
Diversões  eletrônicas

ABOUT - Você foi jurado brasileiro do Cyber Lions em 1999,
segundo ano desta competição em Cannes. Quais serão as princi-
pais diferenças entre a sua primeira participação e esta volta como
presidente do júri?
PJ PEREIRA - Vai ser tudo diferente. Primeiro porque os
papéis de jurado e de presidente do júri são muito distin-
tos. Segundo porque o Cyber Lions muda completamen-
te a cada dois anos por causa das possibilidades tecnoló-
gicas que têm evoluído cada vez mais rápido. Entretanto,
se tem algo que eu tentarei manter igual será o foco das
discussões girando em torno de grandes idéias que apro-
veitem essas tecnologias novas, e não somente das tecno-
logias em si.

ABOUT - Na sua wsão, quais foram as principais mudanças da
publicidade na mídia interativa desde 1999 e no olhar de Cannes
sobre o que se cria e produz para veiculação na internet?
PJ - A principal mudança foi, sem dúvida, a largura de
banda. Quando fui jurado em 1999, as categorias de ban-
ners, por exemplo, permitiam 12 kbytes no máximo. Atual-
mente, essa limitação nem aparece mais no regulamento.

Os websites, por sua vez, sempre eram julgados fazendo-se
uma oposição entre os "interessantes" e os "chatos", ou
entre os "leves" e os "pesados". Hoje, novamente, nin-
guém discute muito estes aspectos. A banda larga chegou
para ficar e o parque de diversões se alargou para os criati-
vos do mundo inteiro.

ABOUT - No ano passado, parece ter havido uma preocupação,
em Cannes, do júri em premiar grandes idéias criativas viáyeis
para os anunciantes reais, como forma de procurar intensificar
ainda mais o comprometimento da mídia interativa com os
resultados gerados para as marcas que recorrem a suas múlti-
plas ferramentas e, especialmente, para afastar o estigma de
pura pirotecnia que ainda ronda a área de Cyber. Qual sua opi-
nião sobre este movimento de premiar menos o extravagante e
mais a eficácia?
PJ - Sinceramente, acho uma bobagem. O papel de Cannes
é mostrar para o mundo o novo, o diferente, o inovador.
Claro que, com isso, não quero dizer que o irresponsável e
puramente artístico deva ser reconhecido também. Há que
haver algum critério. O que considero relevante na avalia-
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PJ Pereira
cão do júri, na verdade, é continuar buscando idéias, não
pirotecnia pura — aquelas coisas que se faz achando que se
enganará o jurado. Os profissionais que estarão no júri são
experientes, não caem mais nessas armadilhas.

ABOUT - Alguns jurados do Cyber Lions já chegaram a sugerir
que as métricas dos resultados obtidos pela comunicação interati-
va sejam levadas em conta na análise dos cases. Qual sua opinião
sobre isso?
PJ - Discordo completamente. Há outros fóruns para estu-
dos de caso. Cannes é o lugar onde se discutem os limites
criativos, e, na minha visão, esta deve continuar sendo a
função do festival no mercado de comunicação. O dia em
que Cannes considerar resultados como critério para julga-
mento, o festival passará a concorrer com pelo menos uma
centena de outras competições menores e menos interes-
santes. Espero que essas pessoas jamais sejam ouvidas.

ABOUT - Desde a criação do Cyber Lions, o Brasil e os Estados
Unidos vêm se revezando como os dois mercados mais premiados.
Até hoje, foram 75 Cybers para eles e 59 para o Brasil. Você acre-
dita que esta dobradinha reflete o que se faz de melhor no mundo
da publicidade interativa?
PJ - Não. No mercado de internet existe muita coisa boa
sendo feita em todo o mundo. O resultado de Cannes pode-
ria ser muito mais pulverizado, para termos fontes mais
diversas de inspiração. Claro que estou dizendo isto debaixo
do chapéu de presidente do júri, que tem a missão de mos-
trar o melhor trabalho feito no mundo. Sei que há em outros
países cases que deveriam estar sendo mais reconhecidos.

