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"Muitas empresas e muitos gestores
não sabem o que é inovação. Existe
uma confusão muito grande entre o
que é inovação e o que é novidade.
Muitas empresas acreditam que
novidade é inovação e, por isso, dão
passos muito pequenos no que é, de
fato, a inovação.”
Ulisses Zamboni

Conversamos com Ulisses Zamboni, empresário e Presidente da Santa Clara, uma das melhores agências de propaganda do
Brasil. Ulisses acumula 34 anos de experiência na área de comunicação. Antes de passar para propaganda, atuou por 11 anos em
relações com a imprensa, gerenciamento de crises e stakeholders management nas maiores empresas de Relações Públicas do
Brasil e dos Estados Unidos. Trabalhou em grandes agências internacionais nos Estados Unidos e na Europa, antes de fundar a
Santa Clara que completa seu 10º aniversário este ano.
Ulisses também é Conselheiro de Empresas, Professor de Estratégia e Psicanalista, uma de suas paixões que tem lhe
proporcionado inúmeros insights sobre o comportamento do consumidor e como lidar melhor com o mundo corporativo.
Para ele, muitas empresas confundem inovação com novidade, e por isso dão passos muito pequenos naquilo que é, de fato,
inovação. Define inovação como tudo aquilo que vai fazer com que um determinado público, qualquer que seja ele, mude o seu
comportamento e proporcione receita incremental para a empresa.
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Ao analisar a angústia que muitas pessoas sentem hoje
no mundo corporativo, uma questão contemporânea
absolutamente vigente, Ulisses acredita que as pessoas
buscam o ideal da felicidade e esquecem que a tristeza é
tão importante quanto a alegria. Quando não conseguem
encontrar no trabalho e na família o mundo ideal de
alegria e felicidade, as pessoas se sentem frustradas e a
angústia profunda entra em cena.
A entrevista foi gravada na sede da Santa Clara em São
Paulo. Apresentamos a seguir trechos resumidos da
entrevista. A versão completa você poderá assistir pelo
site www.novosinterpretes.com.br, ou baixar no
seu iPhone/iPad/iPod, pelos canais iTunes Store,
YouTube e SoundCloud, por meio dos links indicados no
site do Programa.
Fernando Luzio. Ulisses, comece contando para nós
um resumo da sua história.
Ulisses Zamboni. Parece estranho ouvir, mas este ano
eu completo 33 anos de carreira. Isto é muito engraçado
porque tem gente que eu considerava mais madura, mais
velha com 27 anos de carreira e eu tenho 33!
Comecei no Ministério Público em 1982, sem estar
formado. Trabalhei no departamento de comunicação do
antigo INSS. Eu trabalhava só meio período e no outro
meio período eu estudava para o concurso público. Foi
importante entrar no mundo do trabalho a partir da
iniciativa pública porque é muito diferente, você aprende
o que é velocidade ou não no trabalho, o que é
hierarquia, o que é trabalhar de forma localizada e não
ter liberdade de ação.
Comecei no extremo oposto de onde estou hoje, do ponto
de vista de performance. Vi que não ia ganhar nenhum

