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Há três semanas, no fim 
de noite, Gerry Graf tomou 
uma decisão importante. O 
premiado diretor de criação 
deixou um salário gordo e 
uma posição importante 
em uma grande agência, 
por uma vida dura de quem 
lança seu próprio negócio. 
Ele se sentia isolado. Ligou, 
então, para David Droga, que 
tomou essa similar decisão 
arriscada há quatro anos, 
quando criou a Droga5, que 
hoje atende a clientes como 
Puma, Unilever e Microsoft. 
Droga deu alguns conselhos: 
faça sua agência se tornar um 
parceiro de negócios forte e 
não entre em concorrências 
se não for pago para isso.

Histórias como essa têm 
sido uma tônica no mer-
cado publicitário em 2010. 
Desde o começo deste ano, 
talentos que poderiam formar 
um júri em Cannes deixaram as 
grandes redes de agências para 
criar suas próprias empresas ou, 
então, para propósitos criativos 
fora do mercado. Um mês antes 
da saída de Graf, Ty Montague 
e Rosemarie Ryan anunciaram 
a saída da JWT da América do 
Norte e iniciaram o estúdio Co. 
Em julho, Alex Bogusky avisou 
ao mundo que estava deixando a 
MDC Partners para fazer... enfim, 
seja lá o que ele estiver fazendo. 
Simultaneamente, Eric Hirshberg 
terminou uma bem-sucedida car-
reira na Deutsch para entrar no 
mercado de videogames. E, neste 
mês, Eric Silver deixou a DDB de 
Nova York para comprar ações de 
uma pequena agência.

Analistas de longa data do 
mercado dirão que este tipo de 
coisa sempre fez parte da vida 
das agências. Mas desmentir 
essa tendência como parte de 
um novo ciclo é ignorar algumas 
questões-chave que as agências 
precisam responder. Afinal de 
contas, a pressão em cima do 
modelo de negócios é intensa. 
As agências sofrem baques de 
todos os lados: cortes de custos, 
clientes conservadores, mesas de 
compras, maior competição com 
o surgimento de novas agências 
pequenas e médias e um modelo 
ainda centrado em produção de 
comerciais e não de ideias.

“Não posso quantificar, mas sin-
to que o mercado está ficando mais 
difícil”, diz Kevin Roddy, diretor de 

Êxodo criativo 
Saída de grandes nomes, como Alex Bogusky e Ty Montague, do mercado  
norte-americano mostra que setor já não é mais tão “divertido”

criação da BBH de Nova York. “Os 
clientes não acreditam que somos 
capazes de fazer coisas que eles 
não poderiam. Eles nos enxergam 
mais como fornecedores do que 
como parceiros”, completa.

O resultado é que as grandes 
agências não são o lugar mais 
tranquilo para uma mente cria-
tiva. Mas, de novo, elas nunca 
foram assim. A diferença, ago-
ra, é que os salários não estão 
segurando profissionais que 
enxergam nelas deficiências em 
serem incubadoras de ideias 
comerciais inovadoras. E está 
se tornando mais difícil reter os 
grandes profissionais que podem 
fazer as milhares de coisas que se 
tornaram parte do trabalho do 
diretor de criação.

A nova realidade
Existe ainda a questão eco-

nômica. O ano passado foi brutal 
para as agências de publicidade, 
com declínios de até dois dígitos 
nas receitas dos dez maiores 
grupos do mundo. Foi um perí-
odo em que as pessoas se con-
tentavam em estar empregadas. 
Em 2010, há informações de 
recuperação que parecem exa-
geradas, já que os empregos não 
voltaram, tampouco o gasto do 
consumidor. E os anunciantes 
estão sendo conservadores. Com 
isso, cai a quantidade de relações 
mais seguras com as agências, 
aumenta a concorrência e prolife-
ram shops especialistas em uma 
disciplina e experimentos que 

não envolvam a publicidade.
Um CEO de agência, que 

quis permanecer no anoni-
mato, afirmou o seguinte: 
“Antes, o mercado era muito 
mais civilizado e respeitá-
vel. Trabalhamos agora em 
um ambiente incrivelmente 
desrespeitoso. Os clientes 
acham que sabem de tudo e, 
cada vez mais, as exceções a 
esta regra desaparecem”.

Para Roddy, da BBH, a 
criatividade já não está mais 
no pedestal. “As pessoas de 
criação se tornaram commo-
dities dentro da empresa”, diz.

Graf pode ser o melhor 
exemplo dessa tendência. 
Conhecido no mercado pe-
las grandes ideias que teve 
em agências como BBDO, 
TBWA e, mais recentemen-
te, Saatchi&Saatchi, ele foi 
apontado por um dirigente 

do mercado como “alguém que 
não quer jogar esse jogo”. Ao sair 
da S&S ele afirmou que “prefere 
fazer coisas”. “Vivemos em tem-
pos em que a melhor ideia é o que 
importa. A escala não interessa 
muito”, afirmou. Sua nova agên-
cia, a Barton F. Graff 9000,vai 
buscar relações duradouras e 
fazer projetos de consultoria e 
redação.

