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Fernando Scheller

Há um tipo de publicitário incri-
velmente criativo, com um quê
de loucura, que é capaz de carre-
gar nas costas a sobrevivência
de uma grande agência. Muitos
ainda são assim, mas por pouco
tempo. Esse modelo personalis-
ta de gestão está ficando cada
vez mais no passado. A missão
do presidente da Berlin School
of Creative Leadership, Mi-
chael Conrad – um guru para
empresários da comunicação
de várias partes do mundo – é
fazer os publicitários pensa-
rem como executivos.

Um dos principais desafios é
convencer as estrelas da publi-
cidade a deixar que pelo menos
parte do brilho de suas conquis-
tas seja compartilhado pela
equipe. Conrad, publicitário
com três décadas de experiên-
cia que virou professor há cerca
de dez anos, afirma que colocar
o “mais louco dos profissio-
nais” à frente das organizações
garante que o principal executi-
vo esteja sempre preparado pa-
ra defender a criatividade no
ambiente corporativo – algo vi-

tal para a sobrevivência no mun-
do da publicidade.

Uma agência refém da vonta-
de do cliente, por exemplo, vai
ter dificuldades de prosperar,
pois não terá força para defen-
der seus pontos de vista nem
quando tiver segurança de que
é preciso ousar para obter resul-
tado com uma determinada
campanha. “A relação com o
cliente precisa ser de parceria,
e não de subserviência.”

Equipe. Como as grandes men-
tes criativas tendem a trabalhar
sozinhas, Conrad afirma que é
preciso plantar a semente do es-
pírito de equipe para garantir
que a prosperidade do negócio
não dependa de uma única figu-
ra. “Nos concentramos em in-
centivar ideias que possam le-
var a empresa a um futuro com-
petitivo no longo prazo”, expli-
ca Conrad, que esteve em São
Paulo na semana passada para
um seminário na Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing
(ESPM). “Antes de mais nada, é
preciso que a agência tenha ob-
jetivos claros sobre sua missão,
sobre qual é o valor que ela quer

oferecer ao cliente.”
Diferentes empresas podem

optar por caminhos opostos –
mas, para saber por onde ir, é
preciso que o líder criativo te-
nha a capacidade de identificar
quais são os pontos fortes de
sua equipe. “Uma agência pode

ficar conhecida por fazer anún-
cios irreverentes ou por que-
brar barreiras do ponto de vista
de mídias para sua veiculação”,
explica o professor da Berlin
School of Leadership. “É só a
partir dessa tomada de decisão
sobre o próprio perfil que é pos-
sível manter o banco de talen-
tos atualizado para que os obje-
tivos futuros possam ser cum-
pridos.”

Relevância. Entre os brasilei-
ros envolvidos com a escola ber-
linense de criatividade está
Marcelo Serpa, sócio da Al-
mapBBDO, eleita a agência do
ano no Festival Cannes Lions
em 2010 e 2011. Serpa hoje faz
parte do corpo de palestrantes
do curso de liderança criativa.
E parte da equipe da AlmapBB-
DO já passou pelas salas de aula
do curso.

O diretor-geral de criação da
agência, Luiz Sanches, fez o
MBA da Berlin School of Lea-
dership. Lá, dedicou-se a pen-
sar sobre a necessidade de a pu-
blicidade se reinventar para
continuar relevante. “Foi o mes-
mo que aconteceu com a músi-

ca”, diz o publicitário. “O artis-
ta não precisa mais ter contrato
com uma grande gravadora.
Precisa se preocupar em comer-
cializar sua música, pois o iTu-
nes mudou a forma das pessoas
consumirem esse produto.”

Uma das conclusões a que
Sanches chegou foi que o valor
de uma agência de publicidade
está nas ideias e não no forma-
to ou no meio pelos quais essas
ideias são entregues. “As cria-
ções tradicional e online, que
antes eram separadas, foram
unificadas. A ideia está no cen-
tro de tudo. A aplicação dessa
ideia é secundária, então não
faz sentido separar os mundos
online e offline”, explica o exe-
cutivo. “O importante é man-
ter a linguagem coesa em qual-
quer mídia, sincronizar as dife-
rentes estratégias.”

Pode ser? Não ter medo do
cliente é uma lição que Sanches
considera importante para
qualquer publicitário. Às ve-
zes, para que uma campanha
acerte o alvo, a equipe de cria-
ção tem de estar disposta a as-
sustar a empresa - ou até a desa-

gradá-la em um primeiro mo-
mento. “Se tivéssemos esse re-
ceio, não teríamos criado a cam-
panha Pode Ser?, da Pepsi”, ex-
plica Sanches.

A proposta da AlmapBBDO
exigia que a Pepsi se assumisse
como uma segunda opção à Co-
ca-Cola – algo que as empresas
que enfrentam um concorren-
te muito mais poderoso nem
sempre estão dispostas a fazer.
“Mas o resultado foi bom – e
hoje as pessoas veem a marca
com mais simpatia.”