tostão na iniciativa pública e que ela não dava nenhuma
abertura para a criatividade e para o desenvolvimento
pessoal, então resolvi ir para a iniciativa privada, onde
fiquei 11 anos trabalhando com assessoria de imprensa,
em relações públicas, e me especializei no segmento de
gerenciamento de crises. Achei isto muito importante
para a minha carreira porque o gerenciamento de crise te
dá uma boa perspectiva por ser um radar, o olhar de um
estranho para uma determinada situação, por tirar um
raio-x daquilo e ter um diagnóstico bem feito. Hoje, digo
para os meus alunos e para o pessoal aqui da empresa
que quanto mais estratégico você é, mais baseado em um
bom diagnóstico você foi, então diagnóstico tem uma
correlação totalmente perfeita com a estratégia.
Isto me proporcionou muitas alegrias nos 11 primeiros
anos e caí em gerenciamento de crise porque sempre fui
autodidata em línguas, que eu gosto muito. Engano em
algumas e já em tenra idade profissional eu era fluente
em inglês. Há 30-25 anos, profissionais nativos
brasileiros que falavam inglês fluente eram raros no
Brasil, então isto me deu oportunidade de trabalhar em
multinacionais de PR (public relations) no Brasil e nos
Estados Unidos.
Fui trabalhar nos Estados Unidos para uma empresa
americana, a AT&T, justamente no período onde as Baby
Bells americanas tiveram aquele brake, foram
fracionadas em Bells regionais e se privatizaram, então
peguei a privatização delas e foi muito interessante. Eu
cuidava de PR para a AT&T e quando voltei 1,5 anos
depois para o Brasil, acabei não indo para uma agência
de PR e de imprensa, mas indo para uma agência de
publicidade porque os meus skills não encaixavam numa
agência de PR no Brasil, que era puramente imprensa. E
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nos Estados Unidos era public relations mesmo, stakeholders management, crisis management, corporate advertising,
então tinha uma variedade muito grande de possibilidades. Eu trabalhava 100% para a AT&T e eles resolveram me pedir para
trabalhar na agência deles na América Latina que era a Young & Rubicam, e foi aí que comecei na publicidade, onde atuo há
20 anos.
Comecei como atendimento em agências, passei pela Young, pela Lintas (que mudou o nome várias vezes), FCB e aí abri
minha própria empresa. São 33 anos em comunicação.
De uns 7 anos para cá tenho atuado como psicanalista. Fiz formação em psicanálise e acabei me tornando um psicanalista no
stricto sensu da palavra. Minha vida sempre foi na área corporativa, nunca foi na área do indivíduo ou da saúde do indivíduo,
não tinha absolutamente nada a ver com o meu negócio, mas até por uma questão de comportamento numa sociedade de
consumo e do que o consumo faz com o indivíduo, resolvi começar a psicanálise e hoje atuo nela em paralelo ao meu negócio,
o que tem me ajudado muito, tenho muitas surpresas com as teorias psicanalíticas sendo aplicadas ao mundo corporativo.
Fernando Luzio. Você também, nas horas vagas, tem uma atividade de dança, não?
Ulisses Zamboni. Faço dança e é uma dança disciplinada, é praticamente profissional, porque trabalho com o mental num
estresse de profundidade o dia inteiro e você acaba esquecendo o corpo e o corpo te dá dicas para o mental. Sempre fiz muitas
atividades físicas, mas quando descobri a dança, ela me despertou questões de plasticidade cerebral, então comecei a dançar
por uma simples experiência, como se eu estivesse fazendo musculação. Sou muito consciente do corpo e da mente e comecei
a notar que comecei a ter mais insights. É impressionante isso! Comecei a ter uma questão de improvisação com uma
qualidade e com uma rapidez... Acabei aprofundando a dança, já fiz 2 espetáculos, um no ano passado e um este ano no
MASP, foi muito interessante!
Fernando Luzio. É algum estilo de dança específico?
Ulisses Zamboni. Dança contemporânea. Tem um diretor artístico e um coreógrafo que dirige, é muito interessante o
trabalho. E como eles são profissionais desta área, exigem profissionalismo dos dançarinos, então é hora e disciplina para
dançar, para comer, para treinar, para ensaiar... é muita disciplina. É uma tarefa e é muito bom para o meu trabalho.
Recomendo!
Fernando Luzio. E na dança você também percebe algum benefício para o relacionamento interpessoal com as pessoas da
empresa, não só para a questão do pensamento?
Ulisses Zamboni. Sim. O que acontece é que a dança é um projeto coletivo e os coletivos que temos hoje são para alguns a
igreja, a escola, o trabalho e o lazer – o lazer individual é muito raro, ele é de fato coletivo –, então encontrei na dança um
coletivo relacionado à criatividade, não à lógica, e isso me transportou para questões aqui no trabalho.
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“Em relação à sustentabilidade do Planeta e até mesmo de
negócios a partir de ações mais conscientes, mais empáticas,
acho que o Brasil ainda está engatinhando. Por isso que o
Capitalismo Consciente tem que atuar como forma de pressão
para que, de fato, a sociedade mude.”
Ulisses Zamboni

Sou sócio de uma agência e dizemos que nossa atividade
é a criatividade, o que é absolutamente verdade, mas
usamos processos mentais lógico-racionais que, às vezes,
impedem que a criatividade emerja, e saquei isso com a
dança que me deu a perspectiva de que o relacionamento
do coletivo faz emergir a criatividade de uma forma
muito diferente, por outros caminhos, não pelo caminho
lógico-racional.
Tenho uma relação interna na agência que é de muita
transparência, muita clarividência, faço as pessoas
entenderem outros caminhos neurais, tento evitar o
caminho lógico, o lado esquerdo do cérebro.
Fernando Luzio. Interessante porque a sua agência
tem colaborado hoje com processos de inovação
estratégica em algumas empresas que são relevantes nos
seus setores de atuação e, de fato, a inovação hoje é
quase uma exigência de competitividade, de
sobrevivência no mundo ou de sustentabilidade no
tempo, mas percebo as empresas enfrentando
dificuldades muito grandes em conseguir criar um
ambiente em que, coletivamente ou não, consiga-se
promover a inovação.
Na sua experiência, quais são os aprendizados que você
carrega com relação às condições-chave para que uma
empresa consiga realmente criar uma cultura de
estímulo à inovação?
Ulisses Zamboni. Tive uma surpresa desagradável
quando comecei a trabalhar com inovação porque notei
que muitas empresas e muitos gestores não sabem o que
é inovação. Existe uma confusão muito grande entre o
que é inovação e o que é novidade. Muitas empresas
acreditam que novidade é inovação e, por isso, dão
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passos muito pequenos no que é,
de fato, a inovação.
Então, primeiro defino o que é
inovação: é tudo aquilo que vai
fazer com que determinado
público, qualquer que seja ele,
mude o comportamento. Mudou o
comportamento, é inovação. Esta
é a definição clássica mais
filosófica, mais conceitual. E para
as empresas, inovação é tudo
aquilo que traz receita
incremental, porque se for
novidade eu migro de uma coisa
para outra coisa nova, o que não
traz receita incremental, pois
apenas migro de uma compra
para outra. Agora, se for algo
inovador, aí sim consigo ter
receita incremental. De posse
destas 2 perspectivas do que é
inovação e não novidade, começo
a implementar a inovação dentro
da companhia.
E existe uma questão que é de
ordem prática: a inovação só
consegue acontecer se a gestão for
top down. Não tem como! A
inovação acontece de cima para
baixo. Obviamente, ela acontece
de forma transversal quando já
existe instalada a inovação dentro
da companhia, aí ela vai

