
"Sair antes das 5; não levar trabalho para casa" 
Bill Bernbach 
 
10 de Janeiro de 2005 - Bill Bernbach tinha uma maneira muito especial de relacionar-
se com o trabalho: não saía do escritório depois das cinco, nunca levava trabalho para 
casa, não trabalhava no fim de semana. Apesar dessa filosofia - ou talvez por causa 
dela -, Bernbach foi considerado um dos mais notáveis homens da publicidade de 
todos os tempos. Uma pesquisa divulgada há alguns anos pela revista Advertising Age 
o apontou como o melhor publicitário que já houve nos Estados Unidos. Ele foi o 
fundador, em 1949, com dois outros publicitários, da Doyle Dane Bernbach, hoje 
conhecida como DDB. No Brasil, é a segunda metade da sigla da DM9DDB.  
 
Além de ter uma maneira descontraída de olhar o trabalho, Bernbach recusava-se a 
aceitar que a publicidade fosse uma ciência e ignorava as pesquisas. David Ogilvy, de 
quem era amigo, ouviu uma vez Bernbach dizer "que o cliente estava certo", um 
reconhecimento sem precedentes na publicidade, segundo o mesmo Og ilvy.  
 
Bernbach estudou literatura, música e filosofia. Foi um publicitário criativo por 
excelência. Dizia que a publicidade estava adorando a técnica em lugar de valorizar o 
conteúdo. "Eu não quero que as pessoas façam as coisas certinhas. Eu quero que 
façam coisas inspiradas".  
 
Afirmava que 85% dos anúncios não chegam a ser vistos. "Publicidade é persuasão e 
persuasão não é uma ciência, é uma arte". Ele queria saber dos clientes como é que 
seus produtos afetavam os consumidores, que emoções despertavam, e tentava 
colocar isso em seus anúncios. Dizia que o excesso de lógica na publicidade podia 
esterilizar uma idéia.  
 
Quando conseguiu a conta da Volkswagen, tratou-a com humor e irreverência. 
Segundo a revista Advertising Age, escreveria muitos anos depois, foi a melhor 
campanha em meio século de publicidade nos Estados Unidos. Outra campanha da 
DDB famosa até hoje foi preparada para a locadora de carros Avis: "We try harder". 
David Ogilvy observou com perspicácia que a DDB não foi tão bem-sucedida com 
anunciantes de produtos de consumo durável, que requerem métodos mais ortodoxos.  
 
Ainda segundo Ogilvy, Bernbach "era um gênio para integrar o texto com a ilustração". 
Nesse segmento de produtos de consumo, é oportuno lembrar a predominância da 
Grey Global, especializada em contas de varejo e que se preocupa, ao contrário da 
atitude de Bernbach, com as pesquisas. Durante 33 anos, Bill Bernbach nunca quis, 
por motivos éticos, fazer anúncios de cigarros.  
 
Onze semanas depois de sua morte, o novo presidente da agência, que ainda levava o 
nome de Bernbach, anunciava com pompa e euforia, num majestoso salão do hotel 
Waldorf-Astoria, de Nova York, ter ganho a conta dos cigarros mentolados Parliament, 
da Philip Morris. Para a agência e para o mercado, tinha acabado uma era e começado 
outra.  
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