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NOVE HORAS DA MANHÃ. 
Ao chegar à sede da agência de propaganda AlmapBBDO, na Zona 
Sul de São Paulo, o designer Marcus Sulzbacher faz um gesto quase 
sem perceber. Discretamente, dá uma esticada de pescoço para 
espiar a sala do chefe. "A gente diz que é um totem, porque a cabe
cinha dele está sempre lá", diz Sulzbacher. A poucos metros dali, 
uma cabeleira ondulada e parcialmente grisalha se projeta acima 
de um monitor Macintosh. Marcello Serpa, o dono da "cabecinha", 
é o sócio-presidente da agência, a segunda maior do Brasil em 
volume de receita publicitária (R$ 2,7 bilhões, segundo o Ibope 
Monitor, atrás apenas da Y&R, com R$ 6,1 bilhões). Na prática, 
Serpa é o grandalhão simpático que lidera a equipe de criação 
publicitária mais premiada na história da propaganda brasileira. 
Alguém que nem os concorrentes hesitam em elogiar. "Ele é um 
dos maiores diretores de arte do mundo", diz Nizan Guanaes, do 
Grupo ABC. "O Marcello é um profissional completo. E a soma 
e a síntese do talento dos grandes diretores de arte brasileiros", 
afirma Washington Olivetto, da W/McCann. 

Em 1995, quando Sulzbacher bateu à porta da Almap em 
busca de trabalho, Serpa já fazia história. Tinha, então, 33 anos. Aos 
29, tinha sido o primeiro publicitário da América Latina a receber 
o Grand Prix do Festival de Cannes, o galardão mais disputado 
do setor. Desde então, Serpa construiu uma trajetória marcada 
pela consistência nos resultados - o que pode ser medido tanto 
pela fidelidade de clientes como PepsiCo, O Boticário, Volkswa
gen, Gillette, Visa, Havaianas, Gol, há vários anos com a agência, 
como pelo reconhecimento mundo afora. Atualmente, ele ocupa 

o 5o lugar no ranking dos dez diretores de 
arte mais premiados do mundo, segundo o 
Creativity Awards Report. Como empre
sário, ao lado do sócio José Luiz Madeira, 
responsável pelo planejamento e atendi
mento, Serpa deu escala a seu laboratório 
de ideias, fazendo do departamento criati
vo uma extensão do seu jeito de trabalhar. 
O resultado foi que em 2000,2010 e 2011 
a Almap foi eleita a Agência do Ano em 
Cannes. "Nós corremos para superá-lo em 
Cannes, mas é muito difícil", afirma Sérgio 
Amado, presidente da Ogilvy no Brasil. 

A receita de Serpa é a mesma desde 
que assumiu a criação da Almap, há quase 
20 anos. "É a mistura da malandragem de 
Copacabana com o método alemão", afirma 
Paulo Lima, editor da revista Trip e amigo 
há mais de dez anos. Serpa nasceu em São 
Paulo, mas foi para o Rio de Janeiro ainda 
criança. "Cresci no melhor lugar do Brasil 
da década de 70", diz. Sua vida era feita de 
estudos, tardes de surfe, passeios de moto, 
oba-oba com as namoradas e admiração 
ao avô, um artista plástico pernambucano 
que vendia enfeites aos botequins cariocas 
para pagar as contas. Na adolescência, in
centivado pelo padrasto alemão, estudou 
artes visuais e gráficas em Dusseldorf. "Eu 
não seria quem sou se não fosse o teste do 
quente-frio." Nas terras frias da Europa 
Central conheceu os princípios funcio
nais e de simplicidade do design alemão. 
"Bauhaus é uma das principais referências 
dele", afirma Michael Conrad, presidente 
da Berlin School of Creative Leadership, 
que conhece o publicitário há 20 anos. 

Na Alemanha do início dos anos 90, 
pós-queda do muro de Berlim, Serpa in
gressou na criação de campanhas nas agên
cias GGK e R.G. Wiesmeir. Na GGK e, mais 
tarde, na agência brasileira DPZ, encontrou 
o que considera um dos elementos mais 
valiosos que compõem o amálgama cria
tivo da Almap. Ele foi definido por Oliver, 
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alemão que estagiou com Serpa & Cia. nos 
primórdios da agência. Nas palavras do 
jovem publicitário, a criação comandada 
por ele trabalhava como um kindergarten, 
um jardim de infância: o processo de desen
volvimento das campanhas era espontâneo 
e divertido. "Meu trabalho é pautado pela 
leveza e por certa irresponsabilidade cria
tiva", afirma Serpa. Sua equipe confirma. 
"Ele tem um prazer enorme no processo 
criativo, gosta de sentar com a gente, desen
volver as ideias e desenhar", diz Sulzbacher. 
"Apesar de ter essa fama toda, o diálogo 
com ele é muito fácil e sempre prioriza as 
boas ideias", afirma Luiz Sanches, diretor-
geral de criação da Almap. 

