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gestão de carreira

reportagem especial

No mercado da publicidade, a lideran-
ça está associada à imagem. É líder 

aquele profissional que assume a cara e 
a identidade da agência. Do ponto de vis-
ta da gestão, liderar equivale hoje a mo-
tivar, agregar, indicar caminhos, instituir 
debates, convidar à reflexão, estabelecer 
relações de confiança e reunir esforços 
em busca de um resultado. Numa área 
supostamente guiada pela informalida-
de dos criativos, o líder encara o desafio 
de estabelecer disciplinas e patrocinar 
liberdades.

Se os estilos variam, o resultado pre-

Liderança 

Exigência 
competitiva
Formação de novos líderes é desafio constante para gestores de 
empresas de comunicação

Por Walter Falcetta Jr.

cisa ser sempre o mesmo: agilidade, ori-
ginalidade e qualidade na entrega final. 
Em 2011, o mercado brasileiro olhou com 
atenção para os movimentos de Luiz Fer-
nando Musa, um profissional que se pode 
chamar de holístico, young style, multi-
tarefa e que é a cara da agência que co-
manda.

Musa se formou em Administração pela 
Universidade de São Paulo (USP), em Co-
municação pela Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM) e fez seu mes-
trado em Marketing Esportivo. Ganhou 
seu lugar na Ogilvy em 1995, anuncian-

do-se, prometendo fazer o que fosse ne-
cessário, até servir café. Galgou postos e 
destacou-se como diretor de atendimen-
to até ser promovido à direção-geral, em 
2007. Desde agosto de 2011, é CEO da 
Ogilvy & Mather. 

Considerado o que os gestores chamam 
de intraempreendedor, liderou projetos 
e se converteu em um dos nomes fortes 
da rede no mundo. Tido como um faze-
dor compulsivo, o são-paulino Musa te-
ve papel estratégico na criação da 9ine, 
a agência de marketing esportivo do jo-
gador Ronaldo Fenômeno, que fechou a 
carreira identificado com o Corinthians. 
No final do ano passado, foi um dos res-
ponsáveis pela criação da microrrede Da-
vid, agência planejada para produzir bis-
coitos finos na publicidade.

Na Ogilvy, uma de suas principais pre-
ocupações é justamente constituir novas 
lideranças, além de capacitar e motivar as 
equipes de produção. “O papel da nossa 
indústria é vender o talento e, por isso, o 
grande desafio é ter as pessoas certas no 
negócio”, afirma. Seguindo essa filosofia, 
Musa costuma falar diretamente, e sem-
pre, com os líderes de área, identificando 
problemas e buscando soluções. “É um 
prazer fazer isso pessoalmente e partici-
par da gestão de recursos humanos da 
agência”, diz.

No dia a dia da agência, valoriza o mo-
te “Divine discontent”, um dos pilares da 
cultura corporativa da Ogilvy. Significa 
que o talento não pode se acomodar, que 
se pode sempre fazer melhor o que já é 
bom. “Nosso propósito é incentivar a co-

laboração interdisciplinar, sem territórios 
marcados, em que todos podem apresen-
tar sugestões”, explica. “Trata-se de uma 
agência aberta.”

Pensando globalmente, o executivo 
afirma que seu time pode brigar com qual-
quer agência, em qualquer lugar do mun-
do. Para isso, conta com o reforço quali-
ficado de vários profissionais estrangei-
ros. É o caso da inglesa Kajsa McLaren, 
diretora-geral de planejamento da Ogilvy 
Brasil; do espanhol Paco Conde, diretor 
de criação da Ogilvy Rio; e da australia-
na Mollie Hill, diretora de planejamento.

Em março, o diretor de criação da Ogil-
vy Brasil, Rubens Filho, mudou-se para 
Manchester para cursar o Masters of In-
teractive Media Management, na Hyper 
Island, que os publicitários chamam de 
“Harvard” do mercado digital. Rubens, 
que trabalha há 15 anos na agência, per-
manecerá um ano no exterior e enviará 
regularmente notícias sobre sua experiên-
cia de aprendizado.

De funcionário a dono
Se essa é a conduta gestora dos jovens, 

os veteranos não fazem diferente. No fim 
de março, Washington Olivetto, o mais 
premiado publicitário brasileiro, come-
morava a vitória de sua WMcCann na dis-
puta pela conta do Projeto Olimpíadas do 
Bradesco, ação de ponta na comunica-
ção do banco nos próximos anos, espe-
cialmente em razão da Rio 2016. Termi-
nada a celebração, que envolveu simul-
taneamente os escritórios de São Paulo e 
do Rio de Janeiro, ele já pensava em co-Fernando Musa, da Ogilvy: o grande desafio é ter as pessoas certas no negócio
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mo organizar e potencializar sua equipe 
para o desafio.

