
 

História verídica. Almoço de confraternização dos diretores do Clube de Criação de São 
Paulo em uma cantina do Bairro do Bixiga, cerca de duas décadas atrás. Presentes 
algumas das mais importantes lideranças criativas do País. Gente que é hoje sócia de 
algumas das maiores agências brasileiras. Nata, creme do talento criativo publicitário 
nacional. Entendeu, né? 

Discussão em pauta: algumas das campanhas que estavam no ar na época. Opiniões: 
divergentes. A nata, o creme, divergia sobre o que era bom ou ruim. Em um 
determinado momento, dois desses grandes nomes, em discussão aberta diante do 
grupo, expuseram seus argumentos sobre determinado comercial. Um achando uma 
porcaria de jogar no lixo; o outro achando genial. 

O desfecho da discussão não importa, importa a discussão. Quem estava certo? O que é 
ruim de jogar no lixo e o que é bom de ser genial, quando o assunto é criação 
publicitária? Quem decide? Quais são as regras? Quais os parâmetros? Onde você viu 
que isso é legal? Onde você viu que isso não presta? 

As referências fazem a história do bom e do ruim na publicidade em todo o mundo. E 
não se engane — em um júri em Cannes, é a mesma coisa. Há quem entenda que 
determinada peça é maravilhosa, e outros que ela é uma bomba. É de verdade, estão 
sendo legítimos. Sem interesse ou politicagem, acham mesmo. 

Dentro das agências, todos os dias, a cada hora, alguém toma uma decisão sobre o que é 
bom ou ruim na criação. O que deve ou não deve ser levado ao cliente. O que vamos ou 
não vamos ver na mídia um dia. O que deve ou não deve ser inscrito nos festivais. O 
que tem chance de Leão e o que não tem. 

Baseado em quê, cara pálida? Quais seus parâmetros, bonitão? De onde vêm suas 
certezas, ô John Hegarty dos trópicos? 

Isso complicou um pouco mais com a internet. Antes, as referências eram mais claras: 
Festival de Cannes e Archive eram o básico. A coleção das fitas de vídeo em VHS da 
Shots (produzidaspelos ingleses) ajudava a calibrar o tiro. O D&AD trazia sempre mais 
um pouco do mesmo olhar inglês, com foco em design e direção de arte, luxo total. 



Afinal, a propaganda inglesa é a melhor propaganda do mundo, não é? (Aliás, quem 
disse isso? Quem confirma? Ainda é hoje?). E pronto. 

Como não eram muitos os profissionais que tinham acesso a todo esse arsenal das mais 
finas referências, porque custavam caro (ainda custam), poucos sabiam o que era bom. 
Perpetuava-se assim uma casta de heróis da raça, privilegiados donos das verdades 
criativas. Quem não era do clube, sambava. 

Sempre se levantou a questão de que essas referências criavam um padrão, um standard, 
um modelão básico. Todos 

bebiam da mesma fonte e, como o gosto da água era o mesmo, idéias de outra natureza 
e sabor eram rejeitadas como alienígenas. 

Sai um embaçadinho aí! 

Pois, como dissemos, a internet complicou tudo ainda mais. Ou facilitou tudo — 
depende do ponto de vista. Hoje, o acesso às referências se democratizou muito mais do 
que em décadas passadas. E aí mais gente passou a beber da tal fonte. A mesma. O que 
era igual, ficou mais igual ainda. 

Quer um exemplo? Filme embaçadinho. Manja filme embaçadinho, aquele que parece 
que vem envolto em uma película de papel-manteiga? Começou com embaçadinho 
verde. A fotografia de alguns dos comerciais premiados em Cannes em 2006 lançou a 
moda. Aí todo mundo seguiu. Deu uma variada para embaçadinho amarelo. Mudou a 
tonalidade, mas a referência ficou a mesma. É só olhar. 

E isso é considerado o quê? É considerado bom. Embaçadinho é bom, mostra que você 
é um cara antenado e que está bebendo da fonte certa, a fonte da moda e do momento. 
Você é in. 

Na década de 90, a trilha genial de um dos comerciais da BBH para a Levi’s criou 
escola e gerou um modelo. (O filme é aquele em preto-ebranco, em que o jovem vai 
comprar uma camisinha na farmácia para cair na farra com a namorada e, quando chega 
na casa dela, quem atende a porta é o pai, ninguém menos que o dono da farmácia). A 
trilha começava baixinho, imperceptível. Ia acelerando até cair em uma levada que 
lembra o que seria hoje música eletrônica tipo trance. Uma batida jovem, empolgante, 
moderna e certeira no gosto do target. 

Pois isso é referência até hoje. Inúmeras trilhas que estão no ar seguem a mesma 
fórmula, como se fosse um achado. E todo mundo acha que é mesmo. 

Isso é o quê? Isso é bom, dizem todos. (Aliás, John Hegarty, o criador do filme, 
continua sendo Deus. Sua obra inteira continua sendo referência. Pode copiar, que dá 
certo.) Mas a questão não se resume a isso, vai mais adiante. 

A segmentação e multiplicação dos meios criaram um complicador adicional. Antes, era 
press e film. Hoje tem cyber, promo, direct, titanium, plutonium e kriptonitum. Tem 
campanha que mistura passeio de balão com patrocínio de banheiro, shot code no 
shopping com apoio ao acasalamento das belugas no Ártico. Hoje você fala, via SMS, 



com um painel gigantesco no centro da Broadway. E pasme, ele responde. Nova York 
pára e vê. 

Isso é bom? Sei lá, parece que sim. Baleia parece que também é legal hoje em dia. 
Sendo assim, onde nasce o diferente? Onde se inspirar para o novo? 

Referências. Onde estão as referências? 

• Adilson Xavier 

Diretor de criação, sócio e presidente da Giovanni+DraftFCB   

Cinema na cabeça 
As fontes são cada vez mais abundantes, com conteúdos cada vez menos interessantes, 
repetitivos. Sem dúvida, a internet larga na frente: muito Youtube, onde temos a 
oportunidade de ver gente comum exercitando seus dons criativos. Os sites e revistas 
especializados seguem bombando, quase obrigatórios. Pessoalmente, eu também 
passeio por tudo isso, mas minha fonte principal é o cinema. Adoro filmes, divirto-me, 
servem de inspiração e aprendo muito com eles. 

