


recorda do "Não esqueça da minha Caloi" pode não saber que o bordão tem tudo

alguém que já trabalhou com costura, foi assistente de José Zaragoza, escolheu sua

primeira gerência por uma linha de ônibus e foi uni dos principais responsáveis pela época

áurea do voleibol brasileiro, esporte que nos trás, até hoje, frutos dourados em qualquer cam-

peonato. José Estevão Cocco é uma das mais brilhantes figuras dos últimos 50 anos da propa-

ganda e do marketing no Brasil, atividades para as quais contribuiu com experiências e novas

experimentações que hoje são o bê-á-bá de qualquer publicitário ou empreendedor de suces-

so. De paste-up a dono de uma agência que se orgulha de praticar, ipsis literis, a "comunica-

ção integrada", Cocco escreveu uma história para si, bem como para os seus parceiros, com-

pletamente distante de qualquer linearidade. Na entrevista a seguir, ele nos conta como tem

conseguido ir direto ao ponto sem perder as oportunidades que a vida sempre lhe ofereceu

para explorar, como se deve, tudo que está acima e abaixo de linhas tortas e retas, assim como

todos os ângulos das sinuosas curvas que ampliam nossos conhecimentos.
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Eu não conhecia ninguém, cheguei

naquela agência gigante e a pessoa

que veio olhar minha pasta de pintu-

ras perguntou se havia sido eu mesmo

que fizera tudo aquilo. Eu confirmei

e ele me prometeu a primeira vaga

que aparecesse. Uma semana depois

chegou um telegrama em casa me

convocando para trabalhar. E aí eu

comecei, cm 16 de abril de 1958,

com 16 anos.

ABOUT - Qual foi sua primeira função

no agência?

COCCO - Comecei como paste-up, na

montagem, função que hoje não exis-

te mais, já que tudo é feito no compu-

tador. Fiquei lá cerca de um ano e

meio. Aí, a Denison, que tinha sido

fundada no Rio de janeiro como o

departamento de propaganda da Ducal,

cresceu, desvinculou-se da empresa

de vestuário e chegou a São Paulo,

presidida por Sepp Baendereck. Ele,

para montar esse novo escritório, cha-

mou um profissional da Thompson

chamado Hélio Silveira da Motta,

que era um dos papas da propaganda.

E o Hélio contratou 11 funcionários

e ex-funcionários da JWT, entre eles

eu, ainda como paste-up. Enquanto a

agência era montada, passei dois meses

na Nacional de Propaganda, onde fui

auxiliar o José Zaragoza, que estava

saindo da Thompson para se associar

com o Cândido Filho que, se não me

engano, era conhecido como Candão.

ABOUT - Depois de ser paste-up e tra-

balhar com tantos talentos, quando

você começou a subir na profissão?

COCCO - Foi na Denison que me tor-

nei diretor de arte. Eu ilustrava direi-

tinho, fazia uns layouts bonitos, tudo

com pastel, já que naquela época não

tínhamos o computador, e lá fiz, car-

reira. Tínhamos clientes c funcioná-

rios ótimos. O Júlio Ribeiro era assis-

tente do Hélio nessa época; o Laerte

Agnelli também trabalhava conosco.

Quem era bom acabava passando por

ali. Nessa época, atendíamos a conta

de Bardahl, cliente que, junto com

uma pessoa do atendimento, resolveu

abrir uma agência própria, a Crame

Propaganda, c me convidou para ser

diretor de criação. Estávamos no ano

de 1964 e nessa agência fizemos algu-

mas campanhas que marcaram bas-

tante, como as da Turminha Brava

da Bardahl, que tinha o Detetive

Bardahl, o Chico Válvula Presa e

outros... Era eu quem fazia o desenho

animado, criando, desenhando c fil-

mando. E nós lançamos, na época, a

Clarimunda, quinta ou sexta perso-

nagem da turma e que participou

de campanhas célebres na história

da propaganda.

ABOUT - Quando finalmente você se

tornou sócio de sua própria agência?

COCCO - Logo em seguida foi monta-

da a Integral, onde eu já era sócio, e

que começou com uma ótima cartei-

ra de clientes. Entre eles figurava a

Honda Motos, a Chocolates Pan, a

Ultragás c a Caloi, que nessa época

estava em concordata e passou a ser

atendida por nós no início de 1970.

