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Na expressão do empresário e publicitário Julio Ribeiro, o sonho é mais importante do que a 
realidade. Especialmente nas agências de propaganda que, em sua opinião, devem fazer esse 
exercício para desenvolver boas ideias e, consequentemente, uma comunicação mercadológica 
eficaz. Seu livro de cabeceira é “Você é do tamanho dos seus sonhos”, de César de Souza, que 
inspirou sua tese pessoal.  
 
“Entre um sonho insensato e um emprego acredite no sonho. Estudando uma centena de 
empresas, cheguei a uma conclusão interessante: a maioria delas nasceu da insensatez de 
alguém que tinha na cabeça mais sonho do que juízo”, escreveu Ribeiro na reedição de “Fazer 
acontecer.com.br”, um clássico da literatura publicitária do País, com mais de 30 mil 
exemplares vendidos e que está esgotado há cinco anos. O lançamento será nesta terça-feira 
(10) no Museu Brasileiro de Escultura, em São Paulo. A nova edição tem seis novos capítulos e 
uma abordagem sobre internet. “Estava escrevendo um novo livro, mas me encorajaram a 
relançar o anterior devido à enorme demanda de estudantes. Aceitei o desafio”, ele 
acrescentou.  
 
Para ilustrar por que sonhar é preciso, Ribeiro cita exemplos como o do empresário brasileiro 
que foi para os Estados Unidos ser office boy, porém logo depois perdeu o emprego. Resolveu 
estudar e um ano depois foi jubilado. Após perder a credibilidade total pediu a universidade 
uma nova chance. Estudou, se formou e retornou ao País para transformar a empresa da sua 
família em líder de mercado. A Embraer surgiu de um sonho de um estudante do ITA 
inconformado “com o fato de o Brasil ter inventado o avião e não ter uma fábrica de aviões”. O 
empresário Olavo Setúbal criou a Deca após constatar que não havia no Brasil uma fábrica de 
acessórios para o lar.  A criação da Talent em 1980 é fruto do sonho de Ribeiro, na época sócia 
da MPM-Casabranca, que conquistara a conta da Fiat. Nas suas andanças para fazer contatos 
com o cliente na Itália, conheceu uma pequena agência, a Clients Dream, com 20 pessoas e 
10 contas, entre as quais a própria Fiat, Pirelli e Olivetti. Foi uma senha para Ribeiro sonhar. 
  
“Sonhei com essa agência por alguns meses. Um dia vendi minhas ações daquela que na 
época era a maior agência do Brasil e abri uma nova, a Talent, num meio andar vazio na 
Avenida Faria Lima. Funcionários? Só três: eu, um office boy e um motorista. Clientes? 
Nenhum. Capital? Algum dinheiro no banco, duas resmas de papel, um conjunto vazio, uma 
mesa e meu talento. Mas era como nascer de novo. Um novo sonho, uma Clients Dream, era a 
Talent e deu certo. Sem sonhar a vida fica muito triste. Sem trabalhar pelo sonho ela fica 
muito sem graça”, escreveu Ribeiro, que começou na propaganda após formar-se em direito 
na USP e também ter estudado sociologia. “Meu primeiro emprego foi na McCann Erickson. 
Dois anos depois fui para o marketing da Caterpillar e depois retornei à McCann. Na verdade, 
nunca quis ser publicitário, mas dono de agência de propaganda. Quando cheguei à McCann 
me identifiquei com aquele ambiente diferente dos escritórios de advocacia. Comecei a me 
articular com a Julio Ribeiro & Mihanovich. Sou empresário até hoje”, acrescentou. 
 
Com um faturamento anual de R$ 500 milhões sabe que é diferente ser funcionário e 
presidente de uma corporação. Para ele, lidar com pessoas exige habilidade em todos os 
níveis, principalmente fazê-las funcionar como um grupo. “Na Talent não tem gritos, 
desrespeito. Nosso negócio é incentivar o aprendizado de todos. Quem não estuda, não evolui. 
Temos dois coachs que treinam nossa equipe regularmente. Por que o Dr. Zerbini realizava 
cirurgias com 90 anos e um criativo se aposenta com 30 anos? A resposta é simples: ele 
estudava, fazia cursos e buscava a informação para ter um desempenho melhor. Os coachs 
atuam em uma estrutura batizada de Botox que faz propostas disruptivas para acrescentar 
valor às pessoas”, relata Ribeiro que pessoalmente participa de cursos e seminários. O último 
deles foi sobre o futuro do trabalho realizado na cidade de Praga, na República Tcheca.  
 
A internet é um dos temas que Ribeiro acrescentou na versão atualizada de “Fazer 
acontecer.com.br”. Sua principal recomendação para as agências é não usar a rede mundial de 
computadores como um meio de comunicação.  
 



“Na televisão ou no rádio, as pessoas são agentes passivos. Quem escolhe o que eles vão ver 
ou ouvir é sempre alguém alheio a eles. Na internet é exatamente o contrário. É esmagadora a 
maioria da ação interativa, ou seja, uma pessoa trocando ideias com a outra. É por isso que 
rara é a campanha de propaganda, tratando a internet como mídia comum, que dê certo na 
internet. Por conseguinte, o uso da internet pressupõe você pensar em alguma coisa que 
interesse ao seu público-alvo. Um exemplo? O YouTube. Em 2008 o YouTube teve 6 bilhões de 
acessos para ver o quê? Coisas interessantes. Produções caseiras, na sua maioria, porém, 
engraçadas”, disse o presidente da Talent. 
 
Assim como no primórdio da televisão, que deixou em pânico as agências de publicidade da 
época, a internet também exige mais criatividade para ser bem utilizada. “A web abriu um 
mundo inteiramente novo nos conteúdos e formas de interação humana. A única certeza que 
temos é de que as propostas devem ser interativas. Apenas isso. A Crispin Porter + Boguski 
fez uma campanha para internet para o Burger King, chamada de “The subservient chicken”, 
que consistia em convidar as pessoas a entrarem num site e dar ordens do tipo: dance balé, 
ponha um ovo, ou fuja de um cachorro a um ator vestido de galinha. Total non sense, mas 
altamente interativa. Esse site conseguiu, nos 12 meses em que esteve no ar, 396 milhões de 
entradas e aumentou em 60% o resultado do Burger King. O diretor de marketing afirmou que 
foi o maior negócio que a empresa já havia feito em propaganda”, finalizou. 
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