Conhecido por seu interesse na forma-
ção e aprimoramento de profissionais, 
Olivetto afirma que sua agência tem muito 
mais do que um projeto de recursos hu-
manos. “Aqui, trabalhamos com a gestão 
de atmosfera”, explica. Trata-se de colo-
car em prática os preceitos já presentes 
na antiga W/Brasil. A proposta é gerar um 
ambiente propício à criação e ao desen-
volvimento de negócios, com intercâm-
bio de ideias, incentivo ao talento criati-
vo e formação de equipes harmônicas.

“Quando eu era funcionário, trabalha-
va como se fosse o dono; depois que me 
tornei dono, passei a trabalhar como se 
fosse funcionário”, diz Olivetto para ilus-
trar sua filosofia de liderança. O publicitá-
rio lembra que, em 14 anos na DPZ, pres-
tava a atenção aos processos produtivos, 
procurava compreender as necessidades 
do cliente e gerar diferenciação e qualida-
de. Depois, quando montou sua agência, 
mudou o olhar, procurando analisar cri-
ticamente as lideranças, os métodos e as 
condições de trabalho. “Esse é um bom 
jeito de compreender e motivar as equi-
pes”, acredita.

Liderando um grupo de quase 500 
profissionais, Olivetto estimula seus te-
nentes a também compartilhar saberes 
e habilidades. “É bem melhor ser co-
autor de coisas brilhantes do que au-
tor solitário de coisas medíocres”, afir-
ma com frequên cia. Segundo ele, es-

se é um dos segredos da retenção de 
talentos no mundo da publicidade. 
 
Novos protagonistas 

Criar ambientes harmônicos e ins-
piradores também é preocupação de 
outro gestor veterano, o CFO da Talent, 
Antonio Dudli, há 20 anos na empresa. 
Sob seu comando, desenvolvem-se to-
dos os programas de recursos huma-
nos da agência. “Procuramos criar um 
clima saudável, respeitoso, em um es-
paço fisicamente agradável e com ati-
vidades constantes de aprimoramento, 
focadas nas necessidades de cada lide-

rança e de seus colaboradores”, afirma.
A formação de lideranças na agência 

está associada a um programa de execu-
tive coaching, realizado pelo consultor 
Luiz Fernando Giorgi. Na Talent, havia 
uma preocupação com a formação de no-
vos líderes protagonistas, pois a agência 
foi fundada e cresceu sob a batuta de Ju-
lio Ribeiro, um dos ícones da publicida-
de no Brasil, reconhecido como um dos 
pioneiros no campo do planejamento.

O trabalho passou pela definição dos 
desafios e pela delegação de funções. Ri-
beiro e os sócios dividiram atribuições e 
tornaram os diretores mais ativos em pa-

péis de decisão e execução. “Nosso ob-
jetivo tem sido treinar pessoas para que 
ofereçam soluções, em uma operação 
enxuta, com gente dedicada, no sistema 
em que a qualidade supera a quantida-
de”, afirma Dudli, referindo-se à equipe 
de 170 profissionais.

A agência precisa sempre renovar 
suas  lideranças, mas recorre preferen-
cialmente ao contingente interno de ta-
lentos. “Quando ocorre um desligamen-
to, a proposta é sempre treinar alguém 
da casa e efetuar uma promoção”, expli-
ca Dudli. Segundo ele, a Talent tem co-
mo tradição reter os jovens profissionais 
mais habilitados. “Em função de nossa 
história, somos uma escola que tem lide-
ranças atentas e criteriosas”, afirma. “Lo-
go, gera-se no colaborador uma sensação 
de pertencimento.”

Para Elise Passamani, diretora de RH e 
Administrativo do Grupo Newcomm, criar 
e aprimorar lideranças é um desafio cons-
tante na empresa. “Em nosso segmento há 
muitas novas demandas e muitas novas 
áreas de atuação”, explica. “Nem sempre 
existe formação convencional nas escolas 
para essas novas funções.” É o caso dos 
especialistas em shopper marketing, en-
carregados de compreender o comporta-
mento dos consumidores no ato de com-
pra e gerar inteligência de aprimoramen-
to nas relações comerciais.