A curadoria dos Anuários 
Sem dúvida, Archives e Anuários continuam fazendo sentido. Há nessas publicações 
um trabalho de curadoria, de síntese, que ajuda muito a depurar a qualidade. Em tempos 
de coisas demais é fundamental contar com alguma seleção prévia. Por mais que a 
internet tenha se tornado a maior fonte de informação, nada substitui o contato com 
essas páginas bem impressas, onde os melhores trabalhos se concentram. 

Até aqui, já chegamos. Vai daí. 
Há festivais e festivais. Os realmente representativos são fonte de referência e 
impulsionadores de avanços. Registrando o passado, eles estabelecem marcos para o 
futuro, tipo "até aqui já chegamos, agora vai daí". 

Porteiro, taxista, garçom... 
Criativo que se preza tem de estar ligado em tudo. Observar gente na rua, puxar 
conversa com porteiro, taxista, garçom, criança... é básico e bem divertido. 

Estimulando conexões 



Deve haver tempo, ou definham. Leitura, por exemplo, é o melhor exercício para a 
imaginação. 

Cinema, teatro, música, pintura, fotografia, todas as artes são formas de expressão que 
mexem com nossa cabeça, estabelecem códigos e estimulam conexões que se 
transformam na matéria-prima do nosso ofício: idéia. 

Estar atualizado, nem pensar 
Talvez seja impossível estar atualizado hoje em dia. Sempre estamos perdendo alguma 
coisa, porque tudo acontece ao mesmo tempo e muito rapidamente. Se entrarmos na 
paranóia de saber tudo, acabaremos pirando, não aprofundando nada e nos tornando 
depósito de lixo. Acho que o grande segredo pra tirar proveito dessa realidade é 
desencanar, selecionar, manter o carro sob controle, usando acelerador e freio segundo 
nossas necessidades. 

Reverência aos desbravadores 
Os desbravadores precisam ser constantemente reverenciados e revisitados, porque a 
maioria dos princípios que eles consagraram continua valendo. Bill Bernbach é um 
desses feras. Dentre meus ídolos mais recentes, John Hegarty é brilhante, e aqui no 
Brasil todos nós devemos muito ao Washington Olivetto, um divisor de águas. 

No palco, a idéia 
As tendências do futuro são as mesmas de sempre: grandes cabeças desequilibrando o 
jogo em qualquer que seja a mídia, a não mídia, a plataforma ou seja lá qual for o palco 
onde a idéia venha a se exibir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Alexandre Gama 

Diretor de criação, sócio e presidente da Neogama/BBH   

 

Taxidermia criativa 
De modo geral, vejo que os criativos ainda olham para os mesmos nortes: o trabalho dos 
colegas e o trabalho dos anuários e de sites de anuários. É natural, na medida em que a 
maior parte da propaganda se auto-referencia. Para produzir propaganda que vai além 
da auto-referenciada é preciso usar outras bússolas. Evito anuários, que, para mim, são 
um trabalho de taxidermia. Como não gosto das idéias empalhadas, prefiro buscar 
influências como a Bienal, como Kassel, como as galerias em São Paulo e os festivais 
de curta, a videoarte - que procuro projetar sempre na galeria da Neogama -, a poesia 
moderna, a arquitetura, grafite, toy-art, cinema; enfim, tudo aquilo que não é 
propaganda. Criativo tem de viajar, tem de sair, tem de investir seu salário em 
repertório, cultura, conhecimento e informação. Todos ganham bem para isso e podem 
tranqüilamente investir na ferramenta mais importante que têm para trabalhar: a cabeça. 

Lixo virtual 
Quanto à internet, acredito que ela seja um meio, não um fim. É uma grande estrada 
cheia de endereços. Saber aonde ir - seja no mundo real ou no virtual - ainda é o que 
separa as pessoas que entendem das que só ouviram falar. Há muita merda virtual. Mais 
que no mundo real. Diga-me como é teu folder de favoritos que te direi quem és. É 
claro, no entanto, que a internet ampliou as possibilidades, na medida em que 
multiplicou o acesso. Mas também tornou mais difícil separar o joio do trigo. Como 
disse Neo, em Matrix, o problema é ter escolha. 

Radar de tráfego aéreo 
É fato que se encapsular numa agencia, que é uma empresa com folha de pagamento 
alta e localizada nos melhores bairros, e passar o dia discutindo coisas etéreas como 
idéias tende a afastar as pessoas da realidade esburacada da rua. Principalmente das ruas 
no Brasil. Por isso, para mim, a antena do criativo é menos uma parabólica estática, 
alinhada numa determinada direção, e mais um radar de torre de trafego aéreo que gira 
em todas as direções. Não é isso ou aquilo. É isso e aquilo. É jazz e a dança do Créu. É 
a Bienal de Veneza e o Museu da Língua Portuguesa. Ou o Sesc, que tem uma 
programação ótima. 



O mundo tem as respostas. Você tem de 
achar a pergunta 
O maior luxo é o tempo. A utilização do tempo será cada vez mais importante. Cada um 
tem de saber como gerenciar esse ativo, porque é um ativo realmente. Não acredito que 
é preciso estar o tempo todo atrás das novidades. Sei que elas estão por todo o lado e sei 
que é impossível agarrá-las todas. Criei meu método pessoal de trabalho e hoje consigo 
fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Em suma: o mundo está cheio de respostas. 
O que eu procuro achar é a pergunta. 

Idéias multiplataforma 
Hoje, minha principal atuação é criar idéias tão amplas na sua proposta que possam ser 
aplicadas em qualquer plataforma e manejadas por qualquer ferramenta. É o que chamo 
de Idéia-prima, uma idéia que é capaz de ser matéria-prima de todo o trabalho de 
comunicação de uma marca. Nesse tipo de criação não existe barreira de ferramenta ou 
plataforma e, portanto, a questão passa a ser apenas como implementar a idéia nos 
diferentes canais. É se tornar um criativo estratégico. 

