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Durante os 34 anos de sua carreira na propaganda, o alemão Michael Conrad fez escola em seu 
país natal, nos Estados Unidos e em todo o mundo, como um dos principais líderes criativos de 
sua geração. Gradativamente, alcançou sucesso como profissional, como dirigente, como 
proprietário de agência e, após sua associação com a Leo Burnett, como um dos executivos que 
renovaram a tradicional organização e a recolocaram no pelotão de frente da criatividade. 
 
Aposentado em 2003 e vivendo em Zurich, Conrad volta a ocupar um destacado espaço na cena 
internacional da atividade ao liderar a implantação da Berlin School of Creative Leadership, que é 
o primeiro MBA do mundo focado nessa função e está ligado à Steinbeis University, da Alemanha, 
além de manter convênio com outras academias de grande relevância, como as americanas 
Kellogg School of Management e a Medill School of Journalism. 
 
O propósito da escola com sede em Berlin é o de ajudar outros criativos a seguir os passos de 
Conrad. Depois de se transformar em um excelente criativo, ele precisou aprender a liderar com 
eficiência uma equipe de sua área; mais tarde, teve que cuidar de toda a operação de uma 
agência e, em seguida, de sua gestão e finanças, incluindo o negócio como um todo. Após a 
venda de sua própria agência, no topo de sua carreira internacional, precisou desenvolver a 
competência de negociar com acionistas e controladores de grandes organizações mundiais. 
 
Em entrevista à TV Portal, Conrad enfatizou justamente essa abordagem de sua proposta de 
formação de líderes criativos, que segue as etapas não apenas de sua carreira, mas de 
praticamente todos os criativos que atingiram a mesma relevância internacional que ele. 
 
Conrad esteve no Brasil para promover seu novo projeto e encontrou a imprensa na sede do 
CCSP, ao lado de João Daniel Thikomiroff, Marcello Serpa e André Midani, três dos seis brasileiros 
que serão professores da Berlin School. Fábio Fernandes, Marcio Moreira e Washington Olivetto 
serão os outros três. 
 
O pioneiro MBA em liderança criativa é destinado não apenas a líderes criativos, como é evidente, 
mas também a profissionais que têm a incumbência de liderar equipes e organizações de 
propaganda, meios de comunicação e de entretenimento – além de dirigentes de marketing de 
empresas de todas as áreas. Afinal, como o próprio Conrad afirma, “no mundo homogeneizado de 
hoje, o melhor que cada negócio pode fazer é buscar a criatividade”. 
 
O programa da Berlin School inclui seis módulos, apresentados em 80 dias no período de 18 
meses e em quatro cidades diferentes: Berlin (na maior parte do tempo), Chicago, New York e 
Tókio. As aulas serão apresentadas em inglês, para grupos entre 25 e 35 participantes, e o valor 
do curso é de 45.000 euros (sem despesas de viagem e hospedagem, evidentemente). Um preço 
que pode parecer alto, porém, com certeza, valerá cada centavo, pelo programa em si e pelo 
plantel de sólidos acadêmicos e profissionais de destaque que conduzirão as aulas, debates e 
trabalhos. 
 
Do lado profissional, o corpo docente da Berlin School reúne um grupo de excepcionais líderes 
criativos da propaganda mundial, que se comprometeram com Conrad a dedicar dois dias de suas 
agendas para o projeto. Os módulos de estudo incluem as etapas de aprender a liderar a si 
mesmo, liderar clientes e associados, liderar pessoas, liderar a empresa, liderar visão e inovação 
e, finalmente, liderar a atividade. 
 
A primeira turma inicia seu curso em 17 de setembro deste ano, sendo que as solicitações de 
matrícula devem ser feitas até 31 de maio próximo. Mais informações podem ser obtidas pelo 
www.berlin-school.com ou através do michael.conrad@berlin-school.com. 
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