Esses esforços de formação in company 
são responsáveis também pela formação 
de lideranças nos mais diversos car-

Washington Olivetto, da WMcCann: análise de lideranças, métodos e condições de trabalho
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Há outros caminhos para a 
formação de lideranças. Marcos 
Batista começou na Rae,MP em 1998, 
atuando como motoboy terceirizado. 
Seu instrumento de trabalho era uma 
moto Titã de 125 cilindradas. No ano 
seguinte, conseguiu sua primeira 
“promoção”, ao ser contratado como 
portador da agência. Em 2001, juntou 
suas economias e investiu na compra 
de um computador, no qual começou 
a estudar o uso de softwares 
gráficos, como o Photoshop  
e o Corel Draw. 

Quando podia, observava o 
trabalho dos artistas da agência. Em 
2003, finalmente ganhou uma vaga 
de estagiário no estúdio de arte. 
Aprendeu rapidamente a executar 
suas tarefas e, três meses depois, foi 
efetivado no cargo de assistente. No 
ano seguinte, fez um curso técnico 
de artes gráficas no Senai.

Em 2005, a agência criou um 
departamento de finalização e 

tratamento de imagens e Batista 
buscou novos cursos de capacitação. 
Cinco anos depois, foi o responsável 
pela implantação do software 
Alwan, usado na padronização e 
gerenciamento de imagens coloridas 
em mídias impressas. 

O departamento deixou de se 
chamar “finalização” para receber 
a denominação “pré-mídia”, serviço 
disponível em poucas agências 
brasileiras. Batista desenvolveu 
habilidades de relacionamento, 
comunicação e tornou-se o gerente 
do setor. “Foi um passo depois do 
outro, sempre com o objetivo de 
conhecer sistemas e processos”, diz 
Batista, hoje com 32 anos. “No caso 
das contratações e promoções, o 
importante é ter foco no caráter e 
na disposição do candidato”, afirma 
Marcelo Ponzoni, diretor executivo 
da agência. “A partir desse pilar, 
podemos aprimorar a intervenção 
técnica e constituir uma liderança.”

Na velocidade de duas rodas

Jogo rápido

Valorizar as pessoas para obter resultados
O pernambucano Marcelo Silva nasceu em um engenho de cana, no interior do Estado. Ali, viu o ocaso do velho modelo de produção da 
indústria açucareira. Mais tarde, mudou-se para o Recife, onde estudou Economia e empregou-se na empresa de auditoria Arthur Ander-
sen. Em seguida, foi trabalhar nas empresas do Grupo Bom Preço, no qual permaneceu por duas décadas. Em 2002, deixou o Nordeste 
para assumir em São Paulo o comando da Casas Pernambucanas, um gigante do varejo que caminhava a passos lentos. Com uma políti-
ca de gestão baseada na “valorização das pessoas”, liderou a volta por cima do tradicional varejista. Em 2009, reconhecido no segmen-
to como um mago de resultados e excelente gestor de talentos, foi contratado como diretor superintendente do Magazine Lui za, onde 
pôde desenvolver e aprofundar seu modelo de administração à brasileira, em que o investimento em pessoas  é o principal combustível 
do negócio. É autor do livro Gente Não é Salame, no qual revela de que forma a valorização das pessoas pode constituir empresas sau-
dáveis, competitivas e capazes de fidelizar clientes. Este ano, pretende lançar outro livro sobre o assunto pelos selos Versar e Saraiva. 

Meio & Mensagem — Na Pernambuca-
nas, seu trabalho esteve muito focado 
em treinamento e educação, com desta-
que para a criação da universidade corpo-
rativa. Isso quer dizer que o Brasil ainda 
não forma mão de obra capacitada pa-
ra os desafios do mercado de trabalho?
Marcelo Silva — Com certeza, o Bra-
sil investe muito pouco em educação, 
pesquisa e desenvolvimento. Temos a 
sexta economia do mundo, mas em ter-
mos de educação ainda estamos muito 
atrasados. Os governos, nas esferas fe-
deral, estadual e municipal, precisam 
investir muito mais nessa área. Hoje, 
muitas empresas começam a investir 
fortemente em treinamento e forma-
ção, mas elas não têm como suprir o 
básico. Se o jovem não sabe ler, escre-
ver nem fazer contas, o trabalho poste-
rior de capacitação é dificultado. Nossa 
experiência de educação na Pernambu-
canas, no entanto, começou com o pro-

jeto Dignidade, que melhorou as con-
dições básicas de trabalho. Com novos 
banheiros, vestiários e refeitórios, as 
pessoas puderam acreditar que nossa 
proposta de revitalização da compa-
nhia era séria. Fornecendo as condi-
ções adequadas, o brasileiro é sempre 
ótimo parceiro. Ele se esforça, aprende 
muito rápido e garante excelente retor-
no ao empreendedor.

