
Enquanto o Cannes Lions fervia no Ralais '

dês Festivais, durante a semana de 15

a 21 de junho, quase em frente dali, no

Hotel Majestic Barrière, a McCann Erickson

realizava o segundo Creative Collective

Worldwide. Treze líderes das empresas

do grupo de todo o mundo se reuniram

no balneário francês para criação de

uma agenda global. Na presidência do

encontro, Joyce King Thomas, executive

vice president e chief creative officer da

McCann Nova York e responsável pela

campanha de repercussão mundial

"Priceless" da Mastercard, comentou a

importância do evento para estimular

a interação e a troca de experiências

entre os membros do grupo. Ao lado

delata Propagando ouviu duas outras

líderes, a italiana Milka Pogliani, vice

chairwoman e executive creative director

da McCann Worldgroup Italy, e Adriana

Cury, presidente da McCann Erickson

Brasil. Reconhecidas pelo poder do cargo

que ocupam, elas mostram a seguir as

diferenças e as vantagens da liderança

feminina no universo da publicidade.





No que se assemelha e no que se diferencia
o cargo de chairwoman na Itália, nos
Estados Unidos e no Brasil, e como vocês
lidam com isso?
Adriana Cury - A Nina DiSesa trata disso no
livro dela "Seducing the boys club" que aliás é

engraçadíssimo! Ela diz
que a McCann é o último
reduto dos homens no
mundo e que nós temos de
aprender a lidar com eles.
Milka - (risos) Con-
quistei o cargo de
chairwoman de uma
forma muito natural ao
longo dos anos. Eu não
estava competindo nem
tentando ter o poder,
ele simplesmente veio.
E o segredo da dona
de casa: estar sempre
presente, fazer o que
tem de ser feito, resolver

problemas, estaros
lá quando os homens
choram no seu ombro,
quando é preciso
enfrentar as coisas
ruins. Isso pode ser
maternalismo, mas o fato
é que eu gosto desse lado
humano das relações
e de alguma coisa daí
fazer a diferença.
Joyce - Eu não sei se
Nina diz isso no livro,
mas eu adoro algo que
ela sempre fez e eu a
tinha como exemplo.
Tem a ver com o que

Milka diz que é não tentar tomar o poder, não
exigir ser líder, mas simplesmente liderar, ser
direta, honesta, estar lá quando necessário,
trabalhar forte para ser exemplo em vez de ficar

falando como quer que as pessoas trabalhem.
A McCann pode parecer uma clássica agência
de publicidade, mas, na verdade, há muitas
mulheres lá dentro. A minha dupla em Nova
York é uma mulher, Lori Senecal, e ela é
fantástica! Eu realmente não sei o fato de ter
tantas mulheres fortes na McCann, mas eu me
sinto muito confortável com isso. Você é a
única mulher na ítália, não?
Milka - Sim, e você sente o poder quando vai a
um meeting e só há você lá de mulher (risos).

Quando estava na Ogilvy, você também
era a única mulher, não?
Adriana - Eu era ainda a única mulher no
comando criativo. As vezes era um pouco
estranho, porque eu acho que os homens não
sabiam o que fazer comigo. Não "podiam"
falar sobre o que fizeram na noite passada,
sobre outras mulheres, sobre futebol... Era
o meu papel quebrar o gelo, começar a falar
amenidades, fazê-los se sentir bem. Ao mesmo
tempo, eles me respeitavam muito por ser
a única mulher, queriam muito a minha
opinião, me perguntam o tempo todo o que eu
achava...
Milka - É preciso lembrar que há aí também
uma questão social. Muitas jovens não querem
assumir essa posição de líder, optam pela vida
privada, por se dedicar mais a casa, à família.
Adriana - A profissão nos exige demais.
Milka - As exigências são muitas. Como
jovens mulheres em altas posições, com tantas
responsabilidades, as suas vidas privadas seriam
destruídas. Outra questão é que elas não têm
tanta ambição.

Então como lidar com trabalho, família,
filhos...?
Milka - Tendo prazer em tudo que faço, tanto
faz se é o meu trabalho formal ou lavar os
pratos em casa.
Joyce - E importante ter foco.
Adriana - Para mim, é pondo a alma em tudo.
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Provavelmente nós também
trabalhamos mais horas por dia, e tentamos
manter parte da mente focada em comprar
comida, levar para casa, cozinhar... Temos
de lidar com uma série de coisas ao mesmo
tempo.
Adriana - Temos também a sorte de ter ótimos
maridos, porque muitas vezes as mulheres se
sentem inseguras de perder seus companheiros.
As responsabilidades que assumem ameaçam
as relações. Muitos homens não aceitam estar
com uma mulher com vários compromissos,
responsabilidades, que tem de estar disponível
para os meetíngs, além de passar muito tempo
ao lado de outros homens. Temos de ter grandes
homens ao nosso lado.
Joyce - É verdade. Mas nos Estados Unidos
há muito mais mulheres trabalhando. No meu
departamento de criação nós temos talvez um
terço ou a metade de mulheres no departamento
de criação de Nova York. E elas começaram a ter
filhos, sendo que para algumas era o segundo
filho. Há uma delas, muito talentosa, que para
não perdê-la eu disse: "Não venha na sexta,
trabalhe de casa"
Adriana - Essa atitude é tipicamente feminina.
Não sei se os homens fariam a mesma coisa.
Joyce - Acho que sequer passa pela cabeça
deles.

