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Duas décadas de sucesso
Marcello Serpa e José Luiz Madeira completam 20 anos à frente da AlmapBBDO,
o mais bem-sucedido case brasileiro de sucessão profissional em agências
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Por REGINA AUGUSTO raugusto@grupomm.com.br

presa de eventos, ficando seu irmão José
de Alcântara Machado à frente da operação. Mas foi somente com a chegada de
Alex Periscinoto à agência, em 1960, que
a Almap entrou para a história. Ao conhe-
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mação da propaganda brasileira estivessem em processo de decadência.
Era o caso da Almap, criada em 1954
por Caio de Alcântara Machado, que logo
deixou a sociedade para fundar uma em-

a

dir o impeachment de Fernando Collor de
Mello. Havia esperança no ar.
O mercado publicitário, caudatário que
sempre foi do cenário macroeconômico,
vivia dias intensos e turbulentos. Novas
agências tinham surgido trazendo frescor
à criação nacional — em especial a W/Brasil, fundada por Washington Olivetto, em
1986 (inicialmente como W/GGK, em sociedade com a empresa suíça); e a DM9,
reinaugurada em 1989 pelas mãos de Nizan Guanaes. Tais fatores fizeram com que
algumas das agências criadas na metade
do século e responsáveis pela própria for-
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nosso negócio isso não é natural. Existe
uma necessidade enorme de expressão.
O business da propaganda é o business
do elogio. Pegamos uma marca e criamos
uma história que fala bem dela e, assim,
convence as pessoas a consumi-la. Por
isso, é natural que as pessoas que trabalham nesse mercado acreditem tanto no
que fazem que se autoelogiem bastante.
Sempre brinquei aqui dentro que o autoelogio não vale.

A

M&M — Isso fez com que a qualidade do
produto final se tornasse o grande cartão de visitas da Almap.
Serpa — Nós nos defendemos muito
colocando o trabalho na nossa frente. Nós nos escondemos atrás dele. No

M&M — Qual a principal razão de a Almap
manter clientes por tanto tempo em um
momento de transformação do mercado?
Serpa — Essa percepção do mercado de
que as relações estão difíceis acontece a
partir do momento em que o que você
produz não é percebido como algo de extremo valor para quem está comprando
aquele serviço. Se ele percebe que pode
comer a mesma comida do Dom ou do
Fasano em cinco, seis restaurantes, os preços do Dom e do Fasano caem. Ao passo
que, se ele percebe que só existe um ou
dois lugares com aquela comida que ele
quer comer, ele estará disposto a pagar
o preço por isso. Temos de ter a noção
de que aquilo que fazemos é tão bom a
ponto de o cliente nos perceber como indispensáveis. Esse é um equilíbrio mui-
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Meio & Mensagem — Qual foi o seu
maior desafio quando vocês assumiram
a AlmapBBDO há 20 anos?
Marcello Serpa — A agência não tinha
dinheiro, não estava numa situação financeira muito boa. A primeira coisa
que fizemos foi montar uma equipe e
mostrar para ela que havia uma maneira diferente de trabalhar que eu tinha
aprendido na Alemanha, na DPZ e na
DM9. Havia uma velocidade, uma dinâmica e uma força muito intensa nessa
mistura toda. Isso era completamente
diferente do ritmo que a Almap vinha
trabalhando até então. Nosso trabalho
era também ajudar as pessoas a ser melhores do que elas achavam que poderiam ser. E os trabalhos bacanas começaram a aparecer. Aos poucos, fomos
chamando mais gente boa para trabalhar conosco. Era como trocar a água
da piscina e os azulejos, tudo ao mesmo tempo, sem que as pessoas deixassem de continuar nadando.
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“O cliente tem de nos perceber
como indispensáveis”
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Brasil que emergia em 1993 era um país
que acabava de destituir um presidente da República no primeiro impeachment
da sua história. A economia estava combalida com altos índices inflacionários e,
exatamente por isso, encontrava-se fragilizada. Porém, ao mesmo tempo, a nação
estava orgulhosa por ter enfrentado sua
maior crise política de forma democrática. Afinal, esse exercício era algo bastante recente no Brasil que tinha saído pouco
tempo antes das mais de duasdécadas de
ditadura militar. Ao longo de 1992, jovens
tinham pintado suas caras e ido às ruas pe-
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Para Havaianas, o principal trabalho de reposicionamento do marketing nacional; para Volkswagen, filmes memoráveis como o do novo Fusca e o do cachorro-peixe, Leão de Ouro em Cannes