Na Integral, que não tinha uma estru-

tura tão grande, eu era diretor de cria-

ção c de operação, o que me fazia ter

uma aproximação muito grande com

os clientes. Esse contato levou-me a

estabelecer urna ligação bem forte

com José Francisco Coelho Leal -

mais conhecido como Quico —,

diretor de marketing da Caloi. Um

dia, ele me ligou para falar de alguma

campanha, eu estava de saco cheio

com alguma coisa, devia ser sexta-feira

(risos), então perguntei, em tom de

brincadeira, se ele não estava preci-

sando de um assistente. Um tempi-

nho depois eu estava lá com ele. Nós

montamos um departamento clc pro-

paganda dentro da empresa, com a

conta ainda sendo atendida pela

Integral, que, depois da minha saída,

teve algumas mudanças de sócios,

que se desinteressaram c acabaram

descontinuando a agência. Um pouco

depois, eu e o Ouico falamos com o

Bruno Caloi para montarmos uma

agência, que foi a NovoCiclo de Propa-

ganda. Essa agência fui eu quem

criou e batizou — eu era o superin-

tendente, o diretor de criação e ainda

continuava como gerente de propa-

ganda da Caloi. Para mim, aquilo era

o melhor dos mundos.

ABOUT - Foi nessa época que o concei-

to de comunicação, na sua concepção,

mudou?

COCCO - Foi um período em que a

gente começou a experimentar o que

era uma comunicação diferenciada

daquilo que as agências convencio-

nais tinham interesse em fazer. Elas,

como ainda acontece bastante até

boje, só se preocupavam com as gran-

des veiculaçõcs. O resto, elas apelida-

vam de below the line e não tinham

muito empenho cm fazer. Nós preci-

sávamos de outras alternativas e

começamos a fazer a tal "comunica-

ção integrada". Foi assim que alguns

clientes atendidos por min na

Integral nos procuraram, como Henry

Matarazzo e Pan. Montamos uma

boa carteira. No caso específico da

Caloi, víamos que ela tinha uma pro-

dução muito sazonal, geralmente

focada no público infantil. Por isso,

ela só vendia no Natal c precisava

passar o ano todo produzindo e esto-

cando para o fim do ano, sem contar

com capital para isso. Quem domina-
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vá o mercado de bicicletas era a

Monark, com uns 80% de sharc.

Eles tinham uma bicicleta denomi-

nada Barra Circular, vendida no Brasil
inteiro. As nossas bicicletas não acom-

panhavam esse sucesso por não ter

valor de revenda! (Risos.) Para solu-

cionar o problema, nossa primeira

ação, em conjunto com diversas
empresas, corno a Estrela, foi traba-

lhar o Dia das Crianças, que se tor-

nou mais uma forte data comercial e
antecipou o Natal em alguns meses.

Depois, conseguimos montar uma

bicicleta para concorrer com a
Monark, chamada Barra-Forte, cópia

da deles, que começou a vender bem.

Mas isso não bastava, a bicicleta em

si precisava ser promovida, principal-

mente para o público adulto. Nesse
tempo, quando um lote de um mode-

lo que havia sido exportado retornou

por alguns problemas com o mercado

americano, acabamos ficando com

ele empacado. O produto, com peças

importadas, teria um preço muito

alto para o brasileiro, mais que o
dobro das mais caras comercializadas

no País. Como já tínhamos, porém,

tudo pronto, nós arriscamos colocar a

Caloi 10 nos pontos-de-venda. Foi
um sucesso e uma ruptura de merca-

do, já que antes a bicicleta era brin-
quedo de criança ou transporte de

operário. O novo modelo ligou o pro-

duto a status, marcando época.

ABOUT - Aliás, foi para a Caloi que
vocês desenvolveram uni dos princi-

pais cases de merchandísing já feitos

no Brasil, não é?
COCCO - Detectamos que as mulheres

não andavam de bicicleta. Pesquisando

os motivos, descobrimos que o princi-

pal era o fato de o marido ou namora-

do não gostar de as ver na rua, por
considerar o passeio uma "exibição".