Não-entendimento 
Nunca tive heróis da profissão. Respeito o trabalho de muita gente na nossa área, mas 
sempre vi tudo com um olhar técnico, tentando não glamourizar a coisa mais do que já 
é. Se tenho ídolos, são em geral alguns escritores, músicos, artistas e cineastas. David 
Lynch é um exemplo. Um cara que causa emoção não através da lógica da narrativa, 
mas que filma para transmitir uma sensação. Filma desafiando a continuidade da 
montagem e a lógica do roteiro. Os filmes dele não são para entender e sentir algo a 
partir desse entendimento. São para sentir algo a partir do não-entendimento. Esse é o 
tipo de trabalho que admiro. Uma criatividade que não é auto-referenciada. E que 
provavelmente ele não foi encontrar no Cahiers du Cinema ou no Anuário de Cinema de 
Hollywood. 

• Átila Francucci 

Diretor de criação, sócio e presidente da Famiglia   

Fora da agência. Cuidado com a web 
As referências estão onde sempre estiveram: fora da agência. Na conversa que você 
ouviu de "orelhada", na casa da tia velha, no álbum de fotografias, na piscina do clube, 
no congestionamento da estrada, no cinema, nos livros, e por aí vai. Hoje tudo isso 
existe na tal da internet. Isso é bom e ao mesmo tempo terrivelmente ruim, pois não 
basta a informação em si. É necessário que em determinado momento você se abstenha 



dela e se concentre na busca da solução. Quando alguém está pendurado na web, esse 
afastamento fica quase impossível. O desafio é saber filtrar isso tudo. Essa qualidade 
diferencia o grande criativo daquele que é simplesmente atualizado. 

A fonte da realidade 
Quem viu o brilhante documentário de Eduardo Coutinho, Jogo de Cena, constatou que 
nada, absolutamente nada, é mais dramático do que a realidade. Publicitários que não 
são íntimos e vivenciadores do mundo real estão fora do jogo. 

Tem de ter tempo e alimentar a alma 
Tem de ter tempo. TEM DE TER. É compulsório. Incentivo as pessoas a saírem cedo. 
Peço que se concentrem exclusivamente no trabalho enquanto estão criando (ou seja, 
desliguem o Messenger, o Notes, o celular, saiam da frente da Internet e, durante 
algumas horas, simplesmente PENSEM, ERREM, DEVANEIEM sozinhos ou em 
dupla, trinca ou sei lá mais o quê). Porque dessa forma elas GANHAM tempo. Dessa 
forma dá para sair da agência às 18h, e não às 23h. Aí dá para ficar mais tempo na 
internet (em casa, na agência, onde quiser) ou pegar a sessão de cinema que começa às 
7h, ou participar do happy hour com aqueles amigos que não são publicitários, ou ser 
recebido pelo sorriso de um filhinho ainda acordado... e tantas outras coisas que 
alimentam a alma. 

Melhor conhecer 
Gosto do trabalho da Crispin Porter. Venero o da Wieden + Kennedy. 

 

• Drauzio Gragnani 

Diretor de criação, sócio e presidente da Gragnani   

 



Referência é arte 
Nosso time respira arte. Contemporânea, moderna, século 21, e por aí vai. Para isso 
montamos um módulo interno de palestras e aulas que se chama Arte É Grátis, com a 
professora e curadora Daniella Samad. Cinema, moda e arquitetura são fontes inter-
relacionadas com a arte e o nosso trabalho de conceito e design. 

Idéias vindas do ar 
Particularmente, sou do tempo em que - isso ainda se refere a meados dos anos 90 - 
redator usava máquina de escrever. As idéias vinham do ar e da memória. Alguns 
estímulos visuais, como livros, filmes e músicas, inspiravam. Vejo, pelos meninos da 
Gragnani, que a geração plugada fica baixando idéias e arrastando JPEGs para o desk 
em tempo integral. Sim, mudou. Muito? Absolutamente. 

Educação é o caminho... 
...para o Brasil. É onde todas as corporações deveriam colocar suas fichas. Temos um 
potencial criativo assustador. Como poucas sociedades atuais têm. Orientar é 
necessário. Se não alimentarmos esse potencial com aprendizado e conteúdo, não 
poderemos cobrar progresso nem resultados no futuro. 

A rua 
A rua é o termômetro da realidade. É, em si, a realidade. A moda nasce na rua. Pense 
moda como expressão. Não apenas como roupa. Se você pegar uma revista dos anos 90, 
já vai sentir as transformações 

das linhas e correntes estéticas. O desenho se transforma. O padrão se transforma. Se 
você quer entender a raiz, primeiro observe a rua, o real, depois crie sobre isso. 

Novos ícones 
Não sinto nenhum nome hoje com a força dos grandes ícones dos anos 70, 80 e 90 - 
como os DPZs nos 70, Washington Olivetto nos 80, Nizan Guanaes nos 90. Nizan é o 
maior nome do negócio da propaganda até hoje. Sem nenhum outro para fazer sombra. 
É fato. Vejo hoje que os jovens miram estrelas em outros segmentos, mesmo os que 
estudam comunicação. Bons exemplos são Alex Atala, na gastronomia. Fernando e 
Humberto Campana, no design. Alexandre Herchcovitch, na moda. Vik Muniz, nas 
artes plásticas. Acho que o jovem enxerga mais pluralmente hoje. E o mundo começa a 
enxergar a criatividade do Brasil como uma potência. Mas ainda é preciso trabalhar o 
"brand" Brasil com mais eficiência, com mais consciência. É um caminho longo. Mas é 
maravilhoso. 

 



• Fabio Prata 

Designer e sócio do estúdio PS2   

O padrão é internacional 
Japão, Alemanha, Inglaterra, Suíça e Holanda. Nesses países, o design gráfico tem 
longa tradição, instituições de ensino de alto nível e escritórios com posicionamento 
forte e original. A produção nacional é ainda muito inconsistente, em grande parte um 
experimentalismo superficial que demonstra desconhecimento desse saber acumulado. 
Mas, na medida em que a profissão se estabelece no País e cresce o nível de exigência, 
percebemos que um grupo de profissionais está mais atento ao que é desenvolvido 
internacionalmente. Só adotando como referência os parâmetros mundiais de qualidade 
poderemos avaliar nossa produção interna. 

