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Criatividade 
multidisciplinar
De certa forma, ela personifica o momento de transição pelo qual passa a indústria da 
comunicação. É a primeira mulher a presidir o Institute of Practitioners in Advertising (IPA), 
entidade que representa as agências do Reino Unido, em 94 anos de atividade. Comanda 
ainda a maior rede independente daquele mercado, a Karmarama, da qual é sócia e 
principal executiva desde 2008. Não satisfeita, Nicola Mendelsohn ocupa um assento no 
conselho de representantes da economia criativa no governo britânico. Nesta entrevista, 
concedida durante visita de executivos do IPA ao Brasil, no mês passado, ela compartilha 
sua visão sobre o futuro — cada vez mais beta e digital — da indústria, um cenário que 
assiste desenhar em posto privilegiado. Elogia também o modelo das agências brasileiras 
e a excelência criativa que emerge no País. E, de quebra, revela como concilia as 
atribuições acima em apenas quatro dias da semana, já que os outros três ela dedica 
exclusivamente à convivência com a família, em especial com os quatro filhos. 

Por EDUARDO DUARTE ZANELATO ezanelato@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — Quais as possibili-
dades de aproximação entre os mercados 
inglês e brasileiro?
Nicola Mendelsohn — A chegada de cria-
tivos brasileiros ao mercado britânico tem 
sido fantástica. Alguns dos melhores tra-
balhos criados nos últimos dez anos no 
Reino Unido vieram de profissionais da-
qui. Para nós, vir ao País é uma forma de 
entender de onde vem tudo isso e como 
vocês podem nos inspirar. A segunda par-
te é que há uma relação especial entre 
nossos países devido aos Jogos Olímpi-
cos. Passamos por um período de troca 
de bastão. Em decorrência disso, espera-
mos desenvolver relações duradouras dos 
pontos de vista de educação, criatividade 
e negócios relacionados à criatividade. 

M&M — A comitiva do IPA passou pelo Por-
to Digital, no Recife. O que acharam das 
startups brasileiras?
Nicola — Demos muita sorte: chegamos 
ao Recife no último dia do Carnaval. A 
cidade inteira estava festejando. O Por-
to Digital lembra muito a Tech City, em 
Londres, que recebeu investimentos do 
governo. O mais importante da visita, no 
entanto, é entender que a tecnologia por 
si só, sem criatividade, não funciona. É 
preciso aproximar as duas coisas e isso 
ficou claro indo ao Porto Digital. O que 
nos empolga é que iniciamos o projeto da 
incubadora The Bakery, que busca inves-
tir em startups de todo o mundo interes-
sadas em ir ao Reino Unido para ser par-
ceiras de nossas empresas e clientes. Pu-
demos conhecer alguns projetos interes-
santes, um deles com forte chance de ser 
escolhido. Mas o ponto fundamental foi 
encontrar as pessoas-chave no Porto Di-
gital para que elas possam espalhar essa 
possibilidade e trazer novos interessados 

em nos procurar. Ficarei muito desapon-
tada se não aparecer ao menos uma em-
presa brasileira. Há dinheiro no projeto 
da The Bakery, os clientes envolvidos têm 
a obrigação de investir ao menos 50 mil 
libras, então, temos interesse em negó-
cios que já existam e agora queiram ga-
nhar escala global.

M&M — Como o IPA interpreta o movimen-
to atual de startups?
Nicola — Fomos formados por gente in-
conformada que decidiu criar um negó-
cio que rompesse com o status quo. Hoje, 
os empreendedores estão vindo de mais 
lugares do que apenas a indústria cria-
tiva. Eles vêm das áreas digital e de tec-
nologia. Se pudermos juntar tecnologia 
e criatividade, mais interessante será a 
evolução dos negócios da propaganda. 
É por isso que o IPA está interessado em 
lugares como a Tech City ou o Porto Di-
gital, ou quantos outros existirem ao re-
dor do mundo. Nosso objetivo é compar-
tilhar conhecimento. No ano passado fo-
mos ao Vale do Silício. Visitamos 16 em-
presas em cinco dias.

M&M — As startups são uma ameaça à in-
dústria da comunicação?
Nicola — É mais fácil para startups ino-
varem quando pensamos em empresas 
já estabelecidas, com um legado. Mas se 
eu fosse uma rede de comunicação, a pri-
meira coisa que pensaria seria trazer esse 
espírito empreendedor para dentro de ca-
sa. O WPP já adquiriu algumas startups.