Estávamos para lançar a Caloi Ceci e,

logo antes, apareceu uma oportuni-
dade de merchandising na novela

Sem lenço, sem documento, o que era,

na época, muito mais barato que um
comercial — exatamente o contrário

de hoje. Nessa novela haveria uma
agência de propaganda, na qual o

Jayme Bareellos seria o dono e a

Bruna Lombardi protagonizaria um

comercial. A Globo nos perguntou se

não queríamos comprar o direito de
ser o cliente dessa agência, partici-

pando em 20 capítulos. Aceitamos na

hora. Na nossa primeira aparição, o
Jayme abria a porta da agência e gri-

tava: "Pessoal, ganhamos a conta da

Calou". A gente ia desenvolvendo a
campanha na NovoCielo c passava

tudo para o Mário Prata, autor da

novela, que adequava o conteúdo para

os capítulos. Aproveitamos a oportu-

nidade para discutir o porquê de as
mulheres não andarem de bicicleta,

assunto que a dupla de criação abor-

dava em suas cenas. Desse modo, a
Caloi não teve só visibilidade de marca,

mas também conseguiu derrubar o

preconceito dos homens. Nós produ-
zimos o comercial e, no último capí-

tulo, os criativos entravam na sala do

dono da agência com a fita do filme

já pronto. Em seguida, ligaram o

video-cassete e a câmera foi fechando

na tela até a peça toda ser exibida.

Duas vezes. Depois, para dar mais
realidade à coisa, a gente veiculou o
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comercial no primeiro intervalo após

a cena. Acho que foi um dos maiores
lançamentos que já vi, por um custo

muito baixo. Depois disso, a Ceei

virou o padrão de bicicleta feminina.

ABOUT - O mercado o reconhece como

um dos principais profissionais brasi-

leiros do marketing esportivo. Essa
atuação nasceu naturalmente, por

interesse pessoal ou por você ter enxer-

gado aí um nicho rentável?

COCCO - Depois de nossos esforços

para aumentar as vendas da Caloi,
precisávamos gerar condições para o

pessoal andar de bicicleta. Muita

gente que guardava uma em casa não

tinha nem o hábito, nem o lugar para

andar. Criamos, então, o Passeio

Cielístico da Primavera, o qual, para

nós, ainda não era marketing esporti-
vo propriamente dito, mas sim uma

espécie de promoção. Tudo surgiu

quando, na época, o secretário de

Esportes de São Paulo, Caio Pompeu

de Toledo, manifestou vontade de

fazer algumas ações com bicicletas

na cidade. No início, ele pensava cm
algo como provas de corrida, mas

nós, que já fazíamos muito isso com

equipes profissionais, sugerimos colo-

car a maior parte do público partici-

pando em vez de assistindo. Quando

fizemos as primeiras chamadas para

todo mundo se encontrar no Parque

do Ibirapuera com suas bicicletas,
ficamos na dúvida se o público real-
mente ia aparecer. Porém, felizmen-

te, tudo foi um sucesso. O parque

ficou forrado de gente.

ABOUT - E chamou a atenção não só

dos participantes, não foi?

CDCCO - Fiquei à frente do evento até

sua 11a edição. Em todos esses anos, o

assunto foi matéria do Fantástico e
capa dos maiores jornais. Lembro de

manchetes que indicavam 200 mil

ciclistas no passeio... E isso começou a
gerar o interesse de prefeitos c revende-

dores do Brasil inteiro, que queriam
realizar passeios em suas cidades. Para

conseguir atender todo mundo e apro-

veitar a demanda, nós criamos o "kit

passeio", que continha as faixas de

saída e chegada, uma cartilha ensinan-

do como realizar o evento, os jingles

para radio, volantes, camisetas, todo o

material necessário para que tudo

acontecesse perfeitamente. A partir do

kit, qualquer um tinha condição de

realizar o passeio, e tudo levava o logo-

tipo da Caloi. Ficamos durante quatro
ou cinco anos fazendo uma média de

400 passeios por ano, chegando a ser

um dos maiores clientes da Sulfabril,

que produzia as camisetas.

ABOUT - Quando você adentrou "ofi-

cialmente" pelo marketing esportivo?

CDCCO - Tudo veio do know-how que
tínhamos na NovoCiclo, principal-

mente de logística e realização de

eventos. Eu já era amigo do Luciano

do Valle, nesse tempo ainda narrador

da Globo. Um dia, o Carlos Arthur
Nuzman, então presidente da Confe-

deração Brasileira de Voleibol, preci-

sava fazer no Brasil um campeonato

sul-americano de vôlei feminino, que

seria realizado, junto com o masculi-
no, no Chile — nas vésperas do even-

to, o país assumiu que não tinha con-

dição de receber as duas categorias.