acontecendo na empresa inteira
de baixo pra cima e de cima pra
baixo, mas a porta de entrada da
inovação, especialmente para o
modelo de negócios com que
estamos acostumados que é do
século XX e não do século XXI,
cheio de estamentos, de crachás,
de hierarquias, a inovação só
começa pela porta de cima. E se a
gestão não estiver mobilizada, se
ela não souber o que é um tecido
cultural inovador, se o RH não
estiver envolvido, não consigo
implementar inovação na
companhia. Por isso eu digo que
inovação, para 90% das empresas,
é um processo cultural de top
management, não adianta! E já
tentei fazer isso pela gestão
média, incorporar pela linha de
fábrica como um objeto de
pressão para cima, não acontece,
não funciona, porque a inovação
gera medo. Tudo que é novo gera
suspeita, a suspeita gera
insegurança que, por sua vez, gera
medo, então se não for um
processo top management, não
acontece.
Este é um aprendizado que venho
tendo ao longo dos últimos 5
anos, temos tentado incorporar
este verdadeiro atributo da

inovação a partir da conceituação
do que é novidade e do que é
inovação e está tudo certo quando
a empresa quiser inovação e está
tudo certo quando a empresa
quiser novidade, porque não
obrigatoriamente você tem que
introduzir inovação na sua
companhia, é uma questão de
gestão e de estratégia. E
dependendo do segmento, você
tem que ter inovação ou pode ter
uma inovação um pouco mais
tardia, não precisa ter uma
velocidade de inovação tão
avançada.
Fernando Luzio. E qual é o
papel que você vê, hoje, que a sua
agência tenta ou consegue
desempenhar, ou é convidada a
desempenhar nesta reflexão e
neste esforço de inovação?
Ulisses Zamboni. Vejo 2 tipos
de abordagem, recebo 2 tipos de
convite: primeiro, a empresa está
em processo de revisão e precisa
de um facilitador para a inovação.
Este é um processo mais suave e
orgânico que faz com que a
inovação aconteça de uma forma
homogênea na companhia.
A segunda abordagem é mais
difícil: ela gostaria de ter inovação
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e nós temos o papel de tentar inocular inovação na empresa. E aí a agência fica com um papel difícil, perverso, porque vamos
incomodar, desconfortar e as pessoas não querem ser desconfortadas e incomodadas. Via de regra, 90% das empresas
demandam esta pior abordagem: “preciso da inovação, como faço para tirar a inércia da falta de inovação?”
Para dizer a verdade, o convite não é este e sim “Estou com um problema de estratégia na minha companhia” e aí quando vou
fazer um bom diagnóstico, vejo que existe a questão da inovação e da novidade, o que a concorrência está fazendo e eu não
estou fazendo. Portanto, a questão da inovação entra por meio de um diagnóstico bem feito. Raramente alguém me convida
dizendo “Olha, não tenho inovação e eu queria ser uma empresa inovadora”. Ela me convida dizendo “Minha estratégia não
está boa, minha performance não está boa e acho que o meu problema é de marca, acho que meu problema é uma
comunicação que não está dando certo” e aí, obviamente, com um bom diagnóstico você consegue furar esse bloqueio e falar
de inovação.
Fernando Luzio. Então o diagnóstico faz a diferença...
Ulisses Zamboni. Faz totalmente a diferença! A gente tenta inocular questões diagnósticas em todas as áreas da agência
porque é ela que vai fazer você recomendar certo, senão você vai recomendar um commodity.
Fernando Luzio. Sustentabilidade está se tornando uma nova moral empresarial e muitas empresas em processo de
planejamento estratégico querem encontrar um caminho para a sustentabilidade dentro da estratégia, mas ainda percebo
muitas delas olhando a sustentabilidade mais como uma estratégia de comunicação para poder criar uma reputação de
consistência, de cuidado, de zelo com o meio ambiente e com a sociedade, do que uma preocupação genuína com uma atitude
sustentável. Com incidentes como o que estamos vivendo agora no Brasil com a tragédia de Mariana, muitas empresas
começam a ter uma fiscalização ou uma cobrança em alguns setores em que elas são obrigadas a se preocuparem mais com
sustentabilidade – óbvio que também existem aquelas empresas que têm isso em seu DNA.
Como é que na sua experiência e na sua agência, os seus clientes tratam do tema da sustentabilidade? Você acredita que no
Brasil já temos consumidores prestando atenção nos atributos de sustentabilidade de uma marca para poder selecionar
produtos ou não?
Ulisses Zamboni. A primeira resposta é do ponto de vista da companhia. Nos últimos 10-15 anos, a sustentabilidade foi
usada pelas empresas como marketing social da sustentabilidade, que não tinha nenhuma reverberação com a sociedade de
consumo em geral, até porque o Brasil é um país pouco maduro do ponto de vista de sociedade de consumo.
Recentemente, assistimos à entrada de 40 milhões de brasileiros no mercado do consumo, o que faz do Brasil um país ainda
muito jovem no que diz respeito à maturidade da sociedade de consumo, então a companhia que usa sustentabilidade hoje,
começa a entrar numa expansão de consciência global. Imagine 40-50-60 milhões de consumidores entrando no mercado de
consumo: “agora chegou a minha vez!”
6