Serpa iniciou carreira na Alemanha e tornou-se referência global de direção de arte

to delicado. Se não nos tornamos indispensáveis para os clientes, ficamos facilmente substituíveis. As agências devem
ter uma personalidade muito forte para
atrair os clientes que se identificam com
ela. É química, uma relação de confiança
e não uma relação econômica apenas. Ela
se constrói com o tempo, não com uma
campanha só. Temos clientes nos quais
já houve trocas de diretores, CEOs e nós
continuamos lá no atendimento deles. É
uma relação de entrega.
M&M — Você e o José Luiz Madeira são
totalmente diferentes e, no entanto, a sociedade deu muito certo. Qual o segredo?
Serpa — Nós somos muito diferentes em
um monte de coisas, mas temos em comum alguns pontos que são os que realmente importam, são verdadeiros. Eu sei
o que ele pensa e vice-versa. Essa relação

se cristalizou ao longo do tempo. A divisão das coisas entre a gente foi muito natural. A criação e a produção acabam sendo minha zona de expertise. O
planejamento, atendimento e um pouco da operação é a dele. Na operação,
muita coisa a gente acaba se consultando. Mas existe algo mais importante que é o respeito profissional de um
pelo outro. A palavra final na criação
é minha, mas eu nunca deixei de checar a opinião dele sobre determinada
campanha, pois ela me baliza. No planejamento, a mesma coisa. Eu sou consultado sempre e isso é bom para equilibrar as coisas dentro da agência. Há
uma troca muito grande entre a gente
que acabou influenciando o trabalho
da agência como um todo. E nós temos
uma vantagem enorme. As pessoas remam na mesma direção.
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sedutor continua sendo o nosso desafio.
M&M — Você costuma dizer que o briefing
é obrigação da agência e não do cliente. Esse é o segredo para uma boa ideia criativa?
Madeira — A ideia de construir briefings
vem dessa causa que nós defendemos.
Não procuramos fazer coisas que não deixem resíduos. Procuramos fazer coisas
que fiquem na memória das pessoas porque é uma questão de sobrevivência. Eu e
o Marcello, de jeitos diferentes, gostamos
das mesmas coisas. Dessa forma, encontramos uma maneira de somar essas diferenças criando uma complementaridade. Isso não está em nenhum livro. É uma
sorte que tivemos. Nós somos igualmente
workaholics. A coisa que eu mais gosto na

M&M — As agências têm perdido um pouco o protagonismo que já tiveram no passado. Como você vê isso?
Madeira — Isso é fácil de falar, mas difícil
de fazer. É preciso fazer todo dia. Esse é
um negócio da iniciativa e das ideias. Não
adianta ficar esperando o cliente chamá-lo. Você, como agência, precisa ter boas

ideias e iniciativa. É preciso abandonar
um pouco a posição passiva.
M&M — Dá para adiantar algumas áreas
de atuação das empresas que a holding
que você, Serpa e a BBDO acabaram de
criar irá centrar o foco?
Madeira — Se queremos crescer lateralmente, as disciplinas estão todas aí
disponíveis no mercado e são oportunidades de negócios. Não temos nada ainda de definitivo, mas achamos
que temos oportunidades em potencial, por exemplo, na área de eventos.
Nós achamos que podemos fazer isso
de uma forma diferente. Estamos estudando. A ideia é começar um startup e
prioritariamente com as pessoas que já
estão aqui. A área digital tem um escopo imenso também. Além disso, temos
uma capacidade instalada em design
que é incrível. Coisas muito criativas e
temos uma experiência formada nisso.
Quem sabe, isso pode virar uma chance. Não queremos fazer mais do mesmo, preferivelmente. Temos de achar
um ponto interessante e que faça sentido sem reinventar a roda.
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Meio & Mensagem — Você é um profissional de negócios que gosta e se envolve com a criação. É essa combinação que
resultou no sucesso da Almap?
José Luiz Madeira — Descobrir que o
que move as pessoas também é um desafio criativo. O ser humano é mutável
e aprender sobre as pessoas é sempre
muito bom. Provavelmente, também
não teria dado certo se o Marcello não
gostasse disso e se eu não gostasse de
criação. A ideia do lápis mordido, mantida até hoje, foi criada quando havia
quatro ou cinco mídias apenas para
falar com as pessoas. Hoje há uma infinidade de canais de contato. Saber o
que de fato vai ser falado e colocar isso em um formato que seja cativante e

