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Nas rodas publicitárias internacionais, o nome Crispin Porter + Bogusky é sinônimo de 
glamour, admiração, status. É fácil entender a razão. Uma das maiores vencedoras do Festival 
de Cannes, a mais cobiçada premiação da publicidade mundial, a agência americana fincou seu 
nome na constelação da propaganda internacional ao se colocar como referência criativa e por 
extrapolar os canais tradicionais ao desenvolver suas estratégias de comunicação. "Desde 
cedo, decidimos que a tecnologia digital não era um departamento separado, mas sim outro 
meio que deve estar integrado desde o início ao processo", conta nesta entrevista Chuck 
Porter, um dos sócios e copresidente da agência. Com faturamento superior a US$ 1,3 bilhão, 
a Crispin Porter + Bogusky foi fundada em 1965. Entre os principais clientes da companhia 
estão Microsoft, Volkswagen e Coca-Cola.  
 
Gazeta Mercantil - Diferentemente de muitas de suas concorrentes internacionais, a 
Crispin Porter + Bogusky adota um modelo de atuação segundo o qual a compra de 
espaços publicitários é feita pela própria agência. Esse também é o sistema usado no 
Brasil. Por que a empresa optou por esse modelo e que vantagens vê nele?  
 
Não compramos mídia para todos os nossos clientes, embora façamos todo o planejamento de 
mídia. Não creio que fosse possível fazer o nosso trabalho de qualquer outra forma, pois não 
acredito na criação de barreiras entre departamentos. Quando começamos a pensar sobre uma 
marca, reunimos profissionais de todas as áreas - criação, mídia, planejamento, tecnologia 
digital e design. Boas ideais podem e vêm de todos os lugares. Além disso, com toda essa 
fragmentação e novas mídias, o planejamento de mídia tornou-se central no processo de 
criação. Em muitos de nossos casos - especialmente para Mini Cooper e a rede Domino’s - a 
mídia precisa ser criativa.  
 
Gazeta Mercantil - Criada em 1965, a agência viu o mercado de comunicação passar 
por grandes transformações. Como o senhor define a Crispin Porter + Bogusky de 
hoje e que adaptações foram feitas na empresa para ela estar em sintonia com os 
novos tempos?  
 
Cheguei à agência em 1988. A partir de então, reinventamos a empresa e espero que 
possamos continuar a reinventá-la todos os dias. Algo que fizemos desde cedo foi promover 
uma mudança de cultura no departamento de criação. No passado, alguns trabalhos, como 
displays em lojas, ocupavam uma posição inferior ao passo que a TV estava no topo. Mudamos 
isso para que todos os trabalhos de criação funcionem em qualquer mídia. Você pode 
desenvolver um material de mala direta um dia e uma grande campanha para a TV no outro. 
Existia uma série de equipes de criação que nunca tinham atuado em anúncios, apenas em 
eventos e coisas do gênero. Além disso, nos antecipamos ao integrar design e tecnologia 
digital ao processo de criação. Hoje, nunca começamos uma campanha pensando apenas na 
publicidade. A partir de uma ideia, começamos a pensar nas melhores formas para tornar essa 
ideia contagiante. Algumas vezes isso acontece por meio da publicidade, outras vezes não.  
 
Gazeta Mercantil - Na era digital, um dos principais desafios para as agências é a 
integração entre a comunicação tradicional e a criação on-line. Como a empresa se 
preparou para essa nova realidade?  
 
Desde cedo, decidimos que a tecnologia digital não era um departamento separado, mas sim 
outro meio que deve estar integrado desde o início ao processo. E sabíamos que precisávamos 
ficar bons nisso rapidamente. Contratamos um profissional realmente bom de outra agência 
para lidar com a área digital e deixamos que ele pensasse a melhor maneira de atuar nesse 
campo. Em dois anos já contávamos com 60 funcionários no departamento digital. Ele tornou-
se parte integrante dos projetos para todos os clientes.  
 
Gazeta Mercantil - Com o excesso de informações do mundo atual, especialmente as 
de cunho publicitário, o poder da propaganda parece se diluir, não tendo assim mais 



a mesma eficácia para, sozinha, fisgar o consumidor. O senhor concorda com essa 
afirmação? Qual a função da publicidade no atual contexto da comunicação?  
 
A boa publicidade ainda exerce um grande poder sobre as pessoas, mas a publicidade 
medíocre é muito mais facilmente ignorada. Realmente acredito que, sob inúmeros aspectos, a 
propaganda boca-a-boca tenha mais credibilidade do que a publicidade propriamente dita. 
Procuramos criar anúncios que causem burburinho. Tentamos criar notícias envolvendo uma 
determinada marca ou evento, de modo que as pessoas, quando estiverem falando a respeito 
de nossas marcas, façam comentários do tipo "você viu o que eles fizeram?"  
 
Gazeta Mercantil - A Crispin Porter + Bogusky está sediada nos EUA, o mercado que 
deflagrou a pior crise econômica desde 1929. Como o setor publicitário americano 
tem reagido à turbulência financeira? A Crispin Porter + Bogusky foi afetada?  
 
Bem, neste momento os negócios vão mal. Obviamente a maior parte das empresas reduziu 
gastos, assim como a maioria dos consumidores. Não penso que essa recessão será tão 
profunda ou duradoura como pensam alguns, mas tem sido bastante séria. Temos tido sorte 
uma vez que muitos de nossos clientes, como o Burger King e Domino’s, estão indo bem 
dentro do atual cenário. No entanto, tivemos que demitir algumas pessoas em janeiro - cerca 
de 4% do total de nossos funcionários. A boa notícia é que algumas empresas e anunciantes 
realmente bons devem sair da crise mais fortes e com um impulso positivo. Historicamente, os 
períodos em que a maior parte dos anunciantes recua costumam ser as melhores épocas para 
construir novas marcas e roubar participação de mercado.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor acompanha a publicidade brasileira? Quais os pontos 
que destaca no trabalho feito pelas agências do Brasil?  
 
Amo a música, arte e publicidade brasileiras, caracterizadas por uma forte energia e um design 
bonito. Além disso, os publicitários no Brasil são como estrelas do rock. Gostaria de viver aqui.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 maio 2009, Empresas & Negócios, p. 
C8. 