Maquiagem de velhas soluções 
O excesso de informações e o progresso tecnológico têm sido um problema para os 
profissionais e para a qualidade da produção criativa nacional. O profissional com 
formação sólida sabe filtrar as informações e trilhar o seu caminho, tem uma postura 
estética e até política em relação ao seu trabalho. Mas o Brasil carece tanto de 
instituições de ensino como de profissionais de qualidade em design gráfico. Temos, 
portanto, jovens entrando no mercado despreparados e sendo treinados por profissionais 
ruins. As organizações estão também cada vez mais estruturadas em função de metas de 
produtividade e lucros, velocidade e eficiência, em detrimento das necessidades do 
processo criativo. Nesse contexto, o excesso de informações muitas vezes serve apenas 
para estimular um processo de replicação de tendências e maquiagem de velhas 
soluções. 

As pessoas têm a razão 
A comunicação com as pessoas reais é o objetivo final de todo trabalho de criação. O 
cliente tem a razão? Não, as pessoas têm a razão. Acho que todo profissional sério está 
atento aos movimentos sociais e culturais. Acreditamos que a comunicação genérica, 
em massa, já não funciona, é apenas ruído. O processo não será mais de cima para 
baixo, como ainda acontece. As empresas têm de parar de falar de si e pensar no seu 
público.  

Não há trabalho e lazer 
Designers gráficos devem ser as pessoas mais chatas do mundo para se conviver se você 
não for também um designer. Não há separação entre trabalho e lazer, as conversas 
dificilmente fogem desse universo por mais de cinco minutos. Isso pode ser visto como 
algo trágico se você pensar que eles nunca param de trabalhar, mas também significa 



que eles estão sempre de férias, fazendo algo que lhes dá prazer. Nesse aspecto, os 
designers costumam incorporar em seu "trabalho" qualquer outra atividade que possa 
enriquecer o seu universo de referências e idéias, que vão de visitas a exposições até 
coleta de lixo em feiras de antigüidade. Como se não bastasse, é também comum que 
designers desenvolvam projetos pessoais, sem clientes. Publicações experimentais, 
blogs com fotografias, estampas de camisetas, etc., qualquer coisa que lhes permita 
desenvolver sua identidade artística individual.  

Better way of doing things 
Alguns designers carregam em si uma missão não declarada. Como disse Harry Bertoia, 
"the urge for good design is the same as the urge to go on living. The assumption is that 
somewhere, hidden, is a better way of doing things". É uma missão voluntária, que não 
tem a ver com cliente. É um compromisso do designer com ele mesmo, um sofrimento a 
que ele se submete livremente e que ele sabe que nunca terá fim. Meus grandes ídolos 
são dois designers que dedicaram sua vida à profissão e a essa busca eterna de 
superação: Alan Fletcher (1931-2006) e o brasileiro Vicente Gil.  

 

• Julio Xavier 2.0 

Diretor de cinema publicitário, sócio da Bossa Nova Filmes   

Broadcast yourself 
O cinema já vinha se democratizando desde o advento das câmeras portáteis, hi-8 e 
câmeras de vídeo. Filmar há muito tempo deixou de ser uma arte dominada por 
especialistas. Agora, com a internet, todo mundo virou Spielberg ou Tarantino. Menos, 
claro. Talvez um Lars von Trier. O que significa tornar o cinema de autor 
economicamente viável. A maior revolução da internet foi, como bem define a agência 
americana Go Viral: "Welcome to the Media Youcracy, good bye to Media Feudalism". 
Agora, todas as facilidades são colocadas em suas mãos para que você se torne um 
autor. Isso está fomentando o renascimento da criatividade no mundo. Porque uma idéia 
medíocre é instantaneamente deletada. 

O poder viral e a busca pelo reality 
A linguagem publicitária rebuscada, sofisticada, clipada e vazia, só "bonitinha" e com 
todos os cacoetes da moda, já não é aceita pelo consumidor, seduzido pelo tom realista, 
cinema-verdade e altamente criativo dos virais. Aliás, essa linguagem, que só se 
concretizou com a internet, há muitos anos é perseguida pelos diretores de longa-
metragem. Do neo-realismo italiano do pós-guerra ao fenômeno A Bruxa de Blair. Daí a 
tendência "reality" de hoje em dia, jornalística, cinema-verdade. Isso vale para tudo - 
novelas, minisséries e comerciais. Atenção, isso não é moda. Orson Welles gastou 70% 
do orçamento de A Marca da Maldade no primeiro plano-seqüência do filme. Porque 



queria realismo. Quem assistiu, no ano passado, ao filme Miami Vice, de Michael 
Mann, sabe do que estou falando. Não se trata de defender o trash, o malfeito. Forma 
em comunicação deveria ser assunto estritamente técnico e não estético. O filme deve 
ter a forma pertinente à sua idéia. Vejam o caso de Dove. O tipo de modelos usados 
hoje em dia, o Grand Prix em Cannes no ano passado: um viral. 

Arte coletiva 
O cinema sempre foi considerado uma arte coletiva. John Cassavetes e Robert Altman, 
por exemplo, tinham um sistema de trabalho parecido, onde até os atores eram co-
autores dos seus diálogos e da música dos filmes. Claro que cada diretor com suas 
manias. Mas o diretor-ditador hoje em dia não tem mais lugar no mundo da 
comunicação. 

Brand entertainment 
Estamos vivendo a era da migração de grande fatia das verbas publicitárias para o brand 
entertainment. Exemplos disso, que todos já viram: os sites da Pirellifilm e BMW. 
Lindas peças de entretenimento produzidas por Ridley Scott e dirigidas por Atoine 
Fucqua, John Woo e Guy Richie, entre outros. Qual diretor de cinema publicitário não 
se encanta com o longa O Náufrago, com Tom Hanks? Talvez o mais fantástico 
comercial já feito, na história da propaganda mundial. Exatamente porque não parece o 
que ele é: um comercial. 

