
“Criatividade é competência do futuro” 
Tor Myhren 
por Claudia Penteado 
 

 
 
Há seis anos como presidente e CCO da Grey Nova York, Tor Myhren transformou a empresa 
em uma das mais inovadoras do mundo - título dado duas vezes consecutivas pela Fast 
Company. Tinha menos de 400 funcionários quando assumiu e hoje são mais de mil. Em 2011, 
foi eleito pela Fortune um dos "40 abaixo dos 40" e um ano antes entrou para a concorrida 
lista "Creativity 50" das mentes criativas mais influentes do ano - ao lado de James Cameron, 
Lady Gaga e Spike Jonze. Jornalista, sempre gostou de contar histórias. Diz que a criatividade 
é a grande competência do futuro. Ele esteve no Rio de Janeiro para participar do Grey Group 
Creative Council 2013, onde concedeu uma entrevista ao propmark. Confira nesta página os 
principais trechos da conversa. 
 
CONSELHO CRIATIVO 
 
O encontro reúne, em geral, 15 dos melhores CCOs da Grey e olhamos o trabalho de todos os 
escritórios. Este foi o primeiro round depois de Cannes, e normalmente é o pior, porque 
inscrevemos nosso melhor no Festival. É o início de um novo ano e, portanto, bem magrinho. 
Talvez uma mão cheia de coisas realmente boas, e o restante bom. Mas é interessante porque 
falamos mesmo é da cultura criativa que estamos procurando construir na Grey. Os melhores 
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criativos da rede dão suas visões do tema, como a indústria está se transformando, de new 
business, como inovar mais rápido que as outras agências. 
 
CULTURA POPULAR 
 
No fundo, tudo vai ao encontro da criatividade. Tendo a não usar demais a palavra inovação, 
mas, como eu a defino, é abordar os problemas de uma maneira muito criativa. Considerando 
todas as novas ferramentas que possuímos no cenário da mídia - digital, mobile, social -, usá-
las de maneira realmente criativa para resolver problemas e construir marcas. Em alguns 
aspectos tudo mudou, é novo. Mas, de alguma maneira, tudo permanece igual, ainda estamos 
construindo marcas. Nosso objetivo, segundo falamos no Conselho, é colocar nosso sarrafo no 
nível dos "famosos". Queremos que nosso trabalho se torne famoso, queremos nos tornar 
parte da cultura popular, dos programas de TV matutinos e noturnos, no rádio, em bate-papos 
das pessoas durante seus jantares ou nos bares. Queremos que as pessoas falem das nossas 
marcas. Esse é o Santo Graal do nosso negócio. Quando você atinge um nervo da cultura 
popular, ganha como agência, como marca, todos ganham. Inovação, claro, tem seu papel em 
tudo isso. 
 
VOCAÇÃO 
 
Eu me considero muito sortudo porque tive pais que estimularam muito minha criatividade. 
Nunca colocaram barreiras e, na realidade, cultivaram minha criatividade em cada fase da 
minha vida. Frequentei uma escola montessoriana, e desde pequeno pude pensar de maneira 
muito livre. Uma das coisas que meu pai sempre me disse é que, quando se faz algo por 
dinheiro, nunca se amará o que faz. Mas, quando se faz algo por amor, provavelmente 
ganhará dinheiro com isso. Sempre tentei seguir meu coração. Sempre quis escrever, inventar 
coisas, criar mundos, contar histórias. 
 
JORNALISMO 
 
Sempre quis ser jornalista. Quando saí da faculdade fui trabalhar num jornal diário. Acabei 
saindo porque meu trabalho não era muito criativo, era muito regrado e formatado. Quando 
descobri a propaganda, aos 23, 24 anos, me tornei estagiário em Denver, no Colorado - de 
onde venho. Na época eu já escrevia poesia e contos, era meu material. Na ocasião, o diretor 
de criação me disse: "Você sabe escrever, mas não significa que sabe escrever propaganda". 
Depois fui para Los Angeles e acabei indo para Nova York. Essa semana completo seis anos na 
Grey. 
 
ESTÍMULO 
 
Algo que fizemos em Nova York e estamos levando para outros escritórios ao redor do mundo 
como São Paulo, por exemplo - é colocar um foco singular na cultura criativa da empresa como 
um todo. Eu acredito em cultura. As pessoas perguntam se a cultura comanda o trabalho ou se 
o trabalho comanda a cultura. Eu acredito que a cultura rege o trabalho e para fazer trabalho 
consistentemente bom é preciso ter uma boa cultura. Tem que estar no DNA do lugar. Você 
tem que entrar na atmosfera criativa de uma empresa todos os dias, ser inspirado por ela, 
estimulado por ela. Trabalhamos duro nessa cultura, para fazer com que qualquer pessoa, não 
importa em que departamento esteja, saiba que seu trabalho é de natureza criativa. O que 
significa resolver problemas de maneira criativa para seus clientes e marcas para as quais 
trabalha. 
 
