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Faz quase 15 anos que os consumidores brasileiros mais abastados começaram a possuir 
acesso à internet em seus lares. A conexão ainda era lenta e discada, e o investimento na rede 
tinha retorno incerto. Hoje, os tempos em que as marcas que estavam na web eram 
consideradas vanguardistas parecem muito distantes. Ter uma presença virtual marcante se 
tornou questão de sobrevivência, o que provocou uma revolução no mercado publicitário. As 
agências precisaram se adaptar a uma nova realidade, que põe em xeque o modelo de 
trabalho da dupla de criação e leva a uma reflexão sobre a estrutura ideal para atender 
clientes que consideram a internet um veícu cada vez mais importante. 
 
Duas linhas básicas de pensamento prevalecem, embora as soluções oferecidas para atender 
os anunciantes sejam bem mais numerosas. Há os que acreditam que a comunicação é uma só 
e que a internet é um dos veículos que devem ser utilizados para compô-la — da mesma 
forma que TV, revista, jornal e rádio. De outro lado, estão os que vêem, sim, a comunicação 
como algo integrado, mas acreditam que a rede de computadores exige uma gama de 
conhecimentos e uma intimidade com o meio muito peculiar para ser tratada apenas como 
mais um meio. 
 
"Não existe online e off-line", afirma Sérgio Valente, presidente da DM9DDB, um dos principais 
celeiros de profissionais de criação da internet. "Na agência, não temos diretor de criação de 
filmes ou de anúncios, assim como não temos diretor de criação online. Nunca permiti o 
pensamento isolado de um meio, porque acredito em soluções que se valem de mídia. Se a TV 
dá resultado, ela tem de ser usada, e o mesmo acontece com a internet. Todos aqui entendem 
a filosofia da convergência." 
 
Mas não são poucos os anunciantes que dividem a sua conta entre online e off-line, ainda que 
nos dois segmentos mantenham uma só linha de comunicação. É o que acontece com a Fiat, 
atendida pela Leo Burnett e a Giovanni+DraftFCB no mundo real e, há seis anos, pela 
AgênciaClick no virtual. "Ter uma agência para cada canal de comunicação nos garante foco 
em cada mídia e muita criatividade", justifica o diretor de publicidade e marketing de 
relacionamento da montadora, João Ciaco. "Como o trabalho deve ser pensado de maneira 
geral, mantemos um alinhamento com a Leo Burnett, fazendo uma leitura interativa do 
conceito que e a define", complementa o diretor executivo de criação da AgênciaClick, Raphael 
Vasconcellos. 
 
Segundo ele, a empresa não pensa apenas internet, mas tudo o que envolve interação. Um 
exemplo é a ação "Cinema interativo" desenvolvida para o lançamento do Fiat Idea Adventure 
e que ganhou vários prêmios. "O espectador, na sala de cinema, escolhia o fim do filme pelo 
celular. Dessa forma, fizemos uma leitura interativa de um conceito off-line" lembra. 
Vasconcellos acredita que as chamadas agências tradicionais já têm o pensamento interativo 
"Mas; as menores são um pouco mais ágeis e trafegam mais à vontade por esse universo." 
Do outro lado, Valente pondera que a visão de que é preciso ter uma empresa ou 
departamento separado para cuidar da internet vem mudando com o tempo. E se ainda não 
mudou totalmente é porque "as agências não tiveram talento suficiente para fazer o cliente 
entender isso (que online e off-line são uma coisa só)". 
 
Nos passos do consumidor 
Para o sócio e diretor de criação da NB5, André Lima, a separação entre on e off-line é quase 
uma imposição. "Quem determinou isso não fomos nós, foi o consumidor. Ele já criou uma 
divisão especial para o mundo online na vida dele. A gente só está seguindo os seus passos" 
afirma, para depois complementar: "Mas, da mesma maneira que o consumidor integra o 
rnundo digital com a vida real, nós integramos, na prestação do serviço, a comunicação on e 
off-line" 
 
A NBS tem uma divisão digital, a NDS, que funciona como agência independente, com 
profissionais próprios e especializados no mundo online. Essa divisão, inclusive, atende clientes 
que não são da NBS. Mas, como funciona fisicamente dentro da agência-mãe, compartilha com 



esta vários talentos e o modelo de gestão. "Como diretor de criação geral, faço a integração. 
Garanto que o mesmo posicionamento se multiplique nas diversas mídias, respeitando e 
potencializando as diferenças que elas têm. Dessa maneira, o mundo online não ocupa o 
quartinho dos fundos da criação, para adaptar idéias do off-line. Trabalhamos juntos e 
misturamos times e pensamentos" explica Lima. 
 
Apesar do posicionamento da NBS/NDS seguir rumo oposto ao da DM9, o pensamento de Lima 
acaba por se aproximar do de Valente. "Detesto essas denominações de on e off, porque são 
limitadoras e criam compartimentos" diz. "O que fazemos na NBS/NDS é oferecer idéias, 
pensamentos, soluções. Isso independe do meio." 
 
Entrantes 
O fato é que a identificação da web como um segmento que deve ser tratado isoladamente 
abriu espaço para que um enorme número de novas agências destinadas ao meio e a mídias 
coligadas surgisse no horizonte publicitário nacional. Defensor desse modelo de negócio, André 
Piva, sócio e diretor de criação da agência interativa Lov, explica que a web lida com uma 
gama de tecnologias, formatos, conhecimento e planejamento diferente dos meios off-line, o 
que exige um conhecimento específico muito grande. Estaria aí um dos motivos para o 
surgimento desse novo nicho de mercado. 
 