Para vender sua irresponsabilidade 
criativa como método, a Almap criou uma 
imagem até hoje usada para explicar o 
processo de criação. É um lápis preto com 
a cabeça mordida, com a frase: "Aqui a 
gente pensa... antes de fazer". Antes que 
diretores de arte e redatores comecem a 
fazer anarquia com títulos, peças gráficas 
e vídeos, entra em cena o pessoal do pla
nejamento, a quem cabe lançar luz sobre 
o problema do cliente com ferramentas de 
pesquisa e marketing. Nesta fase, liderada 
por Madeira, a palavra de ordem é foco. "O 
problema do cliente tem de caber numa 
frase. Só assim ela será capaz de sobreviver 

a um tiroteio", diz Serpa. O modus operandi é racional. Quando 
está claro o alvo do cliente, é a hora de bagunçar o coreto. "Quando 
você deixa o braço solto, as boas ideias vêm." 

A MENSAGEM É O MEIO Omelhor exemplo do poder de fogo desse processo de criação 
está no caso da Havaianas. Em 1994, a marca de sandálias 

estava pressionada pela concorrência. Historicamente, o produto 
atendia o público de baixa renda. Com a ajuda da Almap, a empresa 
remodelou as sandálias e sua estratégia de comunicação. As havaia
nas ganharam um design descolado e uma linha monocromática, 
conforme o gosto do público de classe média. Surgiram também 
embalagens e displays de pontos de venda, entre outros subpro
dutos. Uma série de anúncios mostrou astros como o jogador de 
futebol Bebeto e a atriz Luana Piovani calçando a nova sandália. 
A marca virou cool, os preços e os lucros aumentaram. "Foi a 
maior virada na história da Havaianas", diz Rui Porto, diretor de 
comunicação da companhia. 

Prestes a completar 50 anos (como o próprio Serpa), a mar
ca Havaianas hoje é um fenômeno de marketing mundial. Seus 
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modelos são vendidos em mais de 80 países e podem custar mais 
de R$ 200. As peças gráficas da marca, que estampam anúncios 
impressos em jornais e revistas mundo afora, são a principal 
assinatura da agência. Não por acaso, ainda hoje os executivos 
da empresa não abrem mão do olhar de Serpa na criação dos 
anúncios. "Quando apresentamos uma peça, mesmo que tenha 
gostado, a Carla [Schmitzberger, presidente da Havaianas] pergunta: 
'O Marcello viu isso?'", diz Sulzbacher. 

Outro cliente que credita parte do sucesso dos seus produ
tos às ideias da Almap é a Volkswagen. De 
acordo com Herlander Zola, gerente de 
marketing da montadora, as campanhas da 
agência para o Gol ajudam a explicar a lide
rança que o utilitário manteve por 25 anos. 
Um dos seus comerciais mais impactantes, 
produzido para o Gol Geração 5, trazia a 
modelo Gisele Bündchen e o ator Sylvester 
Stallone juntos, representando a beleza e 
a força do novo carro. Para o lançamento 
do Fox, em 2003, a agência trouxe a assi
natura que faltava para apresentar o carro: 
"Compacto para quem vê. Gigante para 
quem anda". Para Zola, "o slogan esclareceu perfeitamente o que 
o carro representa". A Volks está satisfeita com o desempenho da 
campanha: o Fox está entre os cinco mais vendidos do país. 

Uma campanha para a Audi, marca de carros de luxo da 
Volkswagen, mostra a versatilidade do publicitário. Neste caso, 
em vez de apresentar o que há de sofisticado nos produtos mais 
acessíveis, Serpa parte de um produto requintado que se posi
ciona na vanguarda da tecnologia para criar anúncios leves e 
despretensiosos. "A partir de um conceito de qualidade de vida, 

eles criaram peças divertidas, simples, sem 
rebuscamento", diz Paulo Kakinoff, pre
sidente da Audi no Brasil. "Quase 18 anos 
depois de começarmos a trabalhar juntos, 
sentimos o mesmo frescor que eles mos
travam no início da operação no Brasil", 
afirma o executivo. 

O EXERCÍCIO EM OUTROS MUNDOS Como muitos profissionais da sua área, 
Serpa é o tipo que participa de uma 

reunião rabiscando alguma coisa. "Tenho 
uma necessidade básica de desenhar", diz. 
Isso vem desde a infância, quando ele via 
seu avô dar pinceladas e sonhava em se
guir seus passos. Para manter a mão afiada 
para o desenho, Serpa tem uma espécie de 
laboratório particular, onde está sempre 
brincando com as formas. Ele mantém 
um ateliê na sua casa de praia, no litoral de 
São Paulo, onde passa horas pintando em 
telas grandes, nos fins de semana. "Muito 
do que eu criei para Havaianas veio dessas 
experiências." Na sua casa de São Paulo, 
pinturas figurativas inspiradas nos filhos 
(três meninas e um menino, de dois casa
mentos) fazem parte da decoração. Nem a 
cabeceira de madeira da sua cama escapou 
de carregar o seu traço. 