CONTRATE OS MELHORES 
 
Não criamos muitos títulos de funções estranhos, ficamos longe dessa tendência. Como no 
esporte, em que o treinador diz "contrate os melhores atletas", mesmo que eles não sejam 
perfeitos para determinadas posições. Procuramos fazer o mesmo, adotamos essa filosofia na 
propaganda. Tento contratar as melhores pessoas, ainda que não sejam perfeitas para 
determinadas posições, mas quero absorvê-las no meu sistema, encontrar um bom lugar para 
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elas. Às vezes contrato pessoas de outras agências, ou mesmo outras indústrias, mas não 
adotei nenhum sistema muito diferente de contratação. 
 
PRÊMIO PARA O FRACASSO 
 
Criamos na Grey um prêmio chamado "heroic failure award" (em tradução livre, "prêmio para 
um fracasso heróico"). Em quatro anos entregamos sete prêmios. A maioria das empresas no 
mundo pune quando se assume um risco. Empregados têm medo do risco porque podem ser 
demiti dos ou se encrencar. Trabalhamos na indústria da criatividade e se você olhar para as 
empresas realmente bem-sucedidas verá que assumem riscos o tempo todo e são muito 
criativas. Acreditamos que assumir riscos sem o medo do fracasso assombrando o tempo todo 
permite explorar lugares na sua mente e no mundo criativo em que jamais se chegaria. 
Quando se faz isso às vezes se chega a um hit estrondoso - ou a uma grande confusão. 
Quando alguém tem uma ideia genial, que amamos, e ela simplesmente não se realiza como o 
esperado - perdemos a concorrência, dinheiro, o cliente -, damos o prêmio. Porque queremos 
que a pessoa saiba que nós acreditávamos ser uma grande ideia, uma ideia corajosa. 
 
REUNIÕES 
 
Todas as quintas-feiras, das 9h às 12h, é proibido fazer reuniões na Grey NY. Nossos clientes 
sabem disso, no calendário digital está bloqueado, não é possível. Você usa essas três horas 
para criar, inventar, resolver problemas. Muitas vezes você entra em um túnel e fica tão 
mergulhado em algo que está fazendo que não consegue sair. É bom saber que naquela 
manhã em particular você irá para o trabalho e não terá nenhuma reunião. Recomendo isso 
para qualquer empresa. 
 
PRÊMIOS 
 
Nossa ênfase é no trabalho que se torna famoso. Tivemos campanhas que se tornaram 
extremamente famosas, no entanto, não conquistaram nenhum prêmio. O mais importante é 
que se fale sobre um trabalho no mundo real e não na comunida de criativa. Isso é grande. 
Dito isso, Cannes é importante sim, e prêmios em geral são. Não so mos fanáticos por 
prêmios, como grupo. Esse ano foi nosso melhor em Cannes: a rede conquistou 36 Leões. 
Prêmios importam porque os clientes estão indo a festivais como Cannes e os valorizam, estão 
atentos, sabem quem está ganhando, quem não. Importam porque atraem talentos, gente que 
quer trabalhar em lugares criativos, crescer, ganhar mais prêmios. 
 
DESEJO DOS CLIENTES 
 
Clientes querem integração, entendimento das ferramentas de mídia, velocidade de ideias, de 
execução e agilidade. E mais do que tudo, criatividade. Mas nem sempre foi assim. Muitas 
vezes os clientes queriam escala de mídia. Hoje, se você não tiver uma boa ideia, o mundo vai 
ignorar você. Porque ele pode. Antes, não era possível ignorar. Não dava para "acelerar" um 
comercial na TV. Acredito que criar trabalhos que atraem a atenção das pessoas é mais 
importante no nosso negócio do que nunca. A ênfase é colocada no produto criativo. 
 
LONGEVIDADE 
 
Ouvimos muito de outros clientes: "Onde está nosso bebê do e-trade?". Abrimos mão da conta 
esse ano, mas a campanha se manteve por seis anos. Seis anos com um único personagem, o 
bebê. O que é raro e maravilhoso. Tenho muito orgulho dessa cam panha porque ela foi muito 
ou sada em uma categoria em geral chata, que é mercado financeiro. Teve fôlego. Mas acho 
que ficou sem combustível. Tivemos uma relação maravilhosa de seis anos com o CMO da 
empresa, que saiu. Não nos pareceu que valesse a pena ficar, depois disso. Quando se tem 
uma boa ideia clara, e que as pessoas amam, sobrevive-se, como nós sobrevivemos a várias 
mudanças de CEOs, por exemplo. 
 