 

• José Carlos Godoy 

Redator da AgênciaClick   

 

Coisa de criança e ídolos velhos 
Referências? YouTube, YouTube, YouTube. Seminários e workshops são para crianças. 
Gente grande cresce trabalhando. Archives são legais, arte é legal, mas tudo isso custa 
caro. Festivais são registro do passado, mas a indústria e as carreiras continuam 
gravitando em torno deles. Ídolos são referências, mas, como no futebol, gênios não 
aparecem todos os dias. Os meus estão ficando velhos.  

 



• Jon Wilkins 

Sócio-fundador da Naked   

 

Livros de negócio, não. Futebol, sim 
Nunca leio livros de negócios. Como gosto de esportes e futebol, prefiro ler coisas dessa 
área. Li, por exemplo, a biografia do Garrincha, o melhor jogador de futebol do Brasil 
com pernas tortas.Estou lendo um livro chamado Affluenza, do Oliver James, sobre 
consumismo e a contribuição negativa que ele pode dar às nossas vidas. É um livro 
crítico sobre o nosso negócio. Leio porque é importante ter um equilíbrio de pontos de 
vista. 

Abaixo o status quo 
Minha inspiração no mundo dos negócios sempre será todos aqueles que liberam suas 
idéias e as transformam em iniciativas próprias, independentemente de elas serem ou 
não ser bem-sucedidas. Respeito todos os que desafiam o status quo. É isso que 
tentamos fazer na Naked. 

 

• Mauricio Kumazawa 

Assistente de direção de arte da DM9.   

Lixo e diamante na web 
Na internet tem muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Se você é estudante e 
não tem grana pra ter Archives, uma boa referência são os blogs 
(www.adsoftheworld.com e coollokingads.blogspot.com). O Adobe Kuler 
(kuler.adobe.com) é uma ferramenta fantástica. Na verdade, qualquer coisa pode servir 
de referência ou te influenciar no processo criativo. 

Dicas insanas 



Na época da minha formação, David Carson. Hoje em dia, acho o trabalho do 
Sagmeister muito mais consistente. Indico. Ed Benguiat, que faz umas tipografias 
insanas. Rudy VanderLans e Zuzana Licko, da Emigre (www.emigre.com). Mauricio 
Trentin, designer de produto (www.introdesign.com.br) e Márcio Kogan, arquiteto, 
além do Denis Kushiyama. 

Alguns outros sites 
 
www.linkdup.com 
www.netdiver.net 
www.updateordie.com 
www.agenciaginga.com.br/blog 
www.cpluv.com 
www.pingmag.jp 
inspirionary.blogspot.com/ 
www.mocoloco.com 

 

• Marco Versolatto 

Diretor de criação da DPZ   

Digital e hard copy 
Além de sites como www.adsoftheworld.com, www.adcritic.com, www.adforum.com, 
etc., que mostram os últimos filmes, anúncios e ações que estão rolando no mundo, cada 
um tem o seu roteiro, que vai de blogs, sites de design, de ilustração ou simplesmente 
coisas bacanas que aparecem. O portal Contagious é um exemplo de como estamos nos 
relacionando com os conteúdos. Você assina, tem acesso a conteúdos sobre ações, 
mídias alternativas e todo ano recebe uma revista. A integração dos meios também está 
cada vez mais presente nas publicações. Existem ferramentas com o Stumble, que 
seleciona de forma colaborativa sites bacanas divididos por assunto, mantendo você 
atualizado, e o Delicious, que surgiu primeiro e funciona também como uma espécie de 
curador de informação. 

Festivais 
Registro do passado, mas uma boa bússola para o futuro. 

Passeios antropológicos e besteira 
Procuro observar muito a rua. Eu brinco: digo que faço passeios antropológicos. Temos 
que freqüentar e observar os públicos mais distintos. Desde o Mundo Mix e bares de 
música underground, até quermesse e praças do interior com os seus botecos. Qualquer 



coisa, por mais besta e ruim, serve de material e repertório para nosso trabalho. A 
questão é como selecionar a informação e como trabalhar ela. Jeff Benjamin disse: nós 
publicitários somos contadores de histórias, só precisamos contá-las em meios e formas 
que emocionem. Contar história e achar maneiras de sensibilizar, convencer e chamar a 
atenção, isso é o mais difícil. 

 

• Marcus Sulzbaker 

Diretor de arte de BTL da AlmapBBDO   

 

A jovem geração é a referência. E as 
revistas 
Na minha turma, que é bem mais jovem do que eu, percebo dois movimentos distintos. 
Eles são essencialmente digitais, ficam o dia inteiro garimpando coisas na web, em sites 
como www.ffffound.com, que é uma verdadeira viagem sem fim, cheio de referências 
bacanas. Mas, ao contrário das profecias, continuam tão apaixonados como nós (mais 
velhos) por livros. Sim, livros e mais livros, quase sempre comprados pela Amazon, que 
quando chegam ao seu destino - aqui na agência - fazem uma baderna só. Eu me 
alimento dos links que eles me cedem generosamente, dos livros que eu nunca deixei de 
comprar, mas confesso que ainda gosto mais das revistas.  

Arte, apesar de tudo 
Acho que os Archives e os Anuários em outros tempos tinham, sem dúvida, mais 
importância. Em tempos de web 2.0 e YouTube isso se fragmentou bastante, mas 
continuam sendo boas referências. Ontem, o Ary - um assistente que foi recentemente 
promovido a diretor de arte aqui na agência - me mostrou um site de arte. Isso 
comprova a tese de que, com a web, houve ganho no processo de informação tanto 
quantitativo como qualitativo. Tenho uma profunda gratidão a esta profissão, entre 
outras coisas porque exigiu de mim um contato mais íntimo com o universo das artes, 
principalmente arquitetura e cinema. 



