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Nem todos os prêmios conquistados pela Crispin Porter + Bogusky tiraram a modéstia do sócio 
e chairman da agência, Chuck Porter. “Ficamos muito honrados e lisonjeados que nos vejam 
como a mais criativa do mundo, mas nós nem ao menos pensamos assim. Quando chegamos 
lá pela manhã, dizemos: eu realmente espero que eu faça melhor hoje que ontem. E alguns 
dias são realmente bons e outros são uma droga. E o que temos feito no passado, ficou no 
passado. Não sabemos o que será amanhã”, falou o criativo, pouco antes da palestra que 
ministrou no Hotel Unique, na semana passada, em São Paulo, a convite do Clube de Criação 
de São Paulo.  
 
Porter entrou na CP+B em 1988. Antes disso, ele havia trabalhado como redator freelancer 
para várias outras agências. Em poucos anos, a empresa, sediada em Miami, nos Estados 
Unidos, cresceu significativamente. Hoje ela atende clientes como Microsoft, Burger King, 
Volkswagen e Domino’s Pizza. 
 
Ao ser questionado sobre qual é o motivo do grande sucesso da empresa, o criativo usa o bom 
humor. “Sorte, foi tudo sorte”, brincou. “Quando começamos éramos uma pequena agência 
em um pequeno mercado com pequeno orçamento, então tivemos de nos preocupar em fazer 
as coisas de uma maneira diferente e nos tornamos bons nisso. Nós somos muito sortudos em 
ter essa capacidade de fazer o que os clientes querem”, falou.  
 
Hoje, além do escritório na Flórida, a agência tem também outro em Bolder, no Colorado. 
“Escolhemos um lugar que fosse completamente o oposto de Miami”, explicou o executivo. 
 
Após muita hesitação, o criativo conseguiu definir a agência em uma única palavra. “Tudo que 
eu consigo pensar tem no mínimo quatro palavras. Eu acho que ‘tentamos’, ‘tentamos muito’ 
seria a palavra”, disse. 
 
Uma das características da agência, segundo Porter, é que eles não são uma agência com 
níveis hierárquicos muito definidos. “Eu acho que somos informais e democráticos. Nós não 
temos nenhum chefe. Eu não acredito que pessoas criativas são gerenciáveis. Todo mundo 
sabe o que precisa e o quanto tem de trabalhar duro”.  
 
Muitos trabalhos da CP+B para o Burger King foram premiados. A agência conquistou a conta 
quando o cliente estava em uma fase difícil. “Eles tinham trocado de agências acho que cinco 
vezes nos seis anos anteriores. Então, estavam prontos para experimentar. Nós definimos a 
audiência deles, que eram homens jovens, dos 16 aos 29 anos, e decidimos que teríamos de 
falar com esses caras. E, com isso, pudemos fazer um trabalho superbom”, afirmou Porter. 
 
Algumas ações feitas pela agência para Burger King fazem pensar sobre como um cliente 
aceitaria arriscar a marca assim, como por exemplo a Whopper Freakout, que mostra a reação 
dos clientes quando uma das lojas da rede de fast-food deixa de vender o sanduíche por um 
dia. “Sempre pensamos no que seria realmente notícia. Tivemos essa ideia e resolvemos testar 
para ver o que acontecia e foi legal, funcionou. Nós experimentamos várias ideias para ver o 
que acontece. As pessoas são mais interessadas em dizer ‘olha, o que esses caras fizeram’ do 
que ‘olha, o que esses caras disseram’”, concluiu o chairman. 
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