comunicação são as estratégias. Antes de
desenvolver qualquer trabalho, o que você tem na frente é uma folha de papel ou
uma página em branco na tela do computador. Acreditamos que perguntas idiotas geram respostas idiotas. Por isso, nossa área de estratégia está muito equipada
com talentos e ferramentas para buscar
novas perguntas e novas respostas. Nesse processo, ouvimos pessoasde fora da
comunicação de formas diversas. O passo
seguinte é compartilhar isso com a criação. A partir daí fazemos um refinamento
das ideias. Isso, de verdade, é um exercício que eu e o Marcello sempre fizemos
e que acabou nos aproximando, acabamos sendo verdadeiros. A contrapartida
disso é a qualidade daquilo que colocamos no ar. O cliente já espera isso de nós.

is.

“Esse é um negócio
da iniciativa e das ideias”
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lhado na DPZ, o próprio Nizan Guanaes,
Eugênio Mohallem e Alexandre Gama. A
DM9 acendia de forma rápida e se tornava
uma agência estelar no mercado brasileiro. Além de Gama, Serpa conheceu ali José Luiz Madeira, que comandava o atendimento. Na virada de 1992 para 1993, ele,
Gama e Madeira receberam uma proposta
para sair da DM9 e assumirem conjuntamente a AlmapBBDO como sócios. A negociação foi rápida. Durou menos de seis
meses e no dia 3 de junho, o trio iniciava
o novo desafio — há exatamente 20 anos.
Por uma daquelas ironias do destino,
poucos dias depois da saída da DM9, o
anúncio “Umbigo”, criado por Serpa com
direção de criação de Nizan para o Guaraná Antarctica Diet, consagrava-se com
o primeiro Grand Prix brasileiro da história no Festival de Cannes, em Press. Minimalista, a peça sem título algum mostrava
apenas um abdômen sarado com a tampinha do refrigerante ao lado.
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cer em Nova York a sede da DDB e ser impactado com seu modelo de operação, ele
trouxe para o Brasil algo que revolucionou
e ditou regras na criação até hoje. Introduziu por aqui a dupla de criação. No entanto, no início dos anos 1990, quando estava prestes a completar 40 anos, a Almap
passou por uma séria crise de mercado e
de liderança. Periscinoto havia assumido
integralmente a agência, que desde 1988
tinha como sócia a rede BBDO. Mas a crise
econômica aliada ao fato de que a agência havia sido ultrapassada criativamente,
primeiro pela DPZ e, depois, pelas novas
agências, impunha um desafio grande. Era
preciso renovar o comando.
Ele começou, então, a conversar com
jovens lideranças criativas com o objetivo
de desenhar um modelo de sucessão para
a agência. Entre esses profissionais estava
Marcello Serpa, com quem desenvolveu o
“Projeto Minneapolis”, inspirado na Fallon,
que fazia na cidade norte-americana um
trabalho de ponta e se tornara referência
global. Serpa era, na época, um jovem diretor de arte de 30 anos que estava na DM9
havia pouco mais de dois anos, depois de
passar pela DPZ, onde trabalhou quando
voltou ao Brasil após sua formação e início de carreira na Alemanha.
Na DM9, duplava com vários parceiros: Luiz Toledo, com quem já havia traba-
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Formado no atendimento, Madeira comanda também o planejamento e a operação da Almap

Conquistas de clientes
Poucos meses após ter assumido a presidência do Brasil, Itamar Franco, um apaixonado por carros, propôs o retorno de um
clássico alemão na tentativa de baratear o
custo dos automóveis populares, tornando-os mais acessíveis ao grande público. Bancou a volta do Fusca às linhas de

Campanha para a revista Billboard ganhou o Grand Prix de Press no Festival de Cannes em 2010

montagem. Em 23 de agosto de 1993, saiu
do forno o novo besouro da Volkswagen.
A campanha de seu lançamento tornou-se o primeiro grande job da nova fase da
Almap. Afinal, a montadora alemã era o
cliente mais antigo da agência.
Além de resgatar a relação com os clientes que estavam na casa, outra frente de
ação era a prospecção de novas contas.
A primeira que chegou por meio da nova equipe foi exatamente a de Havaianas

para quem a Almap desenvolveu o trabalho de maior sucesso de reposicionamento de produto do marketing nacional. Havaianas é emblemática para agência, pois
simboliza exatamente o legado construído
ao longo dessas duas décadas: qualidade
criativa e consistência.
Divergências de personalidade e de estilo de liderança fizeram com que Alexandre Gama saísse da sociedade em janeiro
de 1996. “Não deu certo a sociedade 
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Gunn Report
• Agência mais premiada do mundo em
2004, 2005, 2010 e em 2012 a quarta do
ranking geral
• É a brasileira mais premiada do
mundo desde que o primeiro estudo foi
publicado, em 1999
• Campanha Billboard – segunda
campanha impressa mais premiada do
mundo em 2010