Então, o Nuzman, como bom brasi-

leiro, chamou para si a responsabili-

dade c pediu auxílio ao Luciano, que

nos indicou para a tarefa. Imaginem

o voleibol cm 1981! Eu mesmo

nunca tinha ouvido falar, a não ser

em uma ou outra transmissão de

Olimpíada. Mas decidimos fazer...

profissionalmente. Demo-nos conta
de que o campeonato não "acontece-

ria" em São Paulo ou Rio de Janeiro

e deveria ser em uma cidade próxima
e que tivesse alguma ligação com o

esporte. Resolvemos fazer em Santo

André. Liguei para o secretário de
Esporte da época e a cidade aceitou o

desafio, reformou seu ginásio, ofere-

ceu transporte, deu alimentação para

todas as delegações, enfim, viabilizou

o evento. Quando nossa equipe che-

gou para a disputa, após um trabalho
brilhante do Nuzman, que convocou

uma seleção permanente e a treinou

por mais de um ano, ela foi campeã.

E aí não deixamos mais o esporte
cair. Este sul-americano compreen-

deu a primeira vez que vendi direitos

de transmissão para uma emissora de

televisão. Na época da bicicleta, para

ter uma corrida transmitida, tínha-
mos que desembolsar uma nota.

Nesse caso se deu o contrário: nós
vendemos os direitos; e por uma

quantia que eu nunca tinha visto,

pagando todas as despesas.

ABOUT - Tudo isso ainda na NovoCiclo?

COCCO - Até esse momento sim. Mas

aí o Bruno Caloi começou a achar

que a gente não dava a mesma aten-
ção para as bicicletas que para o

voleibol e, naquela postura de "ou

larga o vôlei ou larga a bicicleta", lar-

gamos a bicicleta. O Luciano do Valle

saiu da Globo; o Quico, que estava
como diretor de marketing da Caloi,

deixou o cargo; e eu saí da NovoCiclo

para montarmos, juntos, a PromoAção.
Essa empresa foi a primeira de mar-

keting esportivo propriamente dito,
de produção de esportes, na qual

fiquei um pouco mais de um ano.

Fizemos um acordo com a Rede

Record, que lançou o Show do espor-

te, programa que nós estruturamos e

que rendeu ótimos resultados para a

emissora. Aí organizamos aquele

Maio de 2008 l About 896 l 13



Brasil x União Soviética no Maracanã

- do qual aproveito o aniversário de

25 anos da partida para lançar um

livro ainda este ano, o Vôlei Brasil:

história dos vencedores sob o foco do

marketing esportivo —, enfim, arqui-

tetamos uma porção de acontecimen-

tos para levantar a prática do esporte.

ABOUT - Com tanto sucesso, por que

você ficou tão pouco tempo ria

PromoAcão?

COCCO - Eu já não estava me sentin-

do tão bem. Tinha virado um produ-

tor de boxe para a televisão, nada

tinha estratégia de marketing e nem

criação. Certa vez, eu estava conver-

sando com o Ti to Caloi sobre um

monte de férias vencidas que ainda

tinha por lá, quando, no meio do

papo, cie me perguntou: "Por que

você não volta para a NovoCicIo?".
Até por uma questão de ego, acabei

voltando para a agência, isso em

1983. Mesmo assim, o Nuzman me

procurou e o voleibol também trocou

a PromoAcão pela NovoCicIo, que

foi responsável pelo vôlei em 1984.

Foi nesse ano que tivemos as Olim-

píadas de Los Angeles, a "Geração de

Prata", todas aquelas coisas. Na oca-

sião, eu costurei uma rede de emisso-

ras para transmitir o voleibol, com

tudo pago, composta por Manchete,

Globo, Record e Bandeirantes. E aí

você pegava as quatro transmitindo os

jogos na mesma hora, os estádios lota-

dos c os cambistas ganhando dinhei-

ro, para você entender o estágio no

qual chegamos. Fiquei com o vôlei

até o final de 1984, aí me estressei e

joguei tudo para cirna.

ABOUT - Pelo quê que você trocou

essa mina de ouro?

COCCO - Por férias (risos). Saí da

NovoCicIo, fui viajar e quando eu

voltei resolvi ser industrial. Fui traba-

lhar com a minha irmã, que tinha

uma confecção de uniformes, coisa

que começou com duas ou três costu-

reiras e estava com duzentas quando

eu cheguei lá. Briguei com a minha

irmã um ano depois. Um dia, Pedro

Pires, que já trabalhava comigo, sen-

tou ao meu lado para decidirmos o

que a gente poderia fazer da vida.

Como nenhum dos dois queria pro-

curar emprego, resolvemos abrir

nossa própria agência. Nessa época,

Mário Camargo, da gráfica Bandei-

rantes, ofereceu uma casa na Vila

Mariana, que ele tinha comprado e

fazia fundo para um dos negócios

dele, por permuta. A nossa cor verde

que predominava na casa vem de lá.