"O pai constrói limite. E o que vemos hoje é uma sociedade de superego frouxo,
onde a construção do limite não aconteceu porque o pai ficou feminino e a mãe,
às vezes, ausente, então o superego não foi construído de uma forma
consistente. Ao mesmo tempo que tem a luz, ou seja, este indivíduo não tem
trava, tudo pode, ele tem também tem a sombra, a arrogância. Se você pode
tudo, você é Deus.”
Ulisses Zamboni

Há uma questão que é um vértice
da sustentabilidade: o mundo está
envelhecendo. Tem uma teoria que
gosto muito e que me fez, inclusive,
entrar no Capitalismo Consciente
(sou conselheiro do Capitalismo
Consciente aqui no Brasil): a teoria
de que o mundo envelhece. Dizem
alguns estudiosos que a idade
média no mundo se encontra entre
40-45 anos, o que faz com que, na
média, o indivíduo seja mais
consciente hoje, então à medida
que você vai evoluindo na idade,
sua expansão de consciência vai
acontecendo. O indivíduo com 20
anos não tem a mesma expansão de
consciência que tem um indivíduo
com 40-45.
Muita gente me pergunta: por que a
consciência começou a acontecer
no mercado e no marketing? Por
causa disso: porque o mundo
inteiro está mais velho, o mundo

