação é uma atividade muito estimulada a se desenvolver individualmente, mas isso pode 
acabar comprometendo o trabalho final”, diz. “Deixar de lado a preocupação com a excelência do 
seu trabalho e olhar para o ambiente criativo tem sido uma nova conquista para mim pós-MBA.”  
 
CARÊNCIAS 
 
A publicidade, embora poucos gostem de admitir, já teve mais relevância nas decisões das 
cúpulas empresariais. Houve época em que os profissionais da área freqüentavam as reuniões 
estratégicas das companhias. Esse período foi seguido, na década de 80, por uma fase em que 
atividade ganhou ares pop, com publicitários virando celebridades na mídia. E, se por um lado a 
visibilidade atraía clientes que gostam de conviver com famosos, por outro, também causou um 
afastamento do centro de poder decisório.  
 
A demanda por novos canais de comunicação voltou a colocar a atividade no foco central dos 
negócios. O novo modelo de atuação requer também profissionais com novo perfil. 
 
Júlio Ribeiro, presidente da agência Talent e um dos decanos da publicidade brasileira, reconhece 
que a sociedade, de um modo geral, está assustada, particularmente no terreno empresarial. “As 
regras em que se adquiriu o cadastro e a capacitação profissional não valem mais. Você tem 
respostas. Mas mudaram as perguntas. Todo executivo hoje precisa de uma complementação de 
suas competências mais intensamente do que precisava antes”, diz. 
 
Ribeiro acredita que hoje a propaganda é importante na medida em que sabe como suprir 
carências. “Estamos na sociedade do pós-consumo. Tudo o que vendemos as pessoas já têm. As 
pessoas só compram porque precisam da experiência de compra. Num mundo assim, você precisa 



dirigir a sua aptidão em direção às carências. O papel do publicitário é,assim, muito mais 
solucionar problemas do que puramente fazer propaganda inovadora.” 
 
Ribeiro reconhece que “houve uma época de estrelismo na publicidade, onde o importante era o 
publicitário aparecer para ficar famoso”. “Isso dava status para o cliente: ser cliente de alguém 
célebre. Mas sempre houve profissionais sérios. Hoje, os grandes grupos de comunicação global 
são grupos de muitos bilhões de dólares. Os números são muito grandes para se permitir a 
superficialidade do estrelismo pelo estrelismo”, diz.  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 mai. 2008, Economia, p. B12. 