ABQUT — Como foram os primeiros

passos da J.Cocco Comunicação e

Marketing?

COCCO - Fizemos uma ação de mar-

keting direto para apresentar a agên-

cia para alguns clientes: comprei 25

cometas e as enviei a diversos execu-

tivos de marketing. Como primeiro

retorno, apareceu o gerente da

Panasonic, que nos informou que

faria uma concorrência em uma

semana. Corremos com pesquisa,

material, apresentação e ganhamos a

conta das pilhas Panasonic. Um

pouco depois já estávamos fazendo a

promoção da linha toda.

ABOUT - A agência já nasceu, portan-

to, fazendo comunicação integrada.

COCCO - Exato. Para eles, fizemos o

que eu sempre acreditei. Fazíamos

anúncios, promoções, até evento de

luta livre realizamos para recolher

pilhas usadas.



ABOÜT - E d J.Cocco Sport Marketing?

Nasceu muito depois?

CQCCO - Ela existe desde sempre. Pois

o próprio pessoal do vôlei voltou a me -

procurar. A Federação de Vôlei c

nosso cliente desde a NovoCiclo. A

divisão entre uma empresa especiali-

zada em marketing esportivo e uma

agência de comunicação é apenas

para poder atender a todos os públi-

cos. Mas aqui dentro tudo é integra-

do. Ate porque as competências do

pessoal de criação e de eventos são

marketing. Tudo é marketing. Quando

dou palestras sobre marketing esporti-

vo, sempre enfatizo que as técnicas dele

são as mesmas do marketing em si.

ABOUT - Do tempo que você começou,

lá na JWT, para hoje, o que essencial-

mente mudou em relação às platafor-

mas de comunicação e às mídias?

COCCO— Para se fazer campanha era

muito fácil. Criava-se anúncio para

Cruzeiro, Manchete, Seleções e um ou

outro jornal. Não tinha o que se estu-

dar de mídia. Depois, os profissionais

da área faziam pesquisas e pesquisas

para o comercial acabar indo para a

novela das oito. Na época da Caloi,

tudo era uma tranqüilidade: 100% na

Globo e fim de papo, estava tudo

coberto. Com o "Não esqueça a minha

Caloi", chegamos a ser os maiores

clientes da emissora no período vesper-

tino e um dos principais da Editora

Abril por causa das publicações infan-

tis. Hoje está uma loucura, poucas

empresas conseguem fazer uma cam-

panha de abrangência nacional. E aí se

destaca uma vantagem do marketing

esportivo. Observem o exemplo da

Kalunga, que, quando começou a

estampar a camisa do Corinthians,

ninguém sabia quem era. Vejam as

empresas que colocam suas marcas nas

placas e nas camisas de equipes de

voleibol. Elas ficam uma hora e meia

na Globo e, ainda, acabam ligadas

àquele ambiente saudável.

ABOUT - Era mais simples trabalhar

neste mercado há 50 anos?

COCCO - Acho que sim, mas fico na

dúvida às vezes. Tínhamos menos

concorrência, menos competição.

Não havia essa quantidade de agên-

cias que encontramos hoje. Outra coisa

que mudou muito foi a especializa-

ção. A primeira imagem que tive

quando cheguei na Thompson, na

sala do Eric Nice, foi a de um lugar

forrado de caixas do sabão em pó

Viva, porque ele estava desenvolven-

do uma nova embalagem para o pro-

duto. A agência fazia tudo: embala-

gem, merchandising, além de ser a

detentora das informações. Os pou-

cos veículos que existiam não se atre-

viam a passar por cima da agência

para ir falar com o cliente. Depois,

começaram as divisões: uma empresa

só para embalagens, outra só para

merchandising... Diversificou tanto

que vejo, atualmente, o cliente pro-

curando l5 fornecedores para ele

próprio coordenar c fazer uma

única mensagem, o que não lhe

ajuda em nada.

ABOUT - Na sua visão, uma agência

única deveria fazer essa gestão para o

cliente?

COCCO - Acho que sim. E o que eu

prego aqui dentro. Outro dia, escrevi

um artigo dizendo que comunicação

integrada não é comunicação 360°. O

que se chama por aí de 360" é tentar

pegar o consumidor em todas as dire-

ções. Comunicação integrada não é

isso, mas sim, como o nome diz, inte-

grar a estratégia, tudo com linguagens

específicas, contudo, propagando uma

mesma mensagem. O que encontra-

mos por aí são grandes anunciantes

com anúncios que não somam com

seu material de ponto-de-venda. Isso

quando até não funciona contra...