CAMPANHAS FAMOSAS 
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Sempre foi difícil criar uma campanha que funciona em todas as culturas. Talvez tenha se 
tornado mais fácil hoje, porque o mundo está menor. Apesar de todas as diferenças, creio que 
também estamos compartilhando mais coisas do que nunca, graças à revolução digital. Um 
bom exemplo disso é nossa maior conquista esse ano e certamente nos meus seis anos de 
Grey, talvez na história da agência, que foi a conquista da conta da Gillette (P&G). Foi a maior 
concorrência do mercado americano esse ano. O que eles queriam era uma ideia global, que 
funcionasse em todos os mercados. Vai se espalhar pelo mundo no próximo ano, inclusive no 
Brasil. Eles estão trabalhando com o conceito "O melhor que um homem pode ter". Como levar 
esse conceito para homens ao redor do mundo? Foi um grande desafio, mas estou muito 
orgulhoso do resultado. A chave para uma grande ideia global é a simplicidade. 
 
MELHOR ANO 
 
Este foi o melhor ano da agência tanto em crescimento quanto do ponto de vista criativo. 
Muitas campanhas entraram para a cultura popular, ganhamos mais Leões em Cannes do que 
em qualquer ano. Eu diria que HSBC e Gillette foram nossas maiores conquistas globais. O que 
é bacana é o nível do trabalho. Em Nova York houve uma renascença, e ainda está 
acontecendo, e a empresa está indo bem nos últimos anos. Mas o que é interessante para mim 
é ver a mesma renascença ocorrendo em outros escritórios da rede, como o de São Paulo. 
Estamos muito otimistas. 
 
MARCAS MAIS HUMANAS 
 
É uma tendência trabalhar causas no marketing das marcas. Pessoalmente considero uma boa 
tendência. E que veio para ficar porque o que o crescimento do digital trouxe foi a ampliação 
da transparência entre grandes corporações, o que nunca ocorreu. Se fizerem besteiras, 
aparecerão na internet. Não se consegue mais esconder os erros. Claro que é preciso fabricar 
bons produtos. Mas há muitos bons produtos, e muito parecidos entre eles. É possível saber 
quase tudo sobre as empresas hoje em dia. As pessoas buscam se aproximar de empresas que 
têm valores semelhantes aos seus. Não há nada errado em uma empresa mostrar sua alma ao 
público. É bom. Haverá novo padrão, nova ética, novas práticas de negócios envolvidos. Me 
parece bom. Mas sejamos honestos: no final do dia, estamos vendendo produtos. E temos que 
demonstrar sua superioridade. 
TRABALHO E LAZER 
 
Propaganda é um trabalho muito absorvente e dificilmente se vai para casa e se consegue 
desligar. A mente criativa trabalha o tempo todo. Na minha visão, para ter sucesso, é preciso 
amar o que se faz. Amar o processo, não o resultado. Porque o processo é o que se faz 
diariamente. Se você ama o que faz, sim, trabalhará até tarde de vez em quando, mas não se 
importará. É claro que é preciso sair, viajar. Porque isso abastece com ideias. É um dos 
motivos que me faz adorar viver em Nova York. Todas as vezes que ando pelas ruas há muita 
inspiração, é incrível. Também caminho todo sábado com minhas filhas no Central Park. 
Vivemos em um mundo muito acelerado, trabalhamos em uma indústria muito ocupada, com 
expectativas que aumentam a cada dia, é preciso que cada pessoa encontre seus momentos 
de "escape", sejam físicos ou mentais, quando se limpa a mente e se consegue ter ideias 
verdadeiramente criativas. 
 
DOCUMENTÁRIOS 
 
Sempre fiz muitas coisas além da propaganda. Gosto de trabalhar com documentários, fiz um 
que a ESPN comprou, é meu lado jornalista trabalhando. Não tenho nada programado no 
momento. 
 
VIETNÃ E NY 
 
Nova York é minha cidade favorita no mundo. Mas gosto muito do sudeste da Ásia, passei 
muito tempo no Camboja, no Vietnã, Laos, Tailândia. É uma região mágica do mundo, as 
pessoas são doces, têm grandes corações. 
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O FUTURO 
 
Não sei se me vejo trabalhando em propaganda no futuro. Acho que vivemos o momento mais 
interessante da indústria com todas as mudanças, possibilidades, o espaço digital, o 
crescimento massivo das mídias sociais. É fascinante e mal começamos a explorar o mundo 
mobile no nosso negócio, por exemplo. Isso torna este o melhor e mais dinâmico momento do 
nosso negócio, historicamente. Mas o que eu amo é contar histórias. Esta ainda é a coisa mais 
poderosa a ser feita em propaganda e por uma marca. Essa história pode ser vista em 
diferentes mídias. Ainda é preciso ser capaz de contar boas histórias para obter sucesso. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 out. 2013, p. 21. 
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