Minha mulher me enviou um link 
Minha mulher me enviou um link incrível, com 17 vídeos sobre como estarão diversos 
setores, entre eles comunicação, arte e design, em 2012. É uma estupidez de bom. Foi 
um seminário que aconteceu lá em Nova York e do qual participei sem sair daqui, da 
mesa da agência. Vale a pena conferir, começando por Yves Behar: 
www.newyorker.com/online/2007/ 
conference/conference2007. 

Nada substitui a rua, mas a 
conectividade é superior 
A experiência real e cognitiva da rua é insubstituível, mas a conectividade pode ser 
infinitamente superior, por que você está ligado com o mundo todo. Pelo 
www.designboomm.com, por exemplo, estou em contato com as principais exposições 
de design e com entrevistas como com o Bill Violla (www.designboom.com/eng/ 
interview/viola.html) ou até com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha 
(www.designboom.com/eng/ 
interview/rocha.html).  

Motivo de inveja bacana 
O universo de comunicação, arquitetura, moda e design tem coisas fabulosas, motivo de 
muita inveja branca! Exemplos: o cara que fez o computador por US$100 
(www.laptopgiving.org/en/index.php); a equipe da Apple que é responsável por todo 
design de produto e embalagens; a Ideo (www.ideo.com) e seu design de inovação; o 
designer Hunter Gatherer (www.huntergatherer.net) que é responsável por um monte de 
vinhetas para a MTV; as cadeiras do Sergio Rodrigues; o desenho e o traço do 
Niemayer; o editorial do designer Fabien Baron... não tem fim. 

• Ruy Lindenberg 

Vice-presidente de criação da Leo Burnett   

Gente que não entende nada de 
propaganda é boa referência 
Continuo achando que o melhor professor de propaganda ainda é a vida. Ao contrário 
do que se pensa, as pessoas são mais movidas por emoções do que pela lógica. Se a 
gente observar como elas se comportam, como se comunicam, como vivem, isso pode 
ser uma excelente escola. Descobrir o que existe por trás dos melhores comunicadores, 
das músicas, dos filmes e das novelas que fazem sucesso. Conversar com gente que não 
entende nada de propaganda pode nos ajudar a entender melhor a nossa profissão.  



É preciso conhecer o que já foi feito, 
porque é passado 
A internet é sem dúvida uma imensa fonte de informação. Hoje, por exemplo, 
dificilmente você vê alguém bem informado que não entre no Google todo dia para 
procurar alguma coisa. Os sites de vídeo e de música também são outra fonte importante 
de informação. Mas não é por isso que os anuários e os festivais não têm valor. Eles 
servem como registro, como documento do que já foi feito, como exemplo de projetos 
muitas vezes inteligentes ou com grande qualidade de produção. E também servem para 
mostrar que devemos nos renovar sempre, pois a força da comunicação continua sendo 
a surpresa, a originalidade. E o que já foi feito, por melhor que tenha sido feito, é 
passado.  

Tempo é raro. Mais pressa, menos 
capricho. 
Para se criar uma coisa realmente original é preciso não apenas talento, mas também 
tempo. E isso está cada vez mais raro nas agências, com mais trabalho do que equipe, 
com mais refação do que criação, com mais pressa do que capricho. Sem dúvida, esse é 
um dos motivos para nossa propaganda não ser tão brilhante hoje como já foi no 
passado. Esse modelo também torna mais difícil a pessoa sair do mundinho da 
propaganda e ir buscar idéias novas fora dela no seu tempo de folga.  

 

• Guilherme Jahara 

Diretor de criação da DM9DDB   

Não cabe mais nada na minha estante 
Não importa onde se busque inspiração. Anuários ainda são um registro bacana do que 
se produz na nossa área mundo afora. Na internet tem tudo, mas ela é dispersa. 
Inegavelmente, é hoje a maior fonte de busca na nossa profissão. É rápida, prática. 
Ajuda a resolver algo em minutos, às vezes. Seja para referências, seja para inspiração, 
informação. Eu tenho meus bookmarks no browser, dezenas de sites relacionados a arte, 
design, propaganda, moda e tendências. Mas não abro mão de muitos livros (de arte, 
propaganda, moda, design, fotografia, romances, ficção, o que for). Compro tantos, de 
assuntos tão diferentes, que na minha estante em casa já não cabe mais nada. 

O velho envelhece mais rápido 



Num mundo cada vez mais veloz, uma campanha que ganhou Ouro em Cannes, em 
junho, se continuar sendo inscrita em outros festivais, quando chegar dezembro já estará 
ultrapassada. A diferença de hoje para alguns anos atrás é que o passado parece chegar 
mais rápido. Não é mesmo? Digo, não foi mesmo? 

Vale tudo 
Tudo é válido. Assistir à palestra do Steve Jobs no YouTube é bárbaro. Milhões não 
puderam estar lá. Quer ver no YouTube um pedaço do show dos Stones em vez de 
assistir ao vivo? Vale. 

A praia do Rio é uma ótima referência 
Quanto mais você viver dentro da agência, mais produzirá. Mas menos terá do convívio 
com as outras coisas que acontecem ao nosso redor. A praia no Rio de Janeiro é 
impressionante. Uma ótima referência. É parar e ficar só observando. Por exemplo: os 
vendedores ambulantes. Acompanhar como eles se "vendem" na praia, a gritaria, a briga 
para chamar a atenção... É interessante ver esse jogo de sedução do "varejo".  

Temos medo de perder o barco 
Conseguir estar sempre 100% atualizado é dose. A Cora Rónai pode até estar. O Steve 
Jobs também. Mas duvido. Acho que nosso maior problema é termos medo de perder o 
barco. Só que o barco já está aqui e estamos todos dentro dele. A diferença é quem vai 
prestar mais atenção na paisagem em volta e quem vai ficar trancado na cabine durante 
toda a viagem que virá. 