envelheceu e o indivíduo está mais
consciente. Este é um movimento
inexorável que está acontecendo.
Somado a ele há o movimento da
educação: o mundo nunca esteve
tão educado. Hoje, um jovem
médio americano tem, no mínimo,
de 7-12 anos de educação formal na
faculdade; 52% dos americanos está
na universidade, sendo que o
restante ativo está numa escola
técnica. , Ou seja, é um nível de
escolaridade muito alto somado à
idade da maturidade, então não
tem como você não ser consciente.
Por isso, a pressão de países
maduros em relação à
sustentabilidade é uma verdade e
está cada vez maior. O Brasil não
chegou lá, aqui temos uma situação
extremamente híbrida: uma Suécia
ou uma Bélgica como expoente de
população de classe A e Etiópias;
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uma sociedade totalmente estratificada que não consegue ter uma homogeneização da questão da sustentabilidade, portanto
esta questão ainda não chegou no consumo. Acho que aos poucos ela está dominando, estamos seguindo os passos da Europa
e dos Estados Unidos, mas ainda não está incorporado.
Vemos algumas questões individuais do ponto de vista de saudabilidade de produto, mas em relação à sustentabilidade do
Planeta, sustentabilidade até de negócios a partir de ações mais conscientes, mais empáticas, acho que está engatinhando
ainda, por isso que o capitalismo consciente tem que atuar como forma de pressão para que, de fato, a sociedade mude.
Se pegarmos a média mundial de maturidade de 40-45 anos, seguramente acredito que o Brasil deva estar entre 20-25 anos,
ou seja, ainda não há expansão de consciência instalada para que a gente tenha uma mudança de comportamento de
consumo. Vai demorar? Acredito que, exponencialmente, essa curva vai se agilizar em 5-10 anos, não na maturidade que se
encontram a Europa e os Estados Unidos, mas sim, ela vai chegar e eu vou estar vivo (estou com 53).
Fernando Luzio. Hoje, vivemos a Era dos Jovens. Cada vez mais cedo, vemos jovens assumindo posições de gestão nas
empresas, em alguns casos até de diretoria muito cedo na vida. Estão galgando posições superiores em curto período de
tempo e, de um lado, vejo jovens gestores muito audaciosos com alta motivação, com maior disposição para discutir o
contraditório, promover movimentos de inovação, mas ao mesmo tempo vejo a falta de maturidade, um pouco de onipotência
e arrogância.
Como empresário, executivo, psicanalista e dançarino, como podemos ajudar esses jovens a sustentar essa ousadia, a
conseguirem continuar esse movimento de crescimento acelerado mas, ao mesmo tempo, trazê-los para a responsabilidade,
para o compromisso, para o cuidado com o outro, para a abertura, para ouvir as pessoas?
Ulisses Zamboni. Esta é uma pergunta de 1 milhão de dólares porque ao longo dos últimos 10-15 anos temos visto no
mundo inteiro e no Brasil, especialmente nas classes A e B+, uma criação de filhos com regalias.
Freud costumava teorizar sobre a questão da figura do pai. Quem é o pai? O pai clássico de Freud é o responsável por
construir o que ele chama de superego. O pai constrói limite. E o que vemos hoje é uma sociedade de superego frouxo, onde a
construção do limite não aconteceu porque o pai ficou feminino e a mãe, às vezes, ausente, então o superego não foi
construído de uma forma consistente. Ao mesmo tempo que tem a luz, ou seja, este indivíduo não tem trava, tudo pode, ele
tem também tem a sombra, a arrogância. Se você pode tudo, você é Deus. Vivemos uma ausência total de superego, o que gera
uma sociedade egocêntrica. Esta não é uma questão gerenciável, é uma questão estrutural. Então, como fazer para que um
jovem consiga ser menos rígido, menos arrogante com o próximo? Não sei, porque é uma questão de estrutura, de base e não
de capacitação comportamental. Portanto, é muito difícil responder esta questão, ela é quase uma charada psicanalítica:
como fazer com que este adulto não se torne um adulto arrogante estrutural? Obviamente que há questões mais sutis que
estão emergindo como a da empatia e a da expansão de consciência em que algum jovens jovem estão ligados mas por outro
lado, há outros jovens que estão ligados em outras perspectivas.
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Eu diria que, estruturalmente, esta questão é insolúvel
porque traz a ambiguidade da luz onde eu posso tudo, eu
faço tudo, eu inovo, eu trabalho em beta, pode estar tudo
errado, mas estou lá, obstinado, posso errar, não há
limites, estou indo em frente...; e a da sombra com a
arrogância, o poder desenfreado, a síndrome de Deus.
Ao mesmo tempo, tenho sentido que há uma juventude
extremamente engajada, mas em menor quantidade
porque você tem que ser moderno, tem que ser feliz o
tempo todo...
Fernando Luzio. Quais são as principais angústias que
você tem visto nas pessoas, tanto na vida corporativa,
quanto na sua clínica?
Ulisses Zamboni. Esta é simples de responder! Acabei
de falar nela: é a questão da felicidade. As pessoas
buscam o ideal da felicidade e elas esquecem que a
tristeza é tão importante quanto a alegria. O mundo
idealizado da felicidade traz uma angústia profunda nas
pessoas e como elas idealizam alegria e a felicidade, elas
vão buscá-las no trabalho, na família e quando o
trabalho, a família e os outros coletivos não lhe entregam
alegria e felicidade, a pessoa acaba se frustrando, aí vem
a angústia, o vazio, o questionamento interno. Portanto,
a felicidade parece ser uma questão contemporânea
absolutamente vigente.
O Alexandre Teixeira, que foi jornalista por muitos anos,
escreveu um livro que chama “Felicidade S.A.”, onde ele
entrevistou muitos altos executivos como o Barbosa, o
Diniz, e traça um paralelo entre dinheiro, achievement e
felicidade; até onde o achievement profissional te traz
felicidade. Não se trata de nenhuma descoberta, mas sim
da constatação de que existe um ponto de inflexão: não

precisa chegar e estar lá em cima para ser absolutamente
feliz. Só que é difícil você descobrir o seu ponto de
inflexão. Na verdade, é difícil você descobrir se você está
na carreira certa, se você está na profissão certa, o que
você quer ser.
Então, você vê muita gente em posições boas
notoriamente infelizes, esta é uma questão
contemporânea que aflige as corporações e que atinge a
performance, a produtividade.
Fernando Luzio. E quais são as suas angústias, o que
te tira o sono hoje? Se é que alguma coisa te tira o sono...
Ulisses Zamboni. Eu durmo 5 horas por dia e já está
bom, então com meu sono eu não tenho problema.
Tenho as preocupações mais mundanas como
empresário num Brasil caótico com problemas macro
econômicos e macro políticos sem perspectiva de
controle e solução no curto e médio prazos, então esta é
uma angústia, mas é uma angustia para qualquer gestor.
O que me entristece e me angustia, de fato, é ver muitos
profissionais que estão trabalhando comigo e para mim,
hierarquicamente, infelizes, não descobrindo questões
básicas. Para ser muito franco, não tenho medo de
chamar esta pessoa e dizer “Acho que você está no lugar
certo, mas talvez na posição errada” ou “Você está no
lugar errado, já descobriu o que você quer, será que é
isso?” ou “Você quer ou não quer arriscar?”. Antes eu
tinha muito problema em falar isto, hoje não tenho mais.
Dez anos depois de ter aberto minha própria empresa,
acho que as pessoas têm que ser felizes. Não tenho
nenhuma dúvida em relação a isto, isto atrapalha a
produtividade deles e a nossa, esta é uma questão de
gestão.
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Então, como um bom estrategista
e professor de estratégia, como
um cara que faz diagnóstico, olho
e o radar imediatamente aponta
para algumas pessoas infelizes, o
que me deixa muito triste, porque
estas pessoas talvez nunca
reconheçam que a felicidade não
está próxima...
Fernando Luzio. As mulheres
têm lutado para conquistar
posição e equidade de direitos no
mundo corporativo, e nos
workshops e reuniões tenho
percebido conflitos que surgem
por comentários despretensiosos
ou corriqueiros que os homens
fazem e que as mulheres
interpretam como um
pensamento ou uma visão
machista e que eu, às vezes, tenho