M&M — Como as agências de publicidade 
terão de se adaptar a essa era de startups?
Nicola — A questão é ter uma cabeça 
aberta. Tenho gente trabalhando comi-
go cujas funções não existiam cinco anos 

atrás. Nos próximos cinco, novas surgirão. 
É importante também ouvir os consumi-
dores e ver o que eles estão fazendo — e 
nisso tenho sorte por ter quatro filhos (ri-
sos), com idades que variam de oito anos 
à adolescência. Com o avanço da tecno-
logia, vejo que o que minha filha de oito 
anos faz hoje é completamente diferente 
do que a irmã de 16 anos fazia quando ti-
nha a mesma idade. Observar como eles 
consomem mídia e utilizam propaganda 
pode ter muita serventia. Temos de nos 
manter informados sobre essas transfor-
mações. É crucial. 

M&M — Esse cenário torna as coisas mais 
difíceis para as agências de publicidade?
Nicola — Este é o momento mais emo-
cionante para estar na propaganda em to-
da a história. Temos mais instrumentos à 
disposição e, pela primeira vez, podemos 
estar com o consumidor em cada pedaço 
de sua jornada. E isso só é possível se nos-
so conteúdo é bom e relevante o bastan-
te, se somos criativos, se entretemos. Os 
desafios estão mais difíceis, mas de uma 
forma emocionante — e não negativa. 

M&M — Como vê o modelo brasileiro de 
agências, que inclui compra de mídia? 
Nicola — Considero esse um modelo me-
lhor e desejaria muito que jamais tivés-
semos separado as duas atribuições no 
mercado britânico. Foi um enorme erro. 
Ainda estamos estudando maneiras de 
unir essas disciplinas novamente, porque 
as melhores campanhas surgem quando 
você junta um plano de mídia fantástico 
a soluções criativas fantásticas. Isso não 
acontece quando as duas coisas estão em 
prédios diferentes. Sinto inveja do Brasil. 
O único desafio é não deixar que a nego-
ciação de mídia tire a atenção do que é 

mais importante. O Reino Unido come-
teu um erro, décadas atrás, ao separar as 
duas áreas com o objetivo de estimular a 
criatividade. Deixando as duas juntas vo-
cê também pode obter boas ideias.

M&M — Quais são os principais problemas 
que o IPA enfrenta hoje no mercado inglês?
Nicola — Temos uma quantidade recor-
de de profissionais trabalhando na nossa 
área. Parece-me que os clientes já apren-
deram, em situações de recessão do pas-
sado, que, se cortarem a verba de propa-
ganda, será mais difícil se recuperar. Um 
dos nossos desafios é manter o setor aque-
cido, mesmo em tempos de crise. Outro 
ponto é como nos educamos para estar 
sempre à frente das novas possibilidades 
que surgem, especialmente no digital. 

M&M — No Brasil sofremos com falta de 
mão de obra especializada, sobretudo em 
áreas emergentes como redes sociais e 
branded content. Como ajudar as agências?
Nicola — Caminhamos muito nesse sen-
tido. Minha proposta, ao assumir, foi que 
nos colocássemos como “pioneiros criati-
vos”, para que tivéssemos como alcançar 
o futuro que nós almejávamos ao abraçar 
o digital. Queríamos pioneiros criativos 
para essa era. Quando fomos ao Google 
e ao Facebook dissemos que isso tam-
bém era um problema deles: se nossos 
profissionais não dominam tanto a área, 
não sabem usar as ferramentas que eles 
oferecem da melhor maneira. Trabalha-
mos juntos para organizar treinamentos, 
capacitando desde CEOs até ocupantes 
de posições mais juniores. Fizemos uma 
série de eventos, um deles foi o Google 
Squad, realizado quatro vezes por ano. É 
um projeto que já realizamos há um ou 
dois anos. Outra iniciativa foi trabalhar 

NICOLA 
MENDELSOHN
Chairman da Karmarama e 
presidente do IPA, tem 41 anos. 
Começou sua carreira na BBH 
inglesa e lá permaneceu até 
se tornar diretora de novos 
negócios. Deixou o posto em 
2003 para se juntar à Grey 
Londres, onde virou chairman 
em 2004. Quatro anos depois, 
se associou à Karmarama e 
assumiu o posto de principal 
executiva da rede independente.
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“Este é o momento mais 
emocionante para estar na 
propaganda em toda a 
história. Temos mais 
instrumentos à nossa 
disposição e, pela primeira 
vez, podemos estar com o 
consumidor em cada 
pedaço de sua jornada. E 
isso só é possível se nosso 
conteúdo é bom e 
relevante o bastante”

com toda a economia criativa: fomos até 
a indústria de games, produtoras de cine-
ma e TV, negócios interativos e criamos 
uma série de eventos chamada Connec-
ted UK. A intenção é dividir os proble-
mas comuns à cadeia e conseguir entre-
gar serviços melhores aos nossos clientes.