Mas uma coisa é fato, e agora me sinto mais confortável
para dizer: não é coincidência o Brasil ter um desempenho
tão bom nas categorias de propaganda on-line. Há muita
coisa interessante sendo feita aqui nos Estados Unidos, mas
no Brasil o assunto parece ser tratado com mais seriedade,
pelo menos em agências como a Click, que é a que eu
conheço mais de perto.

ABOUT - O fato de o Brasil rivalizar com os Estados Unidos em
Cannes não é algo meio fora da realidade, considerando a enor-
me distância que há entre as cifras que se investem num e noutro
mercado?
PJ - Ninguém pensa nessa rivalidade aqui nos Estados
Unidos. Engraçado! Acho que há um pouco de complexo
brasileiro, por causa exatamente dessas cifras. Aqui, eles só
elogiam o trabalho que o Brasil faz, especialmente em pro-
paganda on-line. E, como eu já disse, a razão é que em mui-

tas agências aqui nos Estados Unidos, on-line advertising é
assunto tratado por gente menos experiente.

ABOUT - A/a sua análise, o Brasil deve continuar se saindo melhor
na área de Campanhas Onlines, já que a concorrência entre os
Websites se dá entre projetos mais caros e minuciosos?
PJ - Em campanhas on-line as verbas são menores e os cus-
tos de produção têm um impacto mais ameno na qualidade
do produto final. Mas o Brasil poderia ser mais competitivo
se pensasse grande durante a confecção dos projetos maio-
res. E, por pensar grande, quero dizer pensar broadband. O
número de usuários de banda larga no País já é muito maior
do que o número de usuários de internet na época em que
eu comecei a trabalhar com isso. E a velocidade média das
conexões mais ruins também está muito maior. Não é loucu-
ra pensar em banda larga para o mercado brasileiro. E
enquanto esse não for o pensamento corrente, sites como
os de Flor.net e da África, que ganharam Leões (respectiva-
mente, de Ouro e de Bronze) no ano passado, continuarão
sendo honrosas e surpreendentes exceções.

ABOUT - O que motivou sua saída da AgênciaClick no ano pas-
sado? Você permanece como sócio da empresa?
PJ - Continuo sócio, com muito orgulho. A Click continua
sendo a melhor agência interativa do Brasil e é uma das
marcas mais conhecidas do mundo nesse setor. Por aqui,
quando eu me apresento como vindo da Click, todo mundo
conhece e respeita.
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ABOUT - Quais são suas funções na AKQA?
PJ - Desde janeiro, assumi o cargo de diretor-executivo de
criação do escritório de São Francisco, que é o principal da
agência, sendo que a AKQA também está presente em Nova
Iorque, Londres, Washington e Cingapura. Comando um time
de cerca de 60 pessoas, incluindo seis diretores de criação.

ABOUT - Você está com tempo para continuar criando, pôr a mão
na massa?
PJ - Eu não consigo resistir. Especialmente neste início, que
preciso imprimir meu ritmo, estou fazendo questão de tra-
balhar com todo o time nas coisas mais importantes. E tem
sido realmente inspirador, porque tenho feito trabalhos
para os Estados Unidos, Ásia, Europa, América Latina. O
mais interessante para mim, no entanto, é que a AKQA é
uma agência de propaganda ao contrário: em vez de fazer
propaganda off-line e ter uma equipezinha para o on-line,
aqui a gente faz o on-line como o centro de tudo, e adap-
ta as idéias para o off-line quando faz sentido. O site de
futebol que fizemos para a Nike na Ásia, por exemplo, virou
uma campanha de mídia impressa e exterior que fez o
maior sucesso. Mas tudo começou com o on-line.

ABOUT - Nestes primeiros meses atuando em uma empresa
norte-americana, quais foram suas maiores dificuldades na adap-
tação? Ou suas maiores surpresas?
PJ - A maior surpresa foi a constatação de que as coisas não
são tão travadas quanto eu imaginava. Já mudei apresenta-
ções inteiras na madrugada anterior à ida ao cliente, e o
pessoal das outras áreas achou o máximo. A dificuldade na
verdade é que no Brasil se trabalha mais. Bem mais!