de fazer um esforço para tentar
entender aonde ela enxergou
aquela questão.
Como é que você vê a questão da
busca da mulher por posição na
vida corporativa?
Ulisses Zamboni. O machismo
também traz uma conotação
desviada da realidade, porque o
que estamos falando, na verdade,
é de poder. A gente vive uma
sociedade de poder falocêntrica,
que é uma palavra ruim, mas é a
verdadeira. O poder sempre
esteve com quem tem mais força.
À medida em que a força sai do
corpo e vai para a mente, esta
força é deslocada, só que o poder
da força é atávico, então ele está
numa região do cérebro dos
homens. Esta questão atávica é

quase imutável, portanto a
problemática da mulher na
sociedade hoje tem que ser
tratada a fórceps.
Por conta desta coisa atávica da
sociedade falocêntrica do poder e
da força, sou absolutamente a
favor de haver cota para mulher,
senão ela não vai sair nunca desta
situação, como acho que deve
haver cota para negro, porque
também não vamos conseguir
compensar as bobagens do
passado. Estas coisas são atávicas
e coisas atávicas têm que ser
destruídas de forma violenta.
Pode parecer absolutamente
paradoxal com todo o meu
discurso aqui, mas acho que para
conseguirmos uma equiparação
do feminino na política, na
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sociedade de consumo, na sociedade profissional e nas corporações, temos que fazer isso de forma radical, porque senão não
há um rompimento de paradigma, os rompimentos de paradigmas só acontecem com muita violência, obviamente que não
física, mas uma violência efetiva para que não haja um retorno. É um assunto dificílimo, bastante complicado.
Estávamos discutindo sobre o roteiro de um filme para um cliente, aí o criador começou a contar o filme: “Um cara com
45-50 anos está jogando futebol, olha para câmera e diz uma frase... e tem uma mulher fazendo a unha”, aí uma das meninas
que estava na mesa perguntou: “Fazendo a unha??”
Ou seja, os homens sempre estão numa atividade viril e produtiva, enquanto as mulheres sempre estão numa atividade
passiva, mormente estética, como objeto, como figurante. E estamos falando de criadores e pessoas que vivem na sociedade
mais moderna, mais contemporânea, com 25-30 anos de idade, então é algo muito difícil de mover. Se as mulheres não forem
violentas, retrucando, não irão mudar.
Assumimos o erro e mudamos o roteiro. Foi um erro! Esse reforço cognitivo tem que sumir, desaparecer. As mulheres têm
que ser violentas neste sentido. Existem alguns movimentos femininos e feministas acontecendo, obviamente que não estou
falando da Simone de Beauvoir com seu radicalismo cego e idealista, mas estou falando do feminismo mais contemporâneo
com pequenas atitudes que vão movendo o homem, este cidadão atavicamente contaminado. As mulheres têm que estar
atentas e isso dá um trabalho danado.
Fernando Luzio. Recentemente, uma propaganda de O Boticário que achei de muito bom gosto trazia cenas de casais
homoafetivos trocando presentes. Ele foi duramente criticado pelo filme, num momento quase que concomitante em que a
suprema corte americana liberou o casamento entre pessoas de mesmo sexo em todos os estados americanos, o que mostra,
ainda, uma dificuldade das empresas, da sociedade e das pessoas de lidarem com este tema.
As empresas têm discutido isto com sua agência na hora de pensar a comunicação, de pensar a conexão com o seu mercado,
com o seu público de atuação, ou não? Como é que você vê a evolução deste tema?
Ulisses Zamboni. Temos a mesma posição em relação à questão do reforço cognitivo. Temos um cliente da indústria
farmacêutica que tem um produto, uma pomada chamada Nebacetin, com uma tradição de 30 anos. Todo mundo que foi à
praia já passou Nebacetin. A fórmula foi melhorando, mas o core da marca, do produto, é o mesmo até hoje.
Em 2009, fizemos o primeiro filme com um casal homoafetivo que tinha como premissa “As famílias mudam, o jeito de
cuidar não”. Foi um sucesso, o filme ganhou prêmio! Tivemos muitas ligações no SAC da companhia, 90% elogiando e os
outros 10% abandonando a marca. Foi uma atitude muito corajosa a do fabricante!
Assistir em 2015 a um movimento muito mais acirrado em relação a O Boticário, com reações muito piores do que as que
ocorreram em 2009, me assustou muito. Claro que é uma marca mais conhecida, tem mais awareness que Nebacetin, mais
investimento em mídia, mas também porque esta é uma questão muito mais sensível que derruba barreiras.
11