ABOUT - E quanto à relação dos clien-

tes com a agência? O que mudou?

COCCO - Acredito que o publicitário

perdeu o glamour. Antes, o publicitá-

rio era atendido pelo presidente e

pela diretoria do cliente, com quem

ele decidia tudo, em almoços e reu-

niões. Hoje se usa muito o termo

"juniorização", mas o que acontece é

que o interlocutor da agência acaba

sendo o integrante do quarto ou quin-

to escalão. Acho que caiu muito o

papel da agência de propaganda. Na

verdade, ela perdeu sua importância.

ABOUT - A própria agência tem culpa

nisso, certo?

COCCO - A maior culpa é da agência,

que não prestou atenção no que esta-

va acontecendo. A gente constatou

isso há quatro ou cinco anos, quando

a agência tradicional estava pratica-

mente morta, sem se dar conta dessa

realidade. Os preços ficaram comple-

tamente aviltados. Eu casei fazendo

desenho animado: dava para mobi-

Ihar uma casa só com a remuneração

por esse trabalho. Hoje, com a infor-

mática e todos os softwares lançados,

as atividades e relações se democrati-

zaram demais; qualquer um abre o

Corel e faz seu próprio folheto.

ABOUT - Se as agências quisessem,

elas teriam espaço para voltar a ser o

que eram antes?

COCCQ — Creio que sim. Tudo é cícli-

co. Aproveitando bem, dá. Na minha

opinião, muitos clientes ficam "perdi-

dinhos da silva" com tantas opções.

Eles acabam não sabendo o que fazer.

Os departamentos de marketing das

empresas hoje são os mesmos departa-

mentos de propaganda de anos atrás...

que não faziam nada de marketing.

Em um determinado momento, eles



começaram a inchar c, mesmo assim,

não têm profissionais especializados

em cada meio ou especialidade.

ABOUT - E do lado de quem recebe

toda a informação produzida? A rela-
ção do consumidor com a mensagem

também mudou?

COCCO - Dizem que hoje o consumi-

dor é mais exigente, mas eu não

estou muito convicto disso. Acho que

ele está menos motivado, como

naquela história que diz: "não existe
mulher difícil; existe mulher mal

cantada". O consumidor está sendo

mais bombardeado do que nunca; o

número de mensagens que chegam a

ele aumenta a cada dia, mas a men-

talidade não muda. Nós continua-

mos sendo emotivos, nos apaixonan-
do, continuamos gostando ou não

das coisas. Acho que, atualmente, é
mais difícil acessar o consumidor,

porém, não porque ele está mais exi-

gente, mas sim porque ele tem mais

demanda de informação.

ABOUT - Como profissional, o que

você sente que mudou entre seus cole-

gas de meio século atrás e os de hoje?

COCCO - O profissional hoje tem

muito mais acesso à informação do

que tinha quando eu comecei. Antes,
para ter contato com algo mais apro-

fundado sobre o mercado, você preci-

sava estar em uma agência multina-

cional, que tinha materiais e pesquisas

específicos. Hoje isso está totalmente
democratizado, com fontes de infor-

mação que não são exclusivas. Entre-

tanto, de maneira geral, o profissional

ainda deixa a desejar. Claro que isso

vem, de certo modo, da quantidade

de variáveis que lhe impede de ser

informado sobre tudo. Quanto àque-
la história de que o publicitário ou o

profissional de marketing não precisa

ser generalista, eu discordo. Acho que

tem de ser cada vez mais generalista,

mas sabendo ir ao detalhe sempre

que for preciso.

ABQUT - Qual seria o caminho para
gerenciar esse excesso? Existe uma

estratégia?

COCCO - A experiência ajuda nos

caminhos a serem seguidos, seja com

mais ou menos informação. Contudo,

é preciso tomar cuidado com cargas
sem profundidades, carregadas inutil-

mente, pois, com peso à toa nas cos-

tas, na mente e no coração, ninguém

evolui. Urna estratégia eficaz é bus-
car atrair a vontade de acontecer e o

arrojo dos mais jovens, administran-

do o trabalho em equipe por meio

dos mais experientes. Por outro lado,

ficar apenas com sua experiência

pessoal o fã/ parar no tempo. E do
jeito que as coisas caminham hoje

em dia, se você parar 15 minutos,

você já era.
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