
 
'Não é fácil ser criativo' 
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Caroline Gama, Derek Ferreira, André Andrade e Nathany Santos. 
 
 
Formado em Engenharia Civil, o publicitário Sérgio Valente descobriu o prazer de trabalhar 
com propaganda quando percebeu que gostava mais de vender prédios do que construí-los. 
"Os corretores gostavam de apresentar os apartamentos aos compradores comigo. Era um 
grande conversador", diz o baiano, que mudou de área de vez ao descobrir com seu amigo de 
longa data Nizan Guanaes que esta era uma excelente característica para quem trabalha com 
publicidade. 
 
Presidente de uma das maiores agências do país, a DM9DDB, Valente diz que o mercado está 
saturado, com muitos profissionais formados disponíveis. As perspectivas, no entanto, são 
boas, segundo ele, uma vez que o país vive um bom momento econômico. Para Valente, o 
segredo para o sucesso é diretamente proporcional à quantidade de trabalho. "Quem conta as 
horas não pode ser publicitário. Já fiz campanha tomando banho, crio no final de semana. Não 
é que você não descanse, mas você descansa trabalhando também", diz o publicitário, que 
recomenda aos aspirantes à carreira estagiar cedo. "Entrem no mercado o mais rapidamente 
que puderem". 
 
Em quais áreas um publicitário pode atuar? (Juliana da Silva)  
 
Sérgio Valente:  
O publicitário pode atuar em três vertentes: nas agências de propaganda, onde ele cria as 
soluções; junto aos clientes, desenvolvendo estratégias e demandando soluções; ou nos 
veículos, onde ele leva as soluções de comunicação até o consumidor final. Mas o campo é 
muito grande. Dentro de uma agência, ele pode trabalhar nas áreas de criação, atendimento, 
planejamento, pesquisa, mídia. Com cliente, pode trabalhar em pesquisa de mercado, 
planejamento, consultoria. Tudo isso é ser publicitário, é tudo que gira em tomo da marca e do 
consumidor. 
 
Como é o cotidiano da profissão? (Renata dos Santos)  
 
Valente:  
É absolutamente ensandecido. Quem conta as horas não pode ser publicitário. Se você acha 
que vai trabalhar oito horas por dia está maluco, você trabalha o tempo todo. Já fiz campanha 
tomando banho, crio campanha no final de semana. Não é que você não descanse, mas você 
descansa trabalhando também. O cotidiano dessa profissão é muito ágil e dinâmico, a cada 
hora você está fazendo uma coisa diferente. 
 
Qual é o perfil mais adequado para o publicitário que deseja brilhar? (Ralph 
Guichard) 
 
Valente:  
O perfil mais adequado é o de um cara inconformado com as soluções comuns. Que consegue 
ser uma "tecla SAP" entre o consumidor e a marca. Para brilhar, trabalhe muito. Seja fã de 
Harry Potter e Shakespeare. Você nunca poderá ser preconceituoso, deve estar aberto a tudo. 
E o óbvio: fale bem inglês e espanhol, leia muito. Também é necessário ter um conhecimento 
de estratégia e branding (construção de marca) muito grande. 
 
Quais são as áreas mais promissoras atualmente? (Mariana Ornelas)  
 
Valente:  
As áreas mais promissoras são ao mesmo tempo; todas e nenhuma. A publicidade hoje vive 
um momento extremamente saturado. Tem muita gente saindo das universidades, formada e 
jogada no mercado de trabalho. Estagie cedo e tente aprender na vida real muito cedo. Não 



deixa de aprender teoria, pois ela dará fundamento. Mas entre no mercado o mais rápido que 
puder. 
Como você enxerga o mercado publicitário daqui alguns anos? (Ana Caroline Gama)  
 
Valente: 
O mercado publicitário brasileiro é muito bom, pois aqui há duas condições muito favoráveis: a 
primeira é o fato de ser um país enorme, que fala uma língua só. Isso facilita uma 
comunicação maciça. O Brasil vive um momento econômico muito bom, e acho que a 
propaganda tende a melhorar de qualidade e quantidade, devido ao poder econômico. 
 
O que você acha da publicidade ser tratada como "arte aplicada"? (Derek Ferreira)  
 
Valente:  
Não acho que a publicidade é a "arte aplicada", penso que é o comércio utilizando a arte. Não 
há muita diferença entre o publicitário e o vendedor de enciclopédia. Uso essa expressão há 
muito tempo, mas acho que a gente só usa a ferramenta diferente. Assim como um vendedor 
de cosméticos bate na porta das pessoas, o publicitário bate na porta através de TV rádio. 
 
Como você vê o futuro da publicidade em meio a tantas restrições que o governo 
quer impor? (André Andrade) 
 
Valente:  
O fato de o terreno ter cerca não o impede de ter uma plantação. Se o limite for claro e 
objetivo, é só ser criativo. O difícil não é ter limite, mas sim não ter clareza dele, pois assim 
você não sabe onde está pisando. A restrição favorece a criatividade. Falando assim parece 
fácil, mas não é. Não é fácil ser criativo, mas o limite não pode ser visto como uma barreira, 
senão como um espaço onde você trabalhará e criará. 
 
É vantajoso cursar Publicidade e Desenho Industrial ao mesmo tempo? (Nathany 
Santos)  
 
Valente:  
Não cursei Desenho Industrial, mas toda formação acadêmica é importante para o crescimento 
como profissional e ser humano. A faculdade ajuda a entender a vida. 
 
                                 Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 ago. 2008. Megazine, p. 16-17. 

 