Outro caso é o de Roger 
Camp, que conquistou mais 
prêmios D&AD do que qualquer 
outro diretor de arte norte-
americano. Ele está deixando o 
posto de diretor de criação na 
Hal Riney, agência do grupo Pu-
blicis. “Fiz duas entrevistas 
em grandes agências para 
cargos que são considerados 
como alguns dos melhores lá 
fora, mas saí pensando que 
eles não são aquilo o que 
eu esperava. Os empregos 
em grandes agências já têm 
seus afazeres definidos e 
estou buscando o que eu 
quero, em vez de me encai-
xar em um modelo já prees-
tabelecido”, disse. Para ele, 
muitos outros estão saindo 
de agências pelo mesmo 
motivo: é mais fácil cons-
truir a partir do zero do que 
reformar o que já existe. 

Quando Eric Silver dei-
xou o escritório nova-iorqui-
no da DDB, para investir em 
ações da pequena Amalga-
mated, ele afirmou que não 
estava se divertindo em seu 

último emprego, o que não lhe 
deixava fazer seu melhor trabalho. 
“Conforme você escala a ladeira 
corporativa, fica fácil de perder de 
vista o porquê de você ter entrado 
naquele mercado”, afirmou.

Por isso, está claro que as 
agências não podem seguir com 
os mesmos requisitos de empre-
go. Para a recrutadora Anne-
Marie Marcus, CEO da Marcus 
St. Jean, há uma diferença que 
deve ser pesada entre contratar 
uma estrela e alguém que está 
pronto para a vida nas grandes 
agências. “Normalmente, esta 
não é a vida que eles querem. 
Grandes clientes, reuniões, nada 
de diversão. É um cargo sério e 
nada divertido”, afirma. 

Seu conselho é que as agên-
cias decidam se querem alguém 
que possa ser encaixado em uma 
cultura já existente ou se alguém 
em torno de quem elas próprias 
irão se construir. Se for o segundo 
caso, as empresas precisar dar o 
suporte mais adequado. E isso 
não é fácil. Afinal, se as agências 
podem mudar facilmente, estes 
caras não. E é difícil encontrar 
pessoas para substituí-los. 

Mudança total
Existem pessoas que deixam 

o mercado e não apenas as gran-
des agências. Eric Hirshberg, por 
exemplo, foi para o segmento 
de videogames. Ele disse que 
a decisão de se tornar CEO da 
Activision Publishing foi difícil, 
mas que não teria nada a ver 
com uma possível insatisfação 

com o mercado de agências. 
Entretanto, ele se mostrou mara-
vilhado com a tendência de novas 
agências pequenas que surgem 
no mercado. “O modelo de hol-
ding, naturalmente, mecaniza 
as coisas. As agências precisam 
ser butiques. Acho que é uma 
das razões pelas quais a Deutsch 
sempre se deu bem. Eles sempre 
permitiram que fôssemos nós 
mesmos”, afirmou. O profissional 
afirma que a publicidade pode 
ser uma maneira fatigante de se 
mostrar para o mundo. “É um 
caminho altamente estressante 
e intenso, mas sempre foi assim. 
E as mudanças nos modelos não 
alteraram esse cenário. O desafio 
continua sendo criar um grande 
trabalho em meio a esse labirinto. 
É difícil, recompensador. Mas 
nada novo”, analisa.

Essa discussão pode não ser 
tão relevante para jovens que 
chegam ao mercado agora. Dois 
jovens na faixa de 20 a 29 anos, 
pensadores inteligentes e ambi-
ciosos, mostraram recentemente, 
quando ouvidos pela reportagem, 
que sabem para onde o mercado 
precisa ir. Em vez de focarem 
seu futuro no mercado, que po-
deria ser brilhante, eles dividem 
as mesmas preocupações dos 
seniores: os limites do modelo 
de serviços ao cliente e a dificul-
dade de encontrar tempo para 
inovação na publicidade. Desen-
volvimento de plataformas como 
Facebook ou de novos produtos 
é o que passa por suas cabeças. 
É o tipo de trabalho que faz você 

ganhar dinheiro, enquanto 
dorme e pensa.

Isso, claro, pode ser con-
siderado um problema “de 
primeiro mundo”, expressão 
definida pelo dicionário 
Urban como “problemas de 
quem vive em nações ricas 
e industrializadas, que não 
seriam nada importantes 
para quem vive no terceiro 
mundo”. Ou então, pode ser 
o começo de uma cascata 
de decisões que pode levar 
jovens, como eles, a adotar 
o mesmo caminho de Alex 
Bogusky, cuja história nem 
precisa ser mencionada. Sua 
biografia curta no Twitter 
já fala tudo: “trabalhei em 
publicidade por mais de 20 
anos. Foi divertido. Agora, 
sigo curtindo paródias de 
peças publicitárias”. 

Alex Bogusky deixou MDC Partners  
após 20 anos de publicidade

Ty Montague, ex- JWT, abriu sua própria empresa, a Co.
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