Uma das lições aprendidas
por Luiz Sanches durante o
MBA na Berlin School of Creati-
ve Leadership foi justamente a
de deixar a equipe brilhar. “Eu
aprendi que é preciso liderar a
equipe e pensar em estar à fren-
te até de toda a indústria”, diz
Sanches. “Hoje, funciono mais
como um ‘maestro’. Eu sempre
digo para a minha equipe: se
seu trabalho der certo e você
ficar famoso, eu também vou
ficar famoso”, explica o diretor
geral de criação da AlmapBB-
DO. “Você deixa de pensar só
em você, no micro, e passa a
pensar no macro.”
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Produtos de maior valor, como
sabonete líquido e iogurtes fun-
cionais, estão roubando espaço
de itens básicos no carrinho de
supermercado dos brasileiros.
Um estudo da Nielsen identifi-
cou um movimento de sofistica-
ção do consumo em 2011 em 47
de 85 categorias pesquisadas.
Os consumidores estão substi-
tuindo marcas populares por
outras mais caras e passaram a
comprar uma gama maior de
produtos.

Enquanto a venda de produ-
tos básicos cresceu 5,2% em
2011, o consumo de itens de
maior valor teve um salto de

13%, nas categorias pesquisa-
das pela Nielsen. “Com uma
renda maior, o brasileiro está
disposto a pagar mais por itens
melhores”, diz o analista de
mercado da consultoria Clau-
dio Czarnobai.

Ao perceber esse movimen-
to, fabricantes de bens de consu-
mo lotaram os supermercados
de novidades. A Procter& Gam-
ble, por exemplo, lançou 95
itens no mercado brasileiro em
2011 e quer repetir ou ampliar a
dose neste ano.

A marca Pantene, que há cin-
co anos tinha apenas xampu e
condicionador, hoje também in-
clui cinco itens para tratamen-
to de cabelos. Sua participação
de mercado cresceu de 5% para
9,4% de 2007para cá. “A brasilei-
ra faz de tudo para ter o cabelo
bonito. Se ela tiver renda, inves-
te nisso”, disse a diretora de as-
suntos corporativos da P&G,
Gabriela Onofre.

A busca por produtos melho-

res é generalizada. “Vai da clas-
se A até a E”, disse Czarnobai.
Os consumidores A e B já conhe-
cem produtos e marcas pre-
miuns, mas passaram a comprá-
los em maior escala e a deman-
dar opções cada vez mais seg-

mentadas, segundo Nielsen. É
alvejante sem cloro, sabão em
pó líquido, cerveja artesanal,
fralda noturna para as crianças.
Mas o consumidor mais ávido é
o da classe C. “Há um desejo la-
tente por marcas premiuns. É

um público que adora coisas me-
lhores e quando pode, compra”,
diz Luciana Aguiar, sócia da con-
sultoria Plano CDE.

O consumidor de baixa renda
também não quer ser tratado co-
mo pobre, diz Luciana. “A clas-

se C se acha classe média e não
pobre. Tendem a descartar mar-
cas populares no longo prazo.”
Depois de pesquisas para enten-
der a classe C, o Pão de Açúcar
reformulou seus supermerca-
dos Extra. A mudança começou
há três anos, com a substituição
de lojas Compre Bem pela ban-
deira Extra. O novo formato
tem 30% mais itens e traz produ-
tos mais sofisticados, mesmo
nas lojas próximas a regiões de
baixa renda. “Antes, essas uni-
dades vendiam biscoito em pa-
cotes de 1 quilo e uísque nacio-
nal. Hoje têm bebida importada
e biscoito recheado”, diz o vice-
presidente executivo do grupo
Pão de Açúcar, José Roberto
Tambasco.

A tendência é boa para varejis-
tas e fabricantes de bens de con-
sumo, uma vez que produtos de
maior valor agregado têm mar-
gens mais altas. O desafio é des-
cobrir o que o consumidor quer
– e ainda não tem.
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Carrinho cheio e com produtos mais sofisticados

✽ Com 34 anos de experiên-
cia como publicitário, o ale-
mão Michael Conrad começou
como redator da Young & Ru-
bicam e do grupo Ogilvy. Em
1975, ele fundou a própria
agência, a Lürzer, Conrad. Em
1982, seu negócio foi renomea-
do Michael Conrad & Leo Bur-
nett, origem da gigante Leo
Burnett Worldwide, do qual foi
vice-presidente do Conselho
de Administração e diretor de
criação. Após se aposentar,
em 2002, passou a lecionar.

A agência Africa tirou do limbo
a dupla de palhaços Atchim e
Espirro – sucesso nas décadas
de 80 e 90 – para a nova campa-
nha da linha de produtos contra
resfriados Vick, da Procter &

Gamble. No filme para inter-
net, os dois incorporam rap-
pers e cantam versos como: “Va-
mos chegando na manha, tam-
pando o nariz e deixando a voz
fanha”.

As gravações foram feitas em
ruas de São Paulo e em um clu-
be noturno da cidade. “Usar a
dupla Atchim e Espirro foi perti-
nente por vários motivos: des-
de a ligação óbvia com o nome
até a coincidência de estarem
sumidos há muito tempo e vol-
tarem justamente no inverno”,

com a temporada de gripes e res-
friados”, diz Eco Moliterno, che-
fe da área digital da agência.

O funkeiro Fernandinho
Beat Box faz uma participação
na música e no clipe. A direção é
de Johnny Araújo, responsável
por clipes de artistas como Mar-
celo D2 e O Rappa.

PRESIDENTE DA BERLIN

SCHOOL OF CREATIVE LEADERSHIP

Michael Conrad, da Berlin School of Creative Leadership,
é o instrutor de profissionais de criação que querem se
transformar em líderes do mundo da publicidade
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Os alunos
da Berlin
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a Nova York
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mento e à
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novidades
da telefonia
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de parceria’
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Com a disposição do
brasileiro por comprar
mais, empresas
aceleram o ritmo de
lançamentos de produtos
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