 

• Miguel Genovese 

Diretor de criação da Garage Interactive Marketing   

A internet é o berço do novo 
Aqui na agência respiramos tendências o tempo todo. Olhamos tudo que nos chega, e a 
maior parte chega da internet. Nada de propaganda, outras coisas. Os blogs são 
caminhos obrigatórios. Olhar anuários não tem sentido. Festivais ficam velhos no dia 
em que terminam. Estou sempre atrás do novo. E a internet é o berço disso. 
Desenvolver experiências que alinhavam tecnologia com comunicação, esse é nosso 
dia-a-dia. É daí que vai surgir o novo, o inédito. 

Seminários legais 



E-Tech, Resfest, File, OFF, Sundance, Flash on te Beach, Flash Forward, entre outros. 

Ninguém espera nada 
As pessoas não esperam coisa alguma da comunicação. Aliás, estão cada vez mais 
avessas à publicidade. Esse é nosso desafio: ser relevantes. Falta tempo para se 
aprimorar? Falta nada. Isso é desculpa. Arte, música, design, tudo isso está a um clique 
de cada um de nós. Basta ir atrás.  

Respeito e sem respeito 
Os ídolos e os heróis acabaram. Hoje temos apenas aqueles publicitários que merecem 
nosso respeito e aqueles que já perderam o respeito há muito tempo. 

 

• Silvio Matos 

Diretor de criação, sócio e presidente da MatosGrey   

A nova chupada é digital 
Os anuários sumiram. Não há livros sobre as mesas. Toda e qualquer referência, não só 
profissional como pessoal, familiar, espiritual, religiosa, esportiva, política, 
gastronômica, científica e turística, vem de telas (computador, telefone celular, cinema, 
arte, web, web, web, web) ou experiências tangíveis (festas, viagens, eventos, shows, 
museus, aparelhos). Ainda ouvimos falar da Archive, mas é sempre quem colocou uma 
peça lá que fala. Dos anuários fala-se cada vez menos. Muitos nem são abertos. Resta às 
suas capas a responsabilidade de servirem como referência criativa. A nova chupada é 
digital. 

Tomara que esta verdade seja novidade 
Vejo os criativos ainda preferindo o ar-condicionado do escritório à rua. Depositam toda 
a esperança na fonte digital ou virtual de referência. Tomara que quem tenha mandado 
este link realmente conheça este assunto. Tomara que o "YouTube" que eu tenha visto, 
só eu tenha visto. Tomara que este site esteja me contando a verdade. E tomara que esta 
verdade seja novidade para alguém nesta reunião.  

Instinto faz a diferença 
Experimentar é a única opção viável. Sem tempo para esperar e sem dinheiro para 
desperdiçar, o instinto criativo e o de observação voltam a ser relevantes. 



Culto ao aprendizado 
Sempre há ídolos. É uma pena que muitos não admitam admirar outros. Eu tenho 
muitos. E preservo os antigos, pois nunca esquecerei o que representaram para mim em 
diversos momentos da minha carreira. 

 

• Márcio Salem 

Sócio-diretor da Salem   

Acervo interno, acervo externo 
As referências estão ao nosso redor. A arte como um todo é a principal fonte. O cinema, 
as artes plásticas, a literatura etc. Sem contar as coisas que você vivencia e observa, 
essas são as verdadeiras referências. Elas fazem parte do meu dia-a-dia. Quando estou 
criando faço uma busca interna e, claro, as referências surgem naturalmente. 

Depende da fonte 
Seminários e workshops podem ou não ser boas referências dependendo de quem 
estiver apresentando e se há de fato algo interessante para contar. Muitas vezes, alguns 
cases que só vemos as imagens em festivais podem ser conhecidos mais detalhadamente 
em um workshop: objetivo, estratégia e resultados. E isso vale muito à pena. Festivais 
com certeza continuam sendo fonte de referência. Algumas agências chegam a divulgar 
suas campanhas em blogs, sites e publicações apenas após o desempenho em festivais 
como o de Cannes. 

Induzido não funciona 
Acredito que os criativos estão atentos ao movimento das ruas e da realidade, mas essa 
observação deve ser espontânea e não induzida. Gosto de olhar, observar, reparar, 
perguntar, discutir. A origem de tudo para mim está nas atitudes, no comportamento e 
no estilo de vida das pessoas. Essa é a principal fonte de inspiração. Além disso, é 
preciso ter tempo para a cultura. 

Arte é tudo 
Observar a arte é fundamental. Arte é tudo. É a expressão livre, pura, sem censura da 
vida. Gostaria de ver muito mais. Participar de tudo. De todas as manifestações 
possíveis de arte. O trabalho quase sempre e, muitas vezes, o estágio de vida pessoal 
nos impede de fazer isso, mas procuro sempre um espaço. 



Não parar nunca, viver a loucura 
Não parar e nem se dar por satisfeito, essa é a indicação. Sempre continuar buscando 
novidades. Essa é a loucura. A cobrança é imensa, da minha parte mesmo. Mas isso é o 
que nos move. É a essência do nosso negócio. 

 

• Alex Schönburg 

Sócio da Ag_407   

Eles não olham anuários 
Minha sócia Selma Navarro escreveu um negócio muito bacana para o nosso book da 
agência, em que diz que o anuário dela é a rua. Ela diz que a publicidade sofre de vaca 
louca, porque se retroalimenta só dela mesma, retroalimenta-se sempre dos anuários. A 
molecada mais nova, que é muito mais esperta do que se acha, tem um milhão de 
interesses. Eles quase não olham os anuários. Eu fico invocado com isso, porque 
compro uns livros tão bacanas e eles não olham, porque têm outras prioridades. 

A Argentina é referência 
As pessoas olham para os caras da Argentina e ficam imaginando como é que eles 
fazem a Santo, a Hotel, a La Comunidad. É simples. Os dois irmãos da Hotel saíram de 
Buenos Aires e foram morar cinco anos fora. Um foi ser diretor de criação na Wieden + 
Kennedy, em Portland, e o outro foi trabalhar na Mother. Eles saíram dos seus mercados 
e passaram uma temporada fora. Não é que lá é melhor, é que é diferente. Gostaram 
daquilo que viram e aplicaram com conhecimento de causa.  

