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Só elogios
"Eles são especiais'' Por trás do elogio de Pierre Casse, um

dos representantes do MBA da Berlin School Leadership,
para definir o perfil dos brasileiros que participam do
curso, estão três argumentos que demonstram a qualidade
e o talento da turma verde-amarela. Junto com Michael
Conrad, presidente da Berlin School e um dos criativos mais
consagrados do mundo, Casse divide uma programação
prática e teórica que inspira e motiva os profissionais a
desenvolverem uma liderança mais criativa.

"Primeiro porque os brasileiros são muito exigentes,
cobram bastante do programa, têm grande expectativa
sobre o curso, não se contentam com a média e com isso
elevam o nível das aulas e do grupo acadêmico de toda
faculdade','afirma Casse. Em segundo, ele enumera que os
brasileiros contribuem de uma forma muito peculiar pelo
fato de o Brasil "por si só ser um ambiente muito especial e,



conseqüentemente, oferecer uma série de experiências,
incluindo ações de liderança que enriquecem toda a
turma'.'Em terceiro lugar, e não menos importante, ele
salienta que os brasileiros são pessoas muito amáveis.
"É muito bom interagir com eles porque estão sempre
sorrindo, alegres, com uma energia muito grande e são
brilhantes!'

Conrad também não poupa comentários.
"Os publicitários brasileiros são incríveis',' diz ele,
salientando para a popularidade de alguns deles, como
Washington Olivetto e Marcello Serpa, e de campanhas
que levam suas marcas pessoais, como a de Bombril e
Havaianas. Outra característica apontada por Conrad
como diferencial é o fato de os brasileiros serem muito
visuais, "além de ótimos contadores de histórias, muito
competitivos, com uma produtividade que realmente
atrai o mundo e os tornam os melhores em vários
aspectos na comunidade global!'

Conrad só não sabe explicar por que ainda há tão
poucas mulheres no curso e na própria indústria da
propaganda. "Há algumas culturas em que mulheres
estão no topo da liderança, como os Estados Unido; em
outras, são menos desenvolvidas','diz ele, para quem, na
América Latina, os "machos talvez façam do mercado
um clube do bolinha'.'"O que eu acho um grande erro,
porque nós acreditamos cada vez mais na importância
da liderança feminina!'

Aluno do curso de 2008/2009, o diretor de criação
em internet da AlmapBBDO, Sérgio Mugnaini, diz
que a presença feminina é fundamental. "Temos três
mulheres brilhantes na turma e toda discussão que as
envolve é muito rica!' Rico também é todo o conteúdo
da programação: "O volume de material para ler e
estudar é impressionante, temos três trabalhos para fazer
nos 15 dias de cada módulo, uma tese de mestrado para

entregar no final do curso, além de textos e cases','
diz ele, para quem tanta teoria é indispensável.
"Sem ela não se pode inovar','argumenta.

Da turma anterior, o diretor de criação Luiz
Sanches, também da Almap, ressalta que o curso
muda a visão que o publicitário tem do negócio.
"Temos uma formação de criação, mas nem
sempre entendemos do negócio, da gestão, que
são fundamentais para se ter liderança, entender
melhor o cliente, a agência em que se trabalha,
criar infra-estrutura para a equipe',' diz ele, que
completa: "Sem falar que o Michael é um caso à

parte, as histórias dele são inspiradoras!'
Interessado pelo curso desde que foi criado, o sócio e

W de criação da África Sérgio Gordilho afirma que o
MBA serve principalmente para ajudar o profissional a
ter mais maturidade. "Os criativos, muitas vezes, vivem
como Peter Pan, garotos que caem na criação, fazem
dali a sua Terra do Nunca e se recusam a crescer" diz
ele. Apesar de acreditar na importância de se ter um
lado lúdico, "uma cabeça de Peter Pan" na criação,
Gordilho salienta para a necessidade de se ter também
mais conhecimento de gestão, administração, liderança
e do funcionamento do negócio como um todo, para
se garantir mais profissionalismo, interação com os
clientes e, conseqüentemente, melhores resultados.

A turma de 2008/2009 conta ainda com Ruy
Lindenberg, VP de criação da Leo Burnett Brasil
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