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Idéia é a chave para o futuro da publicidade? 
Sim.  
 
Quais as chances do Brasil no Cannes Lions 2009? 
Os trabalhos brasileiros de mídia impressa são sempre muito competitivos. Acho que este ano 
não será diferente. Primeiro, porém, temos que fazer um trabalho de qualidade. Esse é o 
pensamento-chave. 
 
O que é mais interessante dentre os trabalhos que você teve oportunidade de observar? 
Vi poucas coisas do Brasil. Aliás, gostaria que as agências me encaminhassem suas inscrições. 
Vai ser bom para eu ter um conhecimento maior sobre os trabalhos. Há momentos no júri em 
que temos que fazer algum tipo de argumentação. Já vivi isso como jurado de outros festivais. 
 
Ter apenas um jurado diminui as chances de um País? 
Bem, essa é uma questão estatística. Basta analisar o volume de Leões brasileiros com 
anúncios quando temos dois jurados. A quantidade é sempre maior. Por isso, quero conhecer 
bem os nossos trabalhos. 
 
Qual é o seu ritual preparatório? 
Tenho entrado em contato com peças vencedoras de festivais como o asiático Ad Fest, Dubai e 
o pan-europeu Eurobest. Normalmente, quem ganha prêmio nesses eventos confirma Leão em 
Cannes. Tenho pesquisado muito o site de Cannes (www.canneslions.com), principalmente 
fora da minha área. Agora em maio também vou marcar reuniões com ex-jurados brasileiros 
como o Sérgio Valente, Ruy Lindemberg, Júlio Andery e Marcello Serpa, só para citar alguns 
nomes. Peça boa vem de qualquer lugar. A internet pasteurizou o conhecimento. Tudo fica 
nivelado porque está cada vez mais difícil ser inédito. 
 
Como foi o seu início na publicidade? 
Meu pai, já falecido, era diretor de arte e chegou a ter uma editora. Gostava muito dos 
trabalhos do meu pai. Chegou uma hora em que fiquei meio perdido, mas vi que ele exercia 
grande influência sobre mim. Trabalhei primeiro como past up de jornais de bairro em São 
Paulo. Mais tarde consegui um estágio na Grad, Dammann, onde fui past up, assistente e 
posteriormente diretor de arte. Depois dessa fase passei rapidamente pela Salles, na época 
dirigida pelo Carlos Chiesa, até chegar à DM9DDB, onde fiquei durante dois anos e meio. Após 
três meses fazendo estágio fui contratado como diretor de arte. Fui muito estimulado pelo 
Tomás Lorente e também consegui chamar a atenção do Nizan Guanaes que me conseguiu 
uma viagem de seis meses para fazer um curso em Nova York na School of Juilliard. Como só 
estudava no período da noite, fui procurar trabalho nas agências locais. Terminei estagiando, 
por exemplo, na Chiat Day. Mas consegui esse estágio após muita batalha. A vaga não foi 
aberta por influência de ninguém. Voltei para o Brasil e terminei "saído" da DM9. 
 
Qual foi o próximo passo? 
Fui mostrar meu trabalho na Almap. O Newton Bento observou minha pasta e gostou muito do 
que viu. Foi um dia complicado porque o Nizan queria que eu voltasse, mas terminei fechando 
acordo para trabalhar na Almap. Era o ano de 95 e a agência inteira estava indo para o 
Festival de Cannes. No ano seguinte fui Young Creative em Cannes e já disputei meus Leões 
(N do R.: ele ganhou três, um com Veja e dois com Audi), além de obter Leão de Bronze com 
o trabalho que fiz para o Y&C cujo tema era sobre pesca predatória.  
 
Considerou o feito uma questão de sorte? 
Tive sorte em vários momentos. Primeiro com o Tomás Lorente, depois com o Marcello Serpa e 
certamente com os prêmios. 
 
Como foi seu desenvolvimento na Almap? 



Sempre deixei claro que todos poderiam contar comigo. Algum tempo depois fui promovido a 
diretor de criação ao lado do Robertinho Pereira, do Tales Bahu e do Rodrigo Almeida e 
também do Itagiba Lages e do Cássio Zanatta. Na verdade, já fazia muitas coisas com o 
Robertinho antes de assumirmos a dupla oficialmente. Tive a oportunidade de trabalhar com o 
Átila Francucci e Ricardo Chester. 
 
Você não chegou a trabalhar com o Dulcídio Caldeira nessa época? 
Sim, trabalhamos muito em dupla. Hoje divido a direção de criação da agência com ele.  
 
É desgastante para uma agência ter seis diretores de criação, modelo que a Almap manteve 
até bem pouco tempo? 
Uma direção com três duplas no comando é um pouco complicada porque acaba envolvendo 
critérios diferentes. Dividíamos os jobs sempre com a supervisão geral do Marcello Serpa. Com 
o tempo esse modelo chegou ao final e fui convidado para assumir a direção de criação. O 
Marcello queria, porém, que o profissional que fosse trabalhar comigo também tivesse o status 
de diretor de criação. Chegamos ao nome do Dulcídio Caldeira. Foi uma sugestão minha e ele 
aceitou retornar de uma temporada na BBDO de Nova York.  
 