 

• Mentor Muniz Neto 

Diretor de criação e sócio da Bullet   

Chega!!! 
Hoje em dia as fontes de inspiração buscam os profissionais. Link, link, link, twitter, 
twitter, blog, link, e-mail, YouTube, link, link, MSN, blog, twitter. É o dia inteiro esse 
inferno. Difícil não é buscar referências. Difícil é sair de baixo dessa pilha. E, como se 
não bastasse, ainda tem os brinquedos, a engenharia, a arquitetura e a arte, 
músicas....chega!!! 



Eventos? Médio 
Acho que os festivais sempre tiveram a função de determinar o parâmetro da qualidade 
criativa. Devem indicar não o caminho a seguir, mas deixar claro o que já passou. Acho 
que não existem workshops relevantes para profissionais de criação. Não no Brasil. Mas 
uma tarde baixando palestras do TED (www.ted.com) resolve o problema. 

Sutilezas 
Acho que cada vez é mais difícil ter o pulso do consumidor. É cauda longa. Cada vez 
mais nichos, cada vez mais sutilezas. 

É preciso gostar 
Estamos em uma fase de transição. Gente que não gosta do que é obrigado a criar, 
misturado com gente que gosta, mas ainda é inexperiente. Cada vez mais me dou conta 
de que NÃO HÁ como aprender. Para criar e utilizar novas ferramentas, os profissionais 
de criação precisam GOSTAR. Gostar e utilizar. Para entender o potencial. Para criar 
em cima desse potencial. Quem já faz isso, vai bem. Quem não faz, é porque ainda não 
entendeu. Nem vai. 

Ídolos 
Não precisam ser da profissão, necessariamente. Nem duram muito tempo. Gondry, 
Philippe Garrel, Bob Burnquist, Brad Brid, Brad Pitt (convenhamos...), Steve Jobs, 
Alejandro Iñaritu, Charlie Kauffman, Alfonso Cuarón, Larry Page, Sergey Brin, Chris 
Anderson, Seth Godin, Jon Stewart, David Letterman, Kate (do Lost), Nick Hornby, 
Will Wright, Dexter, J.J. Abrams, Jonathan Ive, Larry David, Tarantino, Peter Petrelli. 

 

• Sérgio Valente 

Presidente da DM9DDB   

 

Beber referências em tudo 
O lugar de buscar referências não mudou muito: tem que buscar referências em tudo. A 
internet é importante e vasta, mas é um pedaço. Olho à minha volta e vejo literatura de 
cordel, livros de literatura e arte, revista de fofoca, e leio quatro jornais todos os dias. O 
único lugar que você não deve buscar referência é na propaganda, porque vai beber 



caldo já bebido. Os anuários e "archives" da vida, assim como os festivais, são 
indicadores de tendências e funcionam como disparadores de idéias. É importante saber 
o que a propaganda está fazendo, mas para beber referências em outros lugares. 

Discutir o diferente 
As palestras nos festivais, assim como os seminários e workshops em todo lugar, são 
totalmente importantes. Eu vinha da Bahia assistir a eventos aqui em São Paulo e eles 
me mostravam um horizonte novo. Essa é a sua relevância: discutir o diferente e fazer 
refletir sobre o que virá. Principalmente fora da sua própria indústria. Tem que ir aos 
seminários da Casa do Saber, ou de sociologia, etc., porque nunca se sabe de onde vai 
vir a boa referência. Quando for viajar, assista às exposições dos museus. Você já foi ao 
Metropolitan três vezes? Da próxima vez que for a Nova York, vá a quarta vez, porque 
certamente haverá lá uma exposição que você nunca viu. 

Sugado e cuspido fora 
Quem não estiver ligado no mundo vai ser sugado e cuspido fora. É da vida que vem a 
verdadeira inspiração e a verdadeira referência. Publicitário que não gosta de fazer 
compra em um supermercado não é publicitário. Publicitário que não gosta de 
freqüentar o mercado municipal não é publicitário. Publicitário que não gosta da feira 
não é publicitário. Um passeio de ônibus no meio de uma tarde às vezes vale mais que 
um tratado de sociologia. Vá para um show de música ao vivo, vá freqüentar um 
sambão. É preciso ser uma metamorfose ambulante. Se você não vive a vida, não 
desenvolve a propaganda. 

• Tadeu Jungle 

Diretor de cinema publicitário, sócio da Margarida Flores & Filmes   

Os grandes e a persistência 
Meus ídolos são os cineastas que realizam grandes filmes de longa-metragem. Os 
músicos que criam letras e melodias inesquecíveis. Escritores que ficam anos sobre um 
romance. Os heróis são os publicitários que conseguem criar e realizar as grandes 
campanhas de unanimidade. Sei o quão difícil é passar pelas N barreiras entre a idéia e 
o fato. Admiro muito a inteligência e a persistência desses caras. 

O ordinário 
Creio que o cinema e a internet são os dois meios audiovisuais de maior impacto nas 
referências. Aqui na produtora todos são plugados, e temos um departamento só pra 
isso. Um tatu fuçador de internet. No meu caso, vivo também de olho aberto no 
cotidiano, sendo um observador contumaz do ordinário, além de procurar caminhos e 



soluções em livros de cineastas e fotógrafos. A internet agiliza e traz volume. Mas o 
caminho continua sendo o "já feito" e isso está em toda parte, incluindo Anuários. Vejo 
muito filme sendo refilmado "pela primeira vez". 

Tirar o real da realidade 
Infelizmente, os criativos trabalham muito e, creio, não têm muito tempo para o dia-a-
dia.O que mais faço é observar e fotografar o cotidiano. Na verdade, os meus 
documentários me permitem mergulhar no real da realidade, sem precisar pedir 
permissão. Tiro muito, quase tudo, dessa vivência na minha direção de atores.Tem que 
ter este tempo. Isso é oxigênio na veia. Sem ele, fica-se na reciclagem da reciclagem. 
Não há desculpa. Ou se sai pra vida, ou se recicla o já visto. Na minha agência ideal, 
todos teriam duas horas por dia para viver a calçada e duas horas por semana para 
assistir juntos um longa-metragem. 

 

Text Box
Fonte: Revista da Criação, p. 6-32, maio. 2008.