Seu jardim de infância particular 
segue funcionando durante as viagens e 
os períodos de descanso. Recentemente, 
Serpa tornou-se sócio da Now, galeria 
de arte contemporânea localizada em 
Miami, Estados Unidos. Sempre que está 
por perto, a passeio ou a trabalho, ele 
dá um jeito de dar uma bisbilhotada no 
trabalho de jovens artistas. "Eu ajudo 
na curadoria e na venda dos quadros." 
Nas viagens anuais que faz com amigos 
surfistas, volta e meia é visto se divertindo 
com uma máquina fotográfica Leica ana
lógica, parecida com a usada por Henri 
Cartier-Bresson. "O Marcello é um bon 
vivant que transita por vários mundos 
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e depois usa tudo o que absorveu no seu trabalho. No fim, o 
resultado é muito original", diz Paulo Lima. 

Um desses mundos é o do surfe. Mais que um hobby de final de 
semana, o esporte é um dos traços essenciais de sua personalidade. 
"Quando está no mar, ele tem autoconfiança e, ao mesmo tempo, 
respeita suas limitações, sabe se posicionar e, principalmente, se 
divertir", diz Lima. Esses momentos de recreio muitas vezes levam 
a uma imersão num mundo desconhecido. Um deles aconteceu 
em outubro de 2011, nas ilhas Mentawai, na Indonésia. Serpa e um 
grupo de amigos passaram duas semanas em um barco a motor 
que não inspirava muita confiança, cujo banheiro não funcionava. 
Entre os tripulantes, estava o arquiteto e designer de móveis Carlos 
Motta. "Quando estava lá, eu pensava: 'Que legal, ganhei mais um 
amigo ponta firme, sacudido mesmo pro surfe'." 

A ÉTICA DO SURFE Entre os surfistas, pega mal se levar muito a sério. Desse estilo 
de vida, que Serpa conhece desde a infância, ele extraiu um 

despojamento, um equilíbrio e uma retidão que se tornaram tam
bém marcas da Almap. Na prática, isso ajuda a criar um ambiente 
de trabalho sem muito espaço para estrelismos, tarefa nada fácil 
numa equipe premiada e num setor que está sempre sob holofotes. 
Por outro lado, também é uma estratégia para blindar a agência 
da pressão. "Faço um exercício diário para que ninguém aqui 
suba no pedestal", diz. Seguindo essa lógica, 
raramente Serpa e Madeira dão entrevistas 
(o encontro comigo foi agendado após dois 
meses de negociação). "O falatório aumenta 
a expectativa e, em consequência, a pressão. 
E nada pior do que criar sob pressão." 

A experiência também ajuda a manter 
a humildade. De vez em quando, a agência 
dá uma bola fora - como no caso do anúncio 
para o azeite Gallo, feito em fevereiro. Para 
ilustrar o rótulo de um vidro escuro, a Al
map criou o seguinte texto: "O nosso azeite 
é rico. O vidro escuro é o segurança". O escorregão repercutiu 
durante dias nas redes sociais e gerou um processo no Conselho 
de Autorregulamentação Publicitária. Serpa diz que às vezes os 
publicitários acham a piada mais importante que a realidade. 
"Desta vez erramos a mão e apostamos na piada." 

Erros, embora indesejados, são um sinal de que a equipe tem 
a ousadia de criar. Manter esse traço, e multiplicá-lo, é crucial 
para uma agência. Serpa tem algumas diretrizes para fazer isso. A 
primeira, óbvia, é montar uma equipe voltada para esse objetivo. 

Na Almap, trabalham cerca de 350 pessoas, 
15% na criação. Até aí, nada de diferente. 
Mas Serpa criou uma segunda camada: 
um núcleo de design, com dez pessoas, 
incumbido de pensar coisas além do que 
os clientes pediram. Ele também aposta no 
convívio prolongado entre os criadores. A 
maioria dos profissionais está lá há vários 
anos. Há, ainda, um olhar geral sobre a 
composição da equipe - que faz com que 
Serpa almeje, por exemplo, contratar mais 
uma mulher, "para ter uma pegada mais 
feminina em algumas campanhas". 

E, acima de tudo, há um encanto 
permanente com o talento. A história de 
Sulzbacher é o melhor exemplo. Há 16 
anos, ele voltava de uma viagem de um 
ano no mar e procurou Serpa, pedindo 
emprego. Serpa disse a ele que não havia 
vagas. Mas pediu que lhe contasse sobre 
a viagem. Depois de uma longa conversa 
sobre o Caribe, a Venezuela, o Rio Negro 
e outros destinos, Serpa finalmente pediu 
para ver o portfólio que Sulzbacher trazia. 
Olhou os desenhos, analisou os traços e 
disse: "Você começa amanhã". 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 63, p. 70-77, maio 2012.