Há mais autonomia no modelo atual? 
Sim, com certeza. Tocamos praticamente todas as atividades da agência. 
 
Os seus ídolos ainda são os mesmos? 
O Marcello Serpa sempre foi meu ídolo. Quando estagiei na Grad,Dammann, tive a 
oportunidade de ter à mão os seus trabalhos os quais me deixavam encantado. Dizia para mim 
mesmo que queria ser igual a ele. Quando consegui o estágio na DM9 ele acabara de sair da 
agência para ir para a Almap. Queria conhecê-lo e não tive dúvida de pedir um estágio. 
Sempre tive que batalhar muito. O tal QI (Quem Indica) nunca me ajudou em nada. Eu enchia 
literalmente o saco do Tomás Lorente para ele observar meus trabalhos.  
 
Qual é a sua formação? 
Estudei na Anhembi-Morumbi, mas tranquei a matrícula quando fui para Nova York. Ao 
retornar, investi na carreira. Mas tinha que concluir o curso e isso causou estranheza na 
agência, afinal já tinha Leões e outros prêmios e ainda estava cursando faculdade.  
Qual foi a importância de fazer o MBA da Berlin School of Creative Leadership, projeto liderado 
pelo publicitário Michael Conrad?  
Foram 18 meses de estudos e tenho certeza de que vão contribuir muito para o meu 
desenvolvimento profissional. Na minha tese, "Are ideas the key for the future of advertising?" 
("Idéias são a chave do futuro da publicidade?"), fiz uma comparação entre o mercado de 
propaganda com o musical. Por que a atividade publicitária está em cheque? Porque existe o 
advento da internet que chacoalhou o mercado devido à não-propriedade de marca. Com isso 
as agências, principalmente as que não controlam a mídia, acabaram sendo abaladas. Com a 
música aconteceu a mesma coisa. As gravadoras também vivem de talentos. Mas com a 
internet elas acharam que não precisavam mais buscar talentos. Descobriram tarde que essa 
sazonalidade não era passageira. Ninguém pára de fazer ou distribuir a música. Assim como a 
publicidade. Se a internet deixou tudo flat, há diferenciais como as campanhas das sandálias 
Havaianas. O que está em cheque é a falta de adaptação imediata a essas mudanças. A 
música afina o tom, por isso na minha tese Dó é humor, Ré é comparação, Mi é emoção, Fá é 
fantasia e Sol é racional.  
 
O MBA é dividido em módulos? 
Sim. Sempre com base sobre liderança: pessoal, equipe, empresa, mercado e clientes. Foi 
muito bom porque foi um período no qual ouvimos palestras de nomes como John Hegarty, 
Toni Segarra e Marcello Serpa. Também ouvimos de colegas de profissão relatos de problemas 
similares aos que vivemos no Brasil. Essa troca é essencial. É um tempo de reflexão sobre a 
gestão das agências que envolvem finanças e economia. Não basta fazer apenas um bom 
trabalho. Alguns cargos exigem mais do que conhecimentos pessoais para que seja produzido 
algo sólido para o cliente e para a agência. Esse tipo de visão e comportamento é para não se 
construir uma briga de interesses. A agência precisa entender as necessidades do cliente. Isso 
requer conhecimento. 



 
Quais são suas referências pessoais? 
O Marcello Serpa sempre foi o cara. O Tomás Lorente vem em seguida, sobretudo pela 
paciência. Música, artes e publicidade é o tripé básico. Quando estive em Nova York procurei 
conhecer todo mundo como o ilustrador Milton Glaser, por exemplo.  
 
Mas a música fala mais alto? 
Sem dúvida. Já toquei em nível profissional. Escuto de tudo, do jazz ao heavy metal.  
 
A música identifica targets com facilidade? 
Foi por isso que fiz a minha tese na Berlin School com base nesse poder que a música tem.  
 
Os bureaus inviabilizam uma criação mais ousada? 
Esse raciocínio fez com que as agências deixassem de fazer dinheiro em casa. O clima lá fora é 
ruim; as agências precisam se reinventar e rápido. O modelo brasileiro é remunerado pelas 
mídias tradicionais o que é muito bom para a gente. Porém, devemos acreditar na propaganda 
com boas idéias. Se for boa, serve para todos os meios. Um bom anúncio de revista pode ter 
uma carreira viral maravilhosa na internet. Mas, ao mesmo tempo, ações virais na internet 
ficaram banais.  
 
Como você olha a publicidade? 
Como diversão. Quando não for assim não será bom pra mim e nem para o cliente. 
 
Qual o Leão mais importante? 
Conquistei prêmios em vários festivais, mas gosto muito de um anúncio de página dupla para 
os 50 anos da Volkswagen, que ganhou Leão de Prata. Pedi todos os anúncios da montadora, 
tratamos as imagens e depois colei um a um na peça.  
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 05 maio 2008. p. 9. 


