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Meio & Mensagem — Após o período de crise, surgiram 
novos desafios para as agências de publicidade nos Es-
tados Unidos?  
John Osborn — Olha, existe um ditado aqui nos Estados 
Unidos de que jamais devemos desperdiçar uma boa 
crise. E os problemas da economia que se aceleraram 
em 2008 nos forçaram a olhar para nossos modelos 
de negócios e para as nossas capacidades de manei-
ras muito diferentes pelas quais olhávamos antes. 
Um exemplo disso é que nós passamos a integrar o 
digital no coração e na alma da agência. Isso trouxe 
reflexos importantes no dia a dia, pois fomos obrigados 
a ensinar profissionais de criação especializados em 
televisão e mídia impressa a se engajarem também 
no espaço digital. Ao mesmo tempo, tivemos que 
ensinar gente de criação especializada em digital a 
aprender a arte de contar histórias em conteúdos com 
formato mais longo. Isso tudo exige um compromisso 
e a exploração de territórios fora da antiga zona de 
conforto. Mas embora algumas práticas e estruturas 
tenham evoluído, outras continuam da mesma maneira 
como eram antes. Seguimos enxergando nossa grande 
expertise como sendo a de criar e entregar conteúdos 
comerciais envolventes, que engajem os consumidores 
e deem alguma informação a eles, além de demonstrar 
uma experiência que mude a maneira com que eles 
pensam, a maneira como agem e sentem.

M&M — Quanto às finanças, a BBDO de Nova York recupe-
rou-se do baque do ano passado?  

Osborn — Não posso comentar nossos dados financeiros, 
mas afirmo que, seguramente, 2010 tem sido um ano 
melhor do que 2009. Conquistamos novos negócios 
importantes, como Pinnacle, o segmento de produtos 
para bebês da Johnson&Johnson, e o serviço de viagem 
Orbitz. Também crescemos em clientes atuais, conquis-
tando mais espaço em contas como a da própria Johnson, 
além da Procter&Gamble, Mars e HBO. O bom é que 
nosso engajamento com os clientes está ocorrendo tanto 
na esfera local, em trabalhos job a job, como nas contas 
de estratégia global. E também estamos focando muito 
forte em contas de segmentos específicos de grande 
interesse, como restaurantes e setor automobilístico.

M&M — A boa e velha pergunta: passou da hora de mudar o 
modelo de agências de publicidade? Quais são as caracterís-
ticas da tal “agência do futuro”?  
Osborn — Eu, particularmente, odeio fazer distinções 
entre modelos tradicionais e não tradicionais de agências. 
Na verdade, tudo aquilo que carrega esse estigma de ser 
chamado de “tradicional” pode, no final das contas, ser 
tão relevante hoje como era antigamente. A televisão é 
o maior exemplo disso, já que sua audiência está no pico 
aqui nos Estados Unidos e nós simplesmente não podemos 
ignorar as oportunidades que ela oferece. Entretanto, a 
natureza do engajamento deteriorou-se, já que as pessoas 
agora escrevem textos de SMS, acessam internet e leem 
revistas ao mesmo tempo em que assistem aos progra-
mas. Então, o nosso trabalho como agência passou a ser 
otimizar esse engajamento de uma forma que atravesse 

essa desordem e atraia a atenção e que motive as pessoas 
a tomarem determinada ação. Este é o nosso foco hoje 
na publicidade. Mas sempre que sou perguntado sobre a 
agência do futuro, eu realmente não tenho ideia do que o 
futuro nos reserva. Eu sei apenas do valor de um grande 
trabalho, que atrai e prende a atenção de um público e 
dá a eles a experiência da mudança. Isso continua sendo 
central para a atividade de uma agência e para aquilo o 
que os clientes esperam da gente.