Para Piva, a agência atuar apenas com a internet possibilita, inclusive, uma maior flexibilidade 
na negociação com os clientes. "Trabalhamos por fee e por performance, o que nos dá uma 
liberdade maior para oferecer formatos diferentes" diz, referindo-se ao pagamento vinculado 
aos resultados alcançados. 
 
O leque de possibilidades abertas pela rede de computadores inclui o surgimento de negócios 
que só poderiam existir mesmo para a publicidade virtual. 
 
A .Fox Networks é o braço digital dos canais Fox e atua em três frentes. A primeira delas é 
aumentar a aparição dos sites de anunciantes nos mecanismos de busca [isto é, fazer a search 
engine optimization — SEO). A segunda, oferecer soluções verticais e de performance em sites 
parceiros [leia-se parceiros, e não proprietários] da Fox. Entre eles, por exemplo, o Facebook e 
o MySpace. Por fim, a divisão escreve anúncios que aparecem em sites de busca [links 
patrocinados). "Hoje vem sendo muito discutida a integração com o pessoal de TV para 
aproveitar o cross media" revela Bernardo Hohagen, diretor da divisão .Fox Networks Brasil. "A 
empresa adquiriu o UTarget, uma rede de conteúdo de vídeos do Reino Unido que vai se 
transformar numa nova frente de produtos. Queremos expandir vídeos comerciais da TV para 
o online." 
 
Onda multidisciplinar 
As novas conexões com o universo virtual, porém, provocaram mudanças que vão bem além 
das discussões sobre como atender a conta online dos anunciantes. O fato de a rede mundial 
de computadores ser, antes de tudo, um grande palco capaz de integrar diferentes mídias 
levou os publicitários a abrirem as portas das agências para profissionais de outras áreas. E 
assim entrou em voga a expressão "equipe multidisciplinar" Esta pode contar com roteiristas, 
profissionais de tecnologia e até artistas de rua — ainda que muitas vezes só para desenvolver 
determinados projetos. 
 
Um exemplo vem da Lov. Com o objetivo de resgatar o elo emocional da Sony Eletronics com 
os clientes, a agência criou um game para os donos de máquinas fotográficas Cy-ber-shot. 
Eles deveriam se cadastrar num site da empresa para ganhar uma pulseira preta ou amarela. 
Depois, precisavam fotografar nas ruas alguém do time adversário, voltar ao site e eliminá-lo. 
Para criar o game, a Lov optou por buscar profissionais de fora especializados no assunto. "É 
uma vertente trazer para as agências experiências novas e misturar outros tipos de 
conhecimento na hora de criar uma peça" conta Piva. 
 
 
Leia mais: 
 



Expertise só nos banners 
 
Embora o Brasil seja heavy user de internet, as agências daqui ainda comem poeira das da 
Europa, dos Estados Unidos e da Ásia no oferecimento de soluções virtuais. Na opinião do 
diretor de criação da McCann Erickson, Paulo Sanna, um dos jurados do Cyber Lions na última 
edição do Festival Internacional de Publicidade de Cannes, o Brasil faz bonito na parte que 
depende exclusivamente da criação, como banners. "Mas estamos muito atrás no que se refere 
a sites e projetos maiores, pois lá fora a cultura de internet já é muito forte há tempos e aqui 
o marketing digital ainda sofre com o impacto da TV" argumenta. "O modelo lá fora é mais 
especializado", concorda Mazzariol. 
 
De toda forma, o Brasil é um grande exportador de talentos criativos e já há agências 
nacionais voltadas exclusivamente para a web que começam a romper as fronteiras e fincar 
posição em outros países. "Esse é um caminho natural de crescimento, que tem se dado em 
parte pela própria necessidade dos nossos clientes no Brasil" explica o presidente do AlCroup, 
Roberto Guarnieri. "Foram justamente esses clientes — Vivo, Moviestar, Pirelli, Bradesco, 
Visanet, Nívea e H5BC, dentre outros —, muitos multinacionais e com estratégias globais de 
comunicação, que motivaram a expansão internacional do grupo." 
 
O AlCroup já tem base em Portugal, está chegando ao Peru e planeja aportar em breve na 
Colômbia, no Panamá e no México. "Logo, seremos a única agência brasileira com filiais em 
todos os países de língua hispano-portuguesa. O objetivo é atender localmente marcas com 
interesse nesses mercados." Não há dúvida de que potencial criativo para conquistar outros 
países o Brasil tem de sobra. 
 
 
 
Leia mais: 
 
A busca de profissionais mais completos 
 
 
Encontrar profissionais que conheçam a fundo o mundo virtual, no entanto, ainda não é tarefa 
fácil. E não só a parte de tecnologia, flash e linguagem HTML, mas também a dinâmica de sites 
de fundamental importância, como o Orkut, o MyS-pace e o YouTube. Mas existe uma 
propensão a reverter essa situação e a fazer com que, em curto prazo, essa dificuldade seja 
coisa do passado. Sócio e diretor de criação da novata BigMan, Maurício Mazzariol acredita que 
a tendência é que o mercado possa contar com profissionais cada vez mais completos. "O 
formato redator, diretor de arte e profissional de tecnologia está ficando obsoleto. No futuro, 
teremos cada vez mais pessoas auto-suficientes" diz.  
 
Paulo Sanna, da McCann, lembra que o processo de digitalização é irreversível e divide as 
pessoas em três categorias. A primeira delas é a dos nativos, aqueles que não enxergam o 
mundo sem internet. Os imigrantes são aqueles que se lembram bem de como era a