M&M — O que o Brasil poderia aprender 
com essas iniciativas? 
Nicola — Os profissionais brasileiros po-
dem concorrer e trabalhar em âmbito glo-
bal, mas vejo um desafio para o governo 
brasileiro, que é comum a muitos países, 
de saber explorar e encarar da melhor 
forma as indústrias criativas, e a propa-
ganda como parte disso. Já é um merca-
do importante, mas poderia crescer mais 
rápido se recebesse os incentivos fiscais 
corretos. Nosso governo reúne um grupo 
com cerca de 30 representantes da indús-
tria. Temos gente do Google, da BBC, de 
produção publicitária, TV, moda, design 
e arquitetura. É muito rico. O governo nos 
ouve sobre questões comuns às áreas. Há 
mais similaridades nos nossos negócios 
do que diferenças, e nos unir é uma for-
ma de sermos ouvidos. E é mais fácil para 
o governo criar leis e normas para 13 in-
dústrias do que apenas para uma ou duas. 

M&M — No mercado de agências, ainda é 
difícil ver mulheres em cargos de chefia. 
O que poderia ser feito para mudar isso?
Nicola — Há muito a ser feito e gostaria 
de ver mais mulheres em posições de li-

derança no Reino Unido. Números atuais 
dão conta de 25% de mulheres em pos-
tos seniores, o mais alto índice em todos 
os tempos — no IPA, chega a 30%. Uma 
das principais coisas a enfrentar é o mo-
delo que temos. As agências são melho-
res quanto mais diversos forem seus qua-
dros. Não é só homem e mulher: é uma 
questão que envolve religião, raça, refe-
rências individuais e diferentes países. 
Os melhores momentos da propaganda 

do ponto de vista da criatividade estão 
relacionados a épocas em que imigran-
tes chegaram a Londres ou a Nova York. 
Era gente pensando diferente. Acredito 
na necessidade de uma mudança — não 
só no que diz respeito às mulheres, mas 
a toda a questão da diversidade. Fizemos 
um acordo entre o IPA e uma organiza-
ção chamada SEO London a fim de tra-
zer mais negros para dentro de agências. 

M&M — Como administra vida pessoal  e 
profissional, tendo quatro filhos, uma agên-
cia independente e a presidência do IPA — 
e trabalhando só quatro dias por semana?
Nicola — Desde que minha filha mais ve-
lha nasceu, trabalho quatro dias por sema-
na para que possa ter um equilíbrio entre 
as coisas. Não me sinto culpada por isso 
— e tenho muita gente na agência que faz 
o mesmo. Para mim, é mais importante 
que cada um desempenhe o melhor do 
papel que lhe cabe. Estamos num negó-
cio criativo, onde a ideia de que todos 
deveriam trabalhar das 9h às 17h40 soa 
maluca. Conheço gente que, pela ma-
nhã, é brilhante, mas às duas da tarde já 
não funciona mais. Estou mais preocupa-
da em ter as pessoas certas trabalhando 
à hora que suas mentes ofereçam o que 
têm de melhor. Não faz sentido determi-
nar a hora de chegar ao escritório.

M&M — Cargos que exigem longas jorna-
das de trabalho não acabam sendo natu-
ralmente moldados para homens? 

Nicola — O mundo em que vivemos foi 
criado por homens em cargos de lideran-
ça, formado por estruturas e hierarquias 
eminentemente masculinas. São mode-
los largamente inspirados no exército. As 
mulheres nem sequer tiveram participa-
ção na formação dessas estruturas. 

M&M — Você comanda uma rede indepen-
dente. Como enxerga o protagonismo das 
grandes redes nos principais mercados?
Nicola — No momento em que há um 
mercado dominado por redes, as inde-
pendentes começam a surgir. Porque as 
razões que levaram as pessoas a abrir seus 
negócios continuam existindo. Quando 
falta espaço no topo do organograma pa-
ra os novos profissionais eles vão come-
çar todo esse processo. O mesmo aconte-
ceu no Reino Unido. Uma vez que todos 
os novos negócios haviam sido vendidos, 
uma série de outros novos surgiu. As pes-
soas gostam de escolha, de mudança. Aí 
vendem, o WPP compra, e aí vamos nós 
de novo (risos). Este é o nosso negócio.

M&M — E a Karmarama deve seguir inde-
pendente?
Nicola — Espero que sim. O que nós fa-
zemos é manter esse ciclo de inovação, 
de busca por novas oportunidades de ne-
gócios. Somos a maior rede independen-
te do Reino Unido, temos 240 funcioná-
rios, cobrimos todo o mix de comunica-
ção: dados, digital, produção, PR, então 
são muitas áreas  a explorar.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1552, p. 6-7, 25 mar. 2013.




