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A área Titanium não sintetiza, mas faz sinalizações pontuais para a compreensão das 
plataformas de comunicação que estão se consolidando com a era digital que invadiu o 
planeta. A opinião é do publicitário Sérgio Valente, escalado pelos organizadores do Cannes 
Lions 2008 para integrar o corpo de jurados da área Titanium and Integrated. É o terceiro 
profissional do País nesse júri que antes só teve a participação de Adriana Cury, da McCann 
Erickson, e Nizan Guanaes, da Africa. Valente é presidente da DM9DDB, gestor há cerca de um 
ano do núcleo de agências do ABC e vai comandar no ano que vem a operação da Ásia, nova 
agência da holding liderada por Guanaes. Sobre a Ásia não comenta, mas sentiu “orgulho” com 
o anúncio oficial de que vai substituir o ídolo Guanaes na divisão A (de advertising) do ABC a 
partir de 2009, função para a qual está sendo preparado há um ano com direito a curso de 
especialização em gestão de empreendimentos de comunicação e pessoas na Universidade de 
Harvard. 
 
“O Nizan tinha que ser liberado para se concentrar na construção do C e ajudar a implementar 
a área B”, justificou. Casado com Lara, pai de duas filhas, 43 anos, Valente nasceu em 
Salvador onde estudou engenharia civil e administração. Da primeira faculdade, aprendeu a ter 
disciplina para a construção de marcas e, da segunda, o raciocínio voltado para a gestão de 
processos, business e tempo. Não faz idéia de como o Brasil pode competir na área Titanium 
and Integrated, mas afirma que agências do exterior estão encaminhando mais materiais do 
que as brasileiras. “Gosto muito do ‘Night drivers’ da DDB de Londres para a Volkswagen. É 
bem instigante”, disse. 
 
Quais suas perspectivas para a participação brasileira na competição Titanium do Cannes Lions 
2008? 
 
Não sei realmente de nada e por isso não posso fazer previsões. Nessa área do festival tudo é 
uma incógnita, pois cada presidente impõe uma dinâmica para o julgamento. Não sei qual vai 
ser a proposta do Mark Tutssel, chief creative officer da Leo Burnett, que vai presidir o júri 
deste ano. Em um ano, o foco ficou na produção grandiosa e, em outro, numa idéia como o 
caso de “Código de barras”, que ganhou o único Leão da competição em 2006, a mais rigorosa 
desde a sua criação. Esse projetou custou cerca de US$ 30 mil e era todo calcado em idéia. 
Tive uma ótima conversa no recente júri do Anuário do Clube de Criação de São Paulo com o 
Átila Francucci, Tomás Lorente e o Jaques Lewkowicz sobre o Titanium e concluímos que a 
essência dessa competição não é ter muitas mídias, mas usar a mídia como ferramenta de 
construção de uma idéia. Com as grandes campanhas de anunciantes globais não há como o 
Brasil competir. Mas há chances com ações com base em idéia. Vamos ver.  
 
O Brasil já compreendeu a importância dessa área do Festival de Cannes? 
 
Sim. Com certeza. O Brasil ainda não encontrou o caminho para se destacar nesse júri. Os 
mercados americano e europeu já são competitivos e conferiram importância ao Titanium e o 
elegeram como a área mais desejada. Participei recentemente de uma premiação interna da 
DDB julgada pelo board de criação e fiquei muito impressionado com o case “Night drivers”, 
desenvolvido pela DDB de Londres para a Volkswagen. 
Ele é narrado pelo ator Robert Redford e parte de uma idéia muito simples. A cidade de 
Londres tem um trânsito caótico e é muito difícil promover um test drive de carros durante o 
dia. À noite, porém, a cidade fica vazia, propícia para se guiar sem qualquer incômodo. 
Realizar o teste à noite foi uma sacada que traduz o prazer de dirigir. Esse trabalho da DDB 
me impressionou muito, mas não sei se ele vai impressionar os jurados, pois tudo vai 
depender da orientação do presidente. 
 
O Titanium de Cannes sintetiza a nova comunicação de marketing ? 
 
Eu acho que não sintetiza, mas sinaliza os rumos que devemos seguir daqui por diante. 
Quando fui jurado de Filmes em 2004 percebi que estava julgando o passado. 