M&M — Em tempos de fuga de talentos nos Estados Unidos 
— vide casos recentes como Ty Montague e Alex Bogusky —, 
como a BBDO gerencia seus valores?  
Osborn — Acreditamos que a chave para o sucesso nesta 
questão é assegurar o que eu chamo de “divisão injusta 
do conjunto limitado de talentos excepcionais”. Com isto 
em vista, identificamos dez qualidades que acreditamos 
serem fundamentais para alguém ser um profissional da 
BBDO. Precisam ser pessoas que levantem as mãos e não 
apontem o dedo. Pessoas que fazem o trabalho melhor, 
que sejam queridas pelos clientes, que tenham aquela 
paranoia saudável, que pensem no nós, e não no eu, e 
que sejam radiadores e não drenos.

M&M — A quantidade de concorrências abertas para contas 
de criação e mídia tem crescido nos últimos meses, espe-
cialmente em seu país. Isso indica uma tendência geral de 
anunciantes infelizes com suas agências?  
Osborn — Eu acho justo dizer que os clientes estão com 
expectativas em cima das agências que são maiores do 
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O novo Mad Man
Se existisse uma reedição do tal Mad Man, o publicitário tí-
pico dos anos 60 do século passado, bem que ele poderia ser 
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que nunca. Eu tento me colocar no papel deles, enten-
der a pressão que sofrem, suas necessidades internas e 
tentar ter empatia. Eu vejo os anunciantes muito pressio-
nados por si próprios. Eles precisam entregar resultados, 
sob riscos que incluem o seu próprio emprego. Você 
sabia que o tempo médio que um diretor de marketing 
fica no cargo aqui nos Estados Unidos é menor do que 
três anos? Essa taxa rápida de mudança tem um efeito 
imediato na quantidade de buscas por novas agências. 
Agora, acontece que podemos olhar isso sob um ângulo 
negativo ou sob uma perspectiva positiva. Isso porque 
os clientes precisam das agências mais do que nunca, o 
que concede um status premium ao nosso papel e ao 
trabalho que fazemos. E, além disso, o crescimento do 
número de concorrências é um indicador da melhoria 
do ambiente da economia, porque processos que foram 
adiados por conta da recessão estão sendo reinicializa-
dos agora.

M&M — A BBDO de Nova York é uma grande vencedora de 
festivais. Mas, sinceramente, você acha que eles ainda são 
relevantes para o mercado?  
Osborn — Eu acredito que um grande trabalho funciona. 
A correlação entre premiações em cima da criatividade e 
os resultados de vendas do produto já está clara. E é por 
isso que acreditamos em festivais, que são espaços para 
inspiração e aspiração. E, além do que, eles não são mais 
um local somente para o tradicional embate de agências 
contra agências. A presença dos clientes tem tornado os 
festivais cada vez mais relevantes. Os anunciantes têm 
participado em peso, e isso nos ajuda a revisar o trabalho 
de forma regular e debater os méritos das peças.

M&M — A BBDO de Nova York foi Agência do Ano do Festival de 
Cannes em 2008 (em 2009 e 2010 foram, respectivamente, 
as brasileiras DM9DDB e AlmapBBDO). Vocês acham que o 
trabalho criativo atual da empresa os credencia a voltar a 
este patamar em 2011?  
Osborn — Como eu mencionei, um grande trabalho tem 
força. Então, o nosso objetivo a cada ano que passa é 
ser a Agência do Ano de novo. Mas existe ainda uma 
coisa mais importante por trás disso. Hoje, é impossível 
ser a melhor agência sem construir relacionamentos 
duradouros com os clientes, sem entregar trabalho que 
realmente funcione e sem buscar um novo patamar de 
qualidade criativa com o decorrer dos anos. Conquistar 
um status de Agência do Ano é um desafio que nos 
deixa sempre focados em objetivos e na fuga do status 
quo. Sobre o trabalho que temos feito, eu acho que a 
criatividade tem desembocado no mercado de formas, 
tamanhos e padrões muito variados, de uma maneira 
como jamais ocorreu. Isso é estimulante e eu acredito 
que, por causa disso, nunca foi tão empolgante estar no 
mercado de publicidade.

