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Se disséssemos ao Alex Periscinoto que ele é um exemplo de publicitário humanista, ele 
provavelmente se surpreenderia, No entanto, a sua trajetória na Almap teve a marca do 
humanismo. Á cultura humanista que ele legou à agência é tão forte que eclipsou a cultura 
própria do grupo multinacional que a adquiriu. Casos como esse são raríssimos, pois em geral 
o grupo controlador impõe a sua própria cultura organizacional. 
 
Humanismo e gestão 
 
Na visão humanista do mundo, o homem é a razão e medida de todas as coisas. O ser 
humano tem no seu íntimo um potencial inesgotável de criatividade, fruto dos talentos que 
recebe dos deuses ao nascer, para com eles partir à busca da beleza, do bem e da justiça, 
tornando o mundo um pouco melhor. No mundo dos negócios, esta visão humanista se 
expressa na convicção de que a nossa gente é a nossa principal vantagem competitiva. Np 
mercado da comunicação, em especial, o pensamento crítico estimulado pelo humanismo é a 
origem da verdadeira criatividade. 
 
Em outras palavras, a criatividade é um dom natural, delicado e frágil que não pode florescer 
em ambientes burocráticos ou mecanicistas. 
 
Lembro-me de um diálogo entre Adoniran Barbosa e Oswaldo Molles em que Adoniran diz a 
Molles: "Poesia não se faz com ferramenta", ao que Molles replica: "E nem precisa de 
gerente". 
 
Não se deve jamais dificultar o surgimento das idéias, com estruturas funcionais e métodos 
de trabalho que cerceiem a liberdade criativa, ao invés de orientá-la e estimulá-la. Parece 
óbvio, mas há muitas agências que ainda acreditam em métodos estruturados de 
planejamento e criação, com resultados monotonamente previsíveis. A bem da verdade, é 
preciso dizer que isto agrada também a muitos clientes que não estão dispostos a correr 
riscos. 
 
Nossa conclusão, portanto, é muito clara. A verdadeira criatividade, que une beleza e 
objetividade, surge espontaneamente nas agências com uma filosofia humanista de gestão.  
 
Outra característica do gestor humanista é a fé no ser humano e a crença de que as pessoas 
ao nosso redor podem e devem crescer constantemente como pessoas e como profissionais. 
Assim, a agência humanista consegue mais facilmente formar e manter os jovens que nos 
substituirão um dia, sem solução de continuidade. Finalmente, a gestão humanista 
caractetiza-se pelo respeito às diferenças humanas. Na agência humanista convivem 
personalidades diferentes mas, tirando o melhor de cada um, o gestor humanista consegue 
fazer com que todos remem na mesma direção. 
 
Se olharmos ao nosso redor, identificaremos facilmente as agências que merecem a 
classificação de humanistas. Veremos também em todos os casos que esta visão gerencial 
provem diretamente de quem está no comando da agência. É dele (ou dela) que vem as 
idéias e o clima que fazem da agência um bom lugar para se trabalhar, estimulante e 
desafiador. Gestores humanistas como foi, por exemplo, Alex Periscinoto no comando da 
Almap durante décadas, conseguem aliar o que parece ser impossível criam uma agência 
líder, onde convivem pessoas que respeitam as diferenças de cada um; obtêm bons 
resultados financeiros e no entanto conseguem manter motivados e felizes todos que 
trabalham ao seu redor. 
 
Epílogo 
 
Esta nossa singela homenagem, a um dos maiores artífices da moderna propaganda 
brasileira, não seria completa sem uma menção a outra característica de sua personalidade. 
Alex tinha pudor de ser bom, Num mundo de competição implacável os líderes não devem 



parecer bondosos. Mas, durante muitos anos, funcionou dentro da Almap uma miniagência 
onde trabalhavam jovens de talento, vindos de todo o Brasil e escolhidos pessoalmente pelo 
Alex. Cumpriu todas as etapas de uma agência comum, orientados pelos melhores 
profissionais da Almap e muitos deles tornaram-se bons publicitários. A maioria não ficava na 
Almap, mas isto era o que menos importava, pois o verdadeiro objetivo era abrir as portas da 
propaganda ao maior número possível de jovens, muitas vezes de origem humilde, que de 
outra forma não teriam esta oportunidade. Foi mais uma maneira que Alex encontrou para 
ajudar os deuses em seu trabalho. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 mar. 2009, p. 2.   