Minha sensação, porém, ao pensar no Titanium, é que vou julgar o futuro. Quando os 
profissionais convidados para o júri se reunirem para conversar sobre o Titanium sinto que 
terão essa responsabilidade em mente.  
 
Qual a sua sensação pessoal nessa segunda participação como jurado em Cannes? 
 
Fiquei muito orgulhoso com a distinção feita pelos organizadores. 
 
Como é uma área múltipla e que exige uma atenção grande à análise, as agências brasileiras 
estão procurando você para detalhar seus trabalhos? 
 
Devo conhecer no máximo 10% do material que está sendo inscrito. O pessoal do exterior tem 
demonstrado interesse maior. As agências brasileiras estão muito tímidas. Acho bom que me 
procurem porque quero estar com as argumentações na ponta da língua. Tenho procurado 
conhecer cases que estão circulando por festivais desde que minha indicação foi confirmada. 
Para mim, o festival já começou há muito tempo. Quando estiver em Cannes, será a final. 
 
O que é mais relevante no exercício da publicidade? 
 
Lá atrás, bastava ser criativo para atuar com desenvoltura no negócio da publicidade. Hoje, o 
que faz a diferença é o entendimento da criatividade como ferramenta de business. Muitos 
criativos insistem em propagar que são os donos de uma idéia. Mas o que é uma idéia sem um 
cliente adequado? Se não há cliente, não há propaganda e, conseqüentemente, não há idéia. 
Uma idéia também tem que ser sustentada por um conceito capaz de conduzir a estratégia. 
Uma idéia sem conceito é arte. Aqui na DM9DDB criei um personagem que orienta e 
acompanha a minha gestão, a Constância. 
Ser constante é a essência da atividade senão vira um soluço, uma pílula, um aborto. Não 
adianta ter uma idéia genial na gaveta e guardá-la até chegar uma marca para usá-la. Quando 
o comercial da Sony Bravia Colors entra no ar logo se percebe que está tudo estruturado para 
que a explosão de cores funcione como a coisa mais importante que existe. A Constância tem 
um caderninho com os conceitos de cada um dos nossos clientes, pois quando estou pensando 
nessas marcas quero tê-las à mão. 
 
Há cerca de um ano você foi convidado por Nizan Guanaes, que considera “que você é o cara”, 
para assumir a gestão da área de publicidade da então holding YPY, atual ABC. Agora já está 
decidido que esse trabalho que você vem dividindo com a presidência da DM9DDB será oficial 
e sua saída da agência está confirmada para janeiro de 2009. Como se sente com essa 
responsabilidade pela frente que é acompanhar a gestão empresarial da MPM, Loducca, 
DM9DDB e Africa? 
 
Como uma grande responsabilidade. O grupo ABC vem crescendo verticalmente e chegou a 
hora de Nizan ter mais tempo para organizar a área C que é voltada para o desenvolvimento 
de conteúdo. Ele também precisa e quer estar mais presente na área B, de below the line. 
Quero dividir com o Guga Valente e o Nizan esse crescimento que o grupo vem registrando. A 
plataforma A está organizada e precisa de alguém para substituir o Nizan que é uma pessoa 
muito intensa. Desde que fui escolhido no ano passado para essa função tenho dividido meu 
tempo na gestão da DM9DDB e estudado. 
Estou fazendo extensões em Harvard, nos Estados Unidos, nas áreas de gestão de 
empreendimentos de comunicação e de pessoas. Lidamos com marcas globais no grupo e a 
preparação é essencial. Estou na fase final. Antes do Festival de Cannes, vou fazer a conclusão 
dos cursos durante duas semanas.  
 
Como será a Ásia, a agência que você vai comandar assim que deixar a DM9DDB? 
 
O Nizan tem uma frase que é a seguinte: “o melhor segredo é o que você declara”. Mas nesse 
caso não vou comentar nada. Sou o presidente em exercício da DM9DDB e ponto. 
 
Como a publicidade capturou sua atenção? 
 