E aí nós voltamos para o início da nossa conversa: quando
falamos em inovação, falamos em derrubar barreiras,
porque a inovação faz você ir para lugares novos. Quando
você tem um status quo, um establishment, você tem
barreiras levantadas, pois você está lá no seu conforto e
tudo que desconforta gera insegurança que gera medo.
Portanto, esta questão em relação ao mundo da
diversidade está mais acirrada hoje porque as pessoas têm
absoluta certeza de que as barreiras vão cair. Em 2009, eu

tinha certeza de que a minha barreira não ia cair tanto,
achava que ia continuar com meu status quo, com meu
conforto de não ver coisas que não me são agradáveis, que
não estão no meu dia a dia, que não me são familiares, mas
estão mais frágeis.
Estas questões são levantadas por clientes e ainda são
muito temerárias. A sociedade do consumo não está ligada
diretamente ao gênero, então podemos passar ao largo
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disso na comunicação – quem consome sabão em pó
pode ser homem ou mulher, transgênero, gay. Pois qual
é a relação do produto com o gênero? Especialmente no
fast-moving consumer goods, produtos de prateleira, eu
não tenho obrigatoriamente que correlacionar o meu
produto e a minha categoria a algum gênero. Se bem que
existe um experimento recente onde um homem bonito
com o corpo trabalhado, barriga tanquinho, entrou em
lojas femininas famosas e pediu roupas para
experimentar, e aí ele pôs no blog o que aconteceu. É
muito interessante isto.
As barreiras agora são feitas de isopor e minha
tranquilidade, meu conforto estão em risco; minha
familiaridade vai deixar de ser familiaridade, vou olhar
para o estranho.
Fernando Luzio. Hoje, todas as empresas estão
preocupadas em desenhar uma boa estratégia de
branding e eu já tentei, inclusive no nosso Programa,
levar para as pessoas uma boa definição de branding
porque percebo uma confusão enorme do que, de fato,
vem a ser branding.
Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de
branding que vocês fazem na Santa Clara e o achei
bastante singular. Explique um pouco o que é branding
e qual a relevância dele para uma organização?
Ulisses Zamboni. As definições viram moda e as
pessoas esquecem da origem delas. Branding é tudo que
adiciona ou tira valor de um negócio – tão simples
quanto isso. Se forma a imagem, adiciona valor; se
destrói a imagem, tira valor. Se desposiciona, ou seja, se
dá uma mensagem contrária, por exemplo, se o preço
está muito caro para um produto que as pessoas sabem

que não faz sentido, também é branding porque está
tirando valor daquele produto, não tem uma equação
equilibrada. SAC é branding? Sim, porque ele constrói
relação, constrói ou destrói valor, então, tudo que tira ou
põe valor na companhia é branding.
Por que não dá para fazer branding olhando só a
comunicação? Porque preço é branding, distribuição é
branding, tudo que constrói ou destrói valor. O trabalho
de branding é maior do que muitas empresas estão
acostumadas a ver e a fazer, por isso, quando fazemos
um projeto de branding, olhamos para a distribuição,
para o preço, para a qualidade do produto, para o chão
de fábrica, para a linha de produção, para a embalagem,
para a comunicação, para tudo.
Fernando Luzio. Ou seja, olha-se a estratégia do
modelo de negócio como um todo.
Ulisses Zamboni. O modelo inteiro, toda a cadeia de
valor tem que ser vista porque a cadeia de valor ou vai
destruir ou vai construir o negócio e, às vezes, toda a
cadeia de valor está boa, mas um elemento dela está
destruindo o negócio – isto é branding.
Fernando Luzio. Mas quando as empresas procuram
uma agência, elas têm este conceito, esta clareza?
Ulisses Zamboni. Não, não têm. Elas vão procurar
branding para mudar o logotipo ou o slogan. Agora
virou moda, todo mundo quer ter uma proposta de valor,
propósito, acho bacana, mas invariavelmente, quando
nos procuram em busca da proposta de valor daquela
companhia, no diagnóstico nós dizemos: “Na tua cadeia
de valor tem um ou dois stakeholders que estão tirando
valor de você” – isto é branding. Vamos resolver isto
primeiro, depois a gente faz uma proposta de valor lá na
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frente, baseada numa cadeia de valor homogênea que
está construindo valor para a marca. São duas coisas
diferentes: uma é ter uma proposta de valor, a outra é
identificar na cadeia de valor o que está destruindo e o
que está construindo valor: isto é branding.
Há 8 anos, fui muito criticado quando implantei essa
metodologia, porque muitos colegas meus de
comunicação diziam “Você está louco! Eu não quero falar
de distribuição, de preço. Nosso negócio é comunicação,
isso é muito chato!”.
Veja que hoje as startups são totalmente construídas a
partir da construção de valor do negócio, não de uma
marca. O negócio constrói valor que, por acaso, tem uma
marca que, por acaso, tem uma proposta de valor – isto é
branding para nós. Pode ser que não seja para outras
empresas, mas para nós é.
Fernando Luzio. É impressionante que até hoje,
quando digo para as empresas “Você precisa investir em
um bom trabalho de branding”, a resposta normalmente
é “Puxa, mas eu gosto tanto da nossa logomarca, ela está
tão bonita, inclusive recentemente fizemos uma
reestilização, está ótimo!
Ulisses Zamboni. É uma deformação, mas aos poucos
vamos “evangelizando”. A decorrência de um trabalho
consistente é este: 80% dos trabalhos que fazemos são
por recomendação, já sabendo que o que fazemos é
identificar na cadeia de valor o que constrói e o que
destrói valor. Então, simplesmente acolho o projeto. É
mais fácil, mas ainda continuamos a dar murro em ponto
de faca, sendo chamados para mudar o logotipo.
Fernando Luzio. Diante disso tudo, Ulisses, você que
tem essa atuação tão holística, como é que você enxerga