M&M — Quais são os trabalhos recentes da BBDO de Nova 
York dos quais você se orgulha?  
Osborn — Bem, isso é como perguntar para um pai qual 
é o seu filho predileto. O que posso dizer é que den-
tre nossos esforços mais premiados no ano passado 
tivemos campanhas criadas para a HBO (“Imagine”), 
Snickers (“You´re Not You When You´re Hungry”) e 
FedEx (“We Understand”). Eu fiquei especialmente 
orgulhoso do trabalho feito com Starbucks, para quem 

criamos um “movimento” ao redor do café e de suas 
qualidades (a campanha “It´s Bigger Than Coffee”). 
Além disso, enxergamos o sucesso de nosso trabalho 
de acordo com o contexto da categoria em que compe-
te. No ano passado, por exemplo, fomos a Agência do 
Ano no Webby Awards da revista BtoB, que é focado 
somente em digital.

M&M — Como estão as relações da BBDO de Nova York 
com a brasileira AlmapBBDO? Existe algum tipo de fluxo 
de ideias entre os dois premiados escritórios?  
Osborn — Um dos profissionais de criação mais con-
decorados dentro da rede é um jovem diretor de arte 
brasileiro, que foi nomeado um Young Gun no Art Di-
rectors Club e também entrou na lista de “30 abaixo de 
30 anos” da DM News (refere-se a Marcos Kotlhar, da 
Almap). Eu penso que assegurar uma divisão injusta 

audiência. Em qual tela está o futuro para as agências?  
Osborn — Não é uma questão de tela grande contra 
tela pequena. Vivemos na “Era da Tela”. Existem 
telas em todos os lugares, da televisão ao banco de 
trás de um táxi, em outdoor, metrôs, YouTube, na 
internet, nas lojas. Isso mostra o poder do olhar, do 
som e do movimento para engajar os consumidores e 
entregar conteúdos comerciais poderosos. Hoje em 
dia, se não pensarmos em uma estratégia que englo-
be todas as telas, e com um approach que engaje, 
elas seriam separadamente apenas um grande ruído. 
Nosso objetivo é transformá-las em uma sinfonia, de 
modo metafórico. É por conta disso que incluímos o 
planejamento de canais e de contextos como parte de 
nossos serviços estratégicos para os clientes. Sobre o 
futuro da mídia, esta é uma pergunta que eu não posso 
responder, porque há até cinco anos, o Twitter e o iPad 

de talentos excepcionais e desenvolvê-los em torno de 
toda a rede BBDO é essencial para atingirmos nossos 
objetivos de criar e entregar os melhores comerciais. 
Somos afortunados por ter uma parceira como a Al-
mapBBDO em nossa rede, uma agência liderada por 
gente extraordinária como Marcello Serpa e José Luiz 
Mandeira. E Serpa é também um membro importante 
do board global da BBDO. Mas o mais importante de 
tudo é que nós dois nos seguimos no Twitter. Muito 
embora ele tenha muito mais seguidores do que eu 
(risos).
M&M — Os anunciantes falam muito sobre mídias men-
suráveis, como o online. Por outro lado, um evento como 
o Super Bowl atraiu mais de 100 milhões de pessoas em 

não existiam. Da parte da agência, o que temos que 
fazer é trabalhar, trabalhar e trabalhar, assegurando 
que possamos entregar em todas as plataformas.

M&M — Qual a sua opinião sobre concorrências agressivas 
que não remuneram agências e, em alguns casos — que 
começam a surgir em lugares como a Índia —, chegam ao 
absurdo de cobrar?  
Osborn — A minha posição sobre isso é muito simples. 
Nós não damos ideias de presente. Elas são a nossa 
moeda. A publicidade é uma multiplicadora e tem a 
força para ampliar o valor de marca e a presença do 
cliente na mídia. E, por conta disso, as agências pre-
cisam ser recompensadas de acordo.

“Eu acredito que um grande trabalho funciona. A correlação entre 

premiações em cima da criatividade e os resultados de vendas do 

produto já está clara. E é por isso que acreditamos em festivais,  

que são espaços para inspiração e aspiração”
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