M&M — No que se refere à formação de 
lideranças, as empresas brasileiras já 
atingiram um grau de maturidade or-
ganizacional?
Silva — Na verdade, muitas empresas 
não preparam bem os sucessores dos 
líderes, nas mais diversas funções. E é 
evidente que a promoção interna faz 
parte da política saudável de recursos 
humanos. Em várias funções, vê-se o 
chamado “cavalo de circo”, que não tem 
disposição e coragem para formar um 
sucessor. Ele carece de autoconfiança 

e teme passar seus saberes e conheci-
mentos ao colaborador. O verdadeiro 
líder, o “cavalo de arado”, não tem receio 
de ensinar e formar. Ele se orgulha de 
dizer: “Meu sucessor é melhor que eu.”

M&M — Na Pernambucanas e no Maga-
zine Luiza, o senhor formou colegiados 
de administração. É uma forma de de-
mocratizar a gestão?
Silva — Sim, porque duas cabeças pen-
sam melhor do que uma. Mas é tam-
bém uma forma de compartilhar de-
veres e responsabilidades. Quando 
é tomada uma decisão, ela recebe a 
chancela de todas as lideranças en-
volvidas no processo. Assim, a infor-
mação desce de forma integral, sem 
ruídos, até os departamentos. Cabe 
dizer aqui, também, que um colegia-
do funciona se seus membros forem 
boas fontes de exemplo para os lide-
rados. Isso é fundamental. No mais, o 
melhor líder é aquele que sabe ouvir, 

estender a mão, enfim, servir a quem 
precisa na organização.

M&M — Como o senhor vê as lideranças de 
marketing no atual momento de mudan-
ça de paradigmas no campo da gestão?
Silva — O marketing hoje precisa ser 
visto como algo muito maior do que 
contratar mídia. Numa organização mo-
derna, todos deveriam fazer marketing, 
ou seja, saber “mercadologizar” a ope-
ração. Nessa visão integral, o marketing 
começa na relação dos colaboradores 
com os clientes. Assim, é preciso que 
saibamos reter e fidelizar esses con-
sumidores. Esse carinho pelas pesso-
as, que começa dentro da companhia 
e se reflete no atendimento, dá susten-
tação à marca, constrói um brand di-
ferenciado. Este é um dos segredos do 
sucesso do Magazine Luiza. É a melhor 
empresa para se trabalhar no varejo. E 
é evidente que pessoas satisfeitas ofe-
recem melhores serviços.

gos. “A proposta é manter o RH sempre 
aberto e atento às demandas e necessida-
des dos colaboradores”, revela Elise, que 
trabalha com um universo de mil profis-
sionais nas cinco agências do grupo. “Há 
inclusive casos de migração de área que 
se mostram muito adequados, depois que 
detectamos os desejos das pessoas e as 

combinamos às necessidades do grupo.”
Quando se trata de reforçar o time, não 

se exclui a possibilidade repatriar talentos 
ou de aproveitar a experiência de estran-
geiros. É o caso de Nancy Paez, norte-ame-
ricana de origem filipina, atual vice-presi-
dente de mídia da Wunderman. A profis-
sional liderou projetos digitais para marcas 

conceituadas como Motorola, P&G, Mer-
cedez-Benz, Disney e Sam sung. Nos últi-
mos anos, atuava na China. Na Mindshare, 
liderou o treinamento de 700 profissionais 
com o objetivo de construir uma visão di-
gital do pensamento de mídia.

Antes de ocupar o posto atual, passou 
um ano na Y&R, trabalhando como dire-

tora de estratégia digital. Sua principal 
missão foi desenvolver e coordenar um 
programa de treinamento digital inten-
sivo para colaboradores da agência. “É 
uma profissional de liderança excelen-
te, fluente em várias línguas, e que real-
mente agregou valor à nossa experiên-
cia”, afirma Elise.
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Marcos Batista, da Rae,MP: de motoboy a chefe do departamento de pré-mídia
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