a evolução, o futuro da sua agência nos próximos anos?
Ulisses Zamboni. Completamos 10 anos este ano.
Estou chamando os departamentos individualmente –
criação, mídia, planejamento, atendimento, produção –
para dizer o que eu espero do futuro, porque está escrito
em um monte de cartilhas de estratégia que você só vai
ter sucesso quando quem trabalhar para você souber
qual estratégia você quer tomar. Se você não disser para
as pessoas o que você quer da sua companhia, elas não
vão remar para o mesmo lugar que você, então tenho
chamado as pessoas para dizer “Veja para onde
queremos ir”. Tenho sido muito claro com elas dizendo
que sim, fazemos um trabalho de comunicação,
campanhas, compramos mídia, mas acho que o nosso
negócio vai dar um giro nos próximos 5-10 anos, uma
reformatação de 180º graus. Vamos ser chamados para
fazer outras coisas, já temos feito outras coisas.
Hoje, somos uma pré-incubadora de startups, então
estou tomando todas as providências para capacitar
minha equipe. Ano que vem vamos ter uma série de
cursos aqui dentro, de capacitação de business, porque
esses caras que são criativos são estrategistas, eles têm
que olhar para o business model do cliente e dizer “Seu
business model não é esse”.
Vamos fazer um pitch, chamar algumas startups para
que elas comecem a mover. Vou chamar empresas de
serviços, de aplicativos ou criativos que prototipam para
começarem a pensar coisas para a minha carteira de
clientes que não sejam de comunicação. Este é um
caminho que daqui a pouco vamos ter como core. Hoje
ele é margem, não chega a 2% da nossa receita.
Pretendemos fazer este shift, claro que não queremos
matar nosso cash cow, queremos fazer uma mídia bem
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um radar suficiente para saber para aonde vai rumar esse
novo mercado, e acreditamos que esse novo mercado está
numa incubadora, numa pré-aceleradora de startups –
este é um dos negócios.
O meu negócio de consultoria de branding vai muito
bem, então essas questões estão se consolidando e geram
um bom número de receita.
Fernando Luzio. Ulisses, sempre adoro conversar com
você! Todas às vezes em que tenho o privilégio de ter
alguns minutos do seu tempo para aprender com você,
saio engrandecido. Muito obrigado!
Ulisses Zamboni. Você sabe que sou seu fã também!
Então, é mútuo! Obrigado pelas questões.
feita, uma campanha bem feita, uma construção de
imagem de marca, apesar de que ninguém constrói mais
marca hoje, isto não existe mais, quem constrói é o
consumidor, mas vamos dar boas identidades de marca
para serem percebidas pelos clientes.
É isto que achamos: o futuro é um mercado em total
transformação. O que somos hoje não nos levará a um
futuro promissor com uma receita ascendente. O mercado
da propaganda está mudando muito, o modelo de
negócios das agências de propaganda está sendo
questionado pelos anunciantes, a comissão de mídia está
sendo questionada, a regulação está sendo questionada,
não sabemos no que vai dar, mas não podemos ficar de
braços cruzados aguardando.
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Fernando Luzio. Tem uma disruptura vindo por aí...
Ulisses Zamboni. Tem uma disruptura. O status quo
será mexido, portanto seria muito burro da minha parte
ficar no status quo, tenho que me mexer e tenho que ter
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