Na verdade, terminei o curso secundário e logo entrei para o curso de engenharia civil na 
Universidade Federal da Bahia, em Salvador, onde nasci há 43 anos. 
Durante o curso comecei a fazer colaborações para algumas agências de publicidade e logo 
percebi que meu negócio não era construir prédios, mas criar apelos para vendê-los. 
Trabalhava na Civil Construtora, mas a atividade não me empolgava. Um dia deixei tudo de 
lado e nem fui buscar o diploma de conclusão. Mais tarde estudei administração de empresas. 
Quando deixei a engenharia já fazia alguns shows na noite de Salvador. 
A música me aproximou muito dos publicitários baianos da época entre os quais o Nizan 
Guanaes, Duda Mendonça, Fernando Barros, Rodrigo Sá Meneses, Geraldo Walter e o 
Fernando Carvalho, por exemplo. Comecei na pequena Menphis, na qual cheguei a ganhar um 
prêmio nacional do Colunistas. Depois passei pela Propeg, Publivendas, DM9 e a D&E do 
Geraldo Walter. 
 
Trabalhou com marketing político? 
 
Quando trabalhei na Propeg participei das campanhas de Angola e também da que elegeu o 
deputado Luiz Eduardo Carvalho.  
 
Foi o Geraldo Walter, considerado o mago do marketing político, que o trouxe para trabalhar 
na DM9? 
 
Sim. Apesar de estar sempre muito próximo do Nizan, quando deixei Salvador vim para a DM9 
Institucional em 94. Trabalhava nas campanhas do Ministério da Saúde, privatização das teles 
e outros clientes com esse perfil. Quatro anos depois, o Nizan unificou as duas áreas. 
 
Quando você virou diretor de criação? 
 
Fui assumindo a responsabilidade. Eu sentava ao lado da diretora de arte Camila Franco que 
mantinha uma interlocução direta com o Nizan. Aliás, ficávamos muito próximos à sua sala. 
Comecei a estreitar o relacionamento com o Nizan e assumindo mais responsabilidades. Tenho 
que agradecer eternamente a Camila Franco, pois foi ela quem me deixou na cara do gol. Já 
estou me adiantando, mas acho que nunca fui nomeado diretor de criação. Eu e a Camila 
cuidávamos das contas institucionais, e o Pedro Capeletti e o Jader Rosseti das demais. 
Quando o Nizan deixou a DM9DDB em 1999, ele unificou tudo. Vivemos uma fase sensacional 
na agência. 
 
O que foi marcante? 
 
Criar, por exemplo, o I digital do Banco Itaú.  
 
Você assumiu a presidência da DM9DDB em janeiro de 2005? O que foi determinante para 
Nizan e Guga Valente formularem o convite? 
 
Acho que minha convicção de observar a gestão da agência com olhar de dono teve peso.  
 
Nesse mesmo ano de 2005, a DM9DDB foi eleita a Agência Cyber do Cannes Lions. Esse fato 
contribuiu para a sua gestão que, nesses três anos, emplacou contas como Guaraná 
Antarctica, TVA e Brastemp? 
 
A agência sempre foi muito premiada. Ganhou o primeiro Grand Prix do Brasil em Cannes em 
1994. Depois, em 98 e 99, ganhou o Agency of the Year de Cannes. Um feito. 
Claro, um prêmio como esse exerce influência, mas o trabalho da agência fez por merecer. 
Minha anunciada promoção é resultado de alguns  anos de preparação. 
 
O Nizan e o Guga foram seus coaches? 
 
Disso não há a menor dúvida. Eles são meus ídolos e vão continuar sendo. Tenho feito uma 
série de cursos para aprimorar a minha visão empresarial. Sempre li muito e essa intensidade 
na busca do conhecimento formal foi minha melhor parceira. O Nizan é uma espécie de força 



da natureza, bonita de se ver, mas muito difícil de estar perto. É como segurar o mar, 
impossível. Essa inquietude do Nizan lhe permite usar sua inteligência para criar marcas como 
o iG e o Credicard Hall, só para citar duas. Tento ouvir tudo o que Nizan fala porque ele é 
brilhante. Se ele é considerado um gênio criando campanhas, é preciso ver sua articulação 
empresarial. Ele é muito melhor. 
 
Em que a engenharia e a administração lhe ajudaram no ambiente executivo? 
 
A engenharia me proporcionou uma visão concreta da construção de marcas e administração a 
gerir tempo, processos e raciocinar com foco em business. O salário do acionista é o lucro e 
sem isso qualquer negócio está fadado a desaparecer. 
  
O que você recomenda? 
 
Publicitário que diz que já viu tudo ou está enganado ou exagerando.  
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 19 maio 2008. p. 8. 