Pensar para fazer
Serpa faz uma analogia do desafio de
tocar a agência junto com Madeira ao cuidado e dedicação que um dono de restaurante tem de ter. “Eu e Zé ficávamos
olhando a cozinha, atendendo as mesas,
vendo se tudo estava certo, checando todos os detalhes. Barriga no balcão mesmo,
todos os dias, toda hora até tarde da noite
até este negócio acontecer. Esse estilo acabou criando um jeito de fazer que não está escrito em nenhuma missão.”
Esse estilo ganhou um símbolo que virou a própria assinatura da agência: o lápis com a ponta mordida e a frase “aqui a
gente pensa antes de fazer”. A integração
dos dois sócios se reverberou na agência
como um todo e se materializou especialmente no princípio que norteia a criação,
o bom planejamento. Não há espaço para
rompantes criativos sem consistência nem
pertinência. Tudo tem de estar alinhado a
um pensamento estratégico que faça sentido e, de preferência, que tenha vida longa. Os clientes não só aprovam esse modelo como dão prova de que querem continuar com ele.
A Visa é um bom exemplo disso. A operadora de cartões de crédito trabalhava
com a Almap até 2008. Por uma decisão
global, mudou para a TBWA (também pertencente ao grupo Omnicom, assim como
a BBDO) e aqui no Brasil a conta migrou
para a Lew’Lara, pois a rede havia vencido a concorrência global para a campanha
do patrocínio da Copa do Mundo da África do Sul. Três anos depois, porém, a Visa decidiu voltar a trabalhar com a Almap,
alegando na época “que a agência atendia
às suas necessidades de negócios”. Um caso típico de resultado decorrente de um
modelo diferenciado de relacionamento
que para alguns clientes passa por cima
até de decisões globais.
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Clube de Criação de São Paulo
• Agência mais premiada por dez anos
seguidos
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D&AD
• Em 2011, a agência recebeu pela
primeira vez os Lápis Amarelos do
Festival. Com essas premiações, tornase a segunda agência no ranking que une
One Show e D&AD, o The Pencil Rankings

One Show Interactive
• 38 Troféus digitais de 2003 a 2011
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London International Awards
• 56 prêmios entre 1994 e 2012
• Agência brasileira mais premiada em 2012

iliz
aç

ão

de

Effie Awards Brasil
• Gran Effie para “Pepsi, Pode ser?” em 2011

Caboré
• Agência do Ano quatro vezes (1997,
2004, 2008 e 2010)

Wave Festival
• Agência do Ano em todas as edições do
festival (de 2008 a 2013)
• El Ojo
156 troféus entre 1994 e 2012
• Fiap
242 troféus entre 1994 e 2012
• The One Show
42 troféus entre 1994 e 2012
The New York Festivals
25 troféus entre 1994 e 2012
• The Art Directors
35 troféus entre 1994 e 2012
3 jun 2013
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Duas características contribuíram para
a construção do DNA da Almap ao longo
desses 20 anos. A primeira é o grande número de prêmios conquistados em praticamente todas as principais competições
globais de publicidade e criatividade (veja
tabela ao lado).
“Se você ganha um prêmio de vez em
quando, ele não tem consequência nenhuma. Serve apenas para a vaidade de
quem fez e um pouco para decorar a parede. Mas quando você consistentemente
é reconhecido pelos seus pares daqui e de
fora como uma agência de ponta significa
que seu trabalho é bom. E se o trabalho é
bom, ele acaba gerando novos clientes. A
melhor propaganda de uma agência de
propaganda é a propaganda que ela faz
para os clientes dela. E não a propaganda que ela faz de si mesma”, afirma Serpa.
Para Madeira, os prêmios são consequência do domínio do processo criativo, que
deve ser liderado pela agência, e referenda certa cumplicidade com o cliente. “Nós
achamos que o briefing é uma obrigação
da agência e não do cliente. E quando você
domina esta palavrinha desgastada é muito provável que tenha o domínio da ideia
criativa. E se o cliente estiver apaixonado
pela proposta, a chance de fazer um bom
trabalho é muito grande. E se de fato for
um ótimo trabalho, ele será reconhecido
na vida reale depois nos festivais.”
A segunda característica que tem marcado a trajetória da Almap é sua decisão
de não participar de concorrências. Nos
primeiros anos, após terem assumido a
agência, não havia outra opção para aumentar o faturamento e era necessário
entrar nesse tipo de processo de disputa de contas, mas com o passar do tempo
essa prática foi mudando. O ponto de inflexão se deu na concorrência do extinto
Banco Nacional. A Almap soube por fontes internas que havia vencido a disputa.
No entanto, quem levou a conta foi outra
agência que ofereceu uma taxa de remuneração bem menor.
“Nós temos como princípio não dar de
graça aquilo que nós vendemos. E vendemos porque precisamos de dinheiro. Ado-
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Big Won
• Agência mais premiada do mundo em
2009, 2010 e 2011
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Advertising Age
• Primeira brasileira a ser escolhida a
Agência Internacional do Ano, em 2000