É uma característica feminina
ser maternal, ter o instinto de proteção, a
preocupação com as questões mais humanas.
Eu já recebi pessoas chorando no meu escritório
por razões pessoais. Como um homem nunca
chora na frente de outro, quando algum deles
diz: "Eu tenho um problema" eu digo: "Vá para

casa". ,
Joyce - Eu tenho uma jovem talentosa diretora
de arte que desenha alguns pratos e que
precisava de algum tempo de licença. Eu disse:
"Vá cuidar dos seus negócios, dos seus pratos".
Não queremos perder talentos. E cada vez mais
difícil achá-los.
Adriana - É importante demonstrar que se

é querido pelo chefe e pelos colegas, até por
passarmos tanto tempo no trabalho.

Ainda mais quando se trabalha com
criatividade, subjetividade, idéias,
emoção...
Joyce - Exatamente, temos de colocar nosso
coração na mesa.

E como se dá o processo
criatívo,noquea liderança
feminina pode fazer a
diferença em um mundo
em que se fala muito de
responsabilidade social?

Pensem num
mundo liderado por
mulheres. Se Bush fosse
mulher não haveria guerras.
No way!
Joyce - Teve a Margareth
Tatcher...
Adriana - Mas a Tatcher
não é"exatamente uma figura
feminina (risos). Nós lidamos
com os conflitos de uma
maneira muito diferente.
Milka •• O processo de
criação vem do mesmo lugar,
seja homem ou mulher; a
diferença está em como lidar com isso e com
qual profundidade. Nós, mulheres, vamos um
pouco mais fundo quando executamos idéias,
pensamos no que servirá para o mundo dos
nossos filhos e para as pessoas em geral.
Adriana - Eu só acrescentaria uma coisa: não
gosto de gente egocêntrica. Sempre digo ao
meu time: ponham seus egos dentro das gavetas
e tranquem, porque na agência não vamos usar.
Se temos de competir com alguém, será com
outras agências; lá dentro não competimos entre
nós. Eu tento ainda fazer com que as pessoas
de alguma maneira se sintam confortáveis,
queridas, motivadas para terem idéias.



Joyce - Muitas pessoas são movidas pelo ego,
por um sentimento de ter de ganhar sempre.

£ qual a percepção de vocês sobre À
imagem das mulheres nas campanhas?
Milka - Na Itália é um total desastre. As
mulheres ainda são objetos para os homens.

Adriana - No Brasil é o mesmo.
Milka - O jornalismo da Itália briga contra

a estupidez com que a

mulher" é representada.
Porém, os grandes

donos das empresas, as
pessoas que pagam pela
publicidade, são homens,

então é difícil encontrar

outro caminho.
Joyce - Ocasionalmente
eu vejo algo a esse respeito.
Estava participando de
um júri e um comercial
apresentava a piada de

sempre: a velha mulher
gorda pulando na
piscina. Todo mundo
achou engraçado. Eu
disse: isso é uma idéia
de mau gosto. O júri era
50% masculino e 50%
feminino, e prevaleceu

meu argumento. Eu
acho que podem ter
coisas engraçadas e ao
mesmo tempo populares
e inteligentes. A piada às
vezes tira a atenção da

marca e dos atributos do produto.
Adriana - Entra aí o nosso papel de chamar

atenção e dizer: hélio! Está na hora de parar
com os mesmos clichês.

Mas trata-se também de parar com isso não
apenas pela mulher, mas por se estar lidando
com imagens de seres humanos, não?

Joyce - Você está absolutamente certa. Nos Estados
Unidos a única figura que se pode fazer graça é a do
jovem rapaz. Ainda assim, meu marido fica muito
chateado quando vê idéias como o cara grudando a
língua no congelador.

Tem havido alguma mudança?
Adriana - Um pouco. Eu tenho percebido que
quanto mais mulheres participam do processo
em todas as situações, melhor. Na McCann, talvez
por eu ser mulher, não vemos criações desse tipo,
grosseiras. Eles sequer me mostram algo assim.
No Brasil, fica claro quando as peças são feitas
por homens. A piada é a mesma, mostrar poder,
principalmente quando se vende produtos para
homens, como carros, preservativos...
Joyce - Eu acredito que esteja mudando. Tenho
percebido trabalhos mais inteligentes, que
valorizam idéias mais interessantes.

Milka - A realidade na Itália é muito mais
parecida com a do Brasil, mas isso vai mudar com
as novas gerações. E é muito importante a nossa
liderança para contribuir com essa mudança.
Joyce - Definitivamente essas piadas são menos
populares nos Estados Unidos.

Joyce, como foi o processo de criação da
campanha "Príceless", para Mastercard?
Joyce - Foi desenvolvido com muita colaboração, um

grande processo participativo. Um diretor criativo criou
a tagline, outro criou a Une... Quando vi a assinatura,
adorei! Pensamos em uma listagem, como uma lista
de compras, sobre o que poderíamos comprar e o que
não poderíamos. E foi assim, simples assim.

O que não tem preço para vocês?
Milka - O prazer de se fazer as coisas.
Joyce - Adoro minha vida, meu trabalho, mas o que
não tem preço para mim é estar com os meus filhos.

Adriana - Muitas coisas para mim não têm
preço, mas uma das que me dão muito prazer é
estar em casa, com a minha família, fazendo meu
tricô na frente da TV e sem nenhum prazo para
terminar (risos).
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