ABOUT - Quais são as principais diferenças entre a atuação numa
grande agência interativa brasileira e numa norte-americana?
PJ - Aqui, o mercado já está mais maduro, os clientes
sabem o que estão fazendo. Essa é a grande diferença, ao
lado da banda larga. Com isso, a demanda por um pensa-
mento mais estruturado, mais inovador, acaba sendo maior.
No Brasil, ainda existe gente que faz tudo para correr o
menor risco possível ou para conseguir a melhor negocia-
ção. Pelo menos na AKQA, as discussões são sempre a res-
peito de como gerar os melhores resultados, não sobre
como gastar menos dinheiro. Até porque quem discute
internet aqui é o chief marketing officer, não o estagiário.
Enquanto no Brasil ainda tem diretor de marketing que
pede para a secretária imprimir o e-mail...

ABOUT - Como é o relacionamento entre as agências de publici-
dade tradicionais e as de mídia interativa nos Estados Unidos?
Quais são as principais diferenças com o caso brasileiro?
PJ -Tem de tudo, igualzinho no Brasil. Estamos conversando
com uma das melhores agências de propaganda do mundo
sobre atender os clientes deles, por exemplo. Isto porque eles
acham que não vão entender de internet nunca. Por outro

lado, há agências que estão fazendo um bom trabalho, como
a Crispin & Porter, que hoje chega a ser uma das mais pre-
miadas do mundo na área interativa. Mesmo assim, nós aten-
demos juntos na conta de Coca-Cola, e eles já me escreve-
ram para dizer que estão felizes de trabalhar conosco.

A única diferença que eu ressaltaria entre os Estados
Unidos e o Brasil é que, como o mercado aqui é maior, pos-
sui mais exemplos em todos os casos. A Goodby, assim como
a Crispin, faz um grande trabalho internamente. A Ogilvy
não é a única agência que tem uma operação consolidada e
existem outras empresas independentes como a Click no
Brasil. Casos, por exemplo, da própria AKQA e da RG/A,
fazendo marketing on-line, e da Digitas, Razorfish e Sapient,
com um trabalho mais focado em consultoria. E, em todos os
modelos, há as vitoriosas e as fracassadas, só para confundir
a cabeça daqueles que acreditam em verdades absolutas.

ABOUT - Quais são seus planos para o seu futuro profissional?
Você pretende ficar quanto tempo nos Estados Unidos?
PJ - Meu plano é ficar nos Estados Unidos por um ano.
Preciso disso para conseguir viver a realidade daqui, para
entender de perto como é o mercado, como são os clientes...

ABOUT - De que maneira você acredita que a presidência do júri de Cy-
ber Lions irá impactar a sua carreira profissional nos EUA e no Brasil?
PJ - Eu procuro não pensar muito nisso porque acho que o
impacto maior seria o de eu me tornar uma pessoa pedan-
te, metida a besta. E eu pretendo passar um bom tempo
ainda sentando para criar com o meu time sem eles acharem
que qualquer coisa que eu fale é verdade absoluta. Quero
ter o direito de dizer bobagens e alguém me corrigir.

Todavia, certamente, a presidência do júri em Cannes tam-
bém traz um prestígio que ajuda a vender as idéias nas quais
eu realmente acredito. Credibilidade é muito importante para
qualquer criativo, e isso é uma coisa que se constrói. Uma das
coisas que me incomodavam no Brasil era o fato de eu sentir
que, se por um lado as discussões com os diretores de marke-
ting eram muito respeitosas e gratificantes, quando chegava
no nível da assistente que cuidava de internet, o respeito se
perdia e a guerrinha da diminuição do orçamento virava o
centro da conversa. Eu já estava meio sem paciência para isso.

i

ABOUT - A que você atribui o fato de vários profissionais brasileiros
estarem ocupando posições de destaque em agências interativas de
mercados maiores que o nosso, especialmente os Estados Unidos?
PJ - Os brasileiros estão dominando os Estados Unidos.
Dizem que, logo depois do primeiro negro e da primeira
mulher a assumir a presidência da República, virá um brasi-
leiro. Por enquanto, nós estamos só na diretoria de criação.
O Mauro Alencar e o Fábio Costa na Blast Radius; o Paulão
na Digitas; o Mauro Cavaletti na RG/A; o Paulo Sanna na
Ogilvy; o Christian Haas na Organic. Com a visibilidade que
temos tido em festivais, especialmente em categorias que
eles não dominam, era natural que isso acontecesse. 
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