ca

Clio
• 114 estatuetas de 1998 a 2013
• Agência do Ano em 2010 e 2011
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Cannes Lions
• 133 Leões de 1994 a 2012
• Agência do Ano em 2000, 2010 e 2011
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Alguns números da agência nas
principais competições do mundo

ra

Almap e os prêmios

Comerciais criados para
Pepsi, Bradesco Seguros,
Twix e Visa: sucessos de
público e critica

pa

com ele. A personalidade do Alexandre
não combinava com o projeto. Tínhamos
pensamentos completamente diferentes
não só sobre o negócio, mas sobre a vida”,
diz Serpa. A partir de então, Serpa e Madeira tocaram sozinhos o negócio com o
apoio irrestrito da BBDO. Alex Periscinoto permaneceu na agência como membro
do conselho até 1997.
Após Havaianas, outros clientes vieram.
A própria Alpargatas entregou para a AlmapBBDO a conta de Mizuno. Depois se
somaram Bauducco e Audi. A roda começava a girar novamente e renovada. Na esteira da carteira cada vez mais robusta se
pavimentava uma marca registrada da Almap: prêmios, muitos prêmios. A ponto de
voltar do Festival de Cannes de 1996 com
seis Leões. Para celebrar o marco — naquela época, ainda só havia duas premiações:
Press e Film —, a agência fez uma grande
comemoração na qual os animais símbolos dos troféus ganharam vida e de dentro
de suas jaulas no hall principal davam as
boas-vindas aos convidados naquela que
ficou conhecida como “A Festa dos Leões”.
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ramos o que fazemos, mas não trabalhamos
por esporte. Isso é um negócio. Somos quase 400 funcionários e pagar essa conta não
é fácil. Nós vivemos ocupados e se tivéssemos o hábito de participar de concorrências,
a conta não fecharia. Essa decisão tem um
reflexo natural e automático na qualidade
dos trabalhos que fazemos. Nós queremos
dar o melhor que pudermos para o cliente
que está aqui”, explica Madeira.
A linha divisória entre o que pode e o
que não pode quando a agência é convidada para esses processos é clara. “Se o
cliente quer vir aqui, nos escutar e saber
o que somos capazes de fazer e conhecer
nossa opinião sobre o seu negócio, dizemos sim. Agora não espere que a gente
vá pegar o lápis, apresentar um monte de
ideias para uma coisa que não sabemos
direito nem o que é. Para isso, a resposta
é não mesmo.”
Nova sucessão
Os 20 anos da gestão Serpa e Madeira à
frente da Almap marcam uma decisão importante da dupla e do sócio internacional,
a BBDO. Há um mês, a agência promoveu
a sócios e vice-presidentes quatro de seus
executivos: Luiz Sanches (criação); Cintia
Gonçalves (planejamento); Gustavo Burnier (serviços a clientes e gestão); e Rodrigo Andrade (financeiro e de negócios).
Os dois sócios principais continuam na
operação, mas saem um pouco mais do dia
a dia e passam a se dedicar à identificação
de novas oportunidades de negócios. Para isso, desenvolvem junto com a BBDO
uma holding, ainda em fase de criação,
que terá a finalidade de abrigar startups e
novas aquisições.
Duas décadas depois, a dupla que foi
protagonista de um grande processo de sucessão na publicidade brasileira dá novamente um passo importante para a perpetuação dos negócios. Embora não deva ser
uma decisão muito fácil, tomá-la quando
se está no auge faz todo o sentido.

+

Assista em http://migre.me/eNrn1
entrevistas com Serpa e Madeira sobre a
história e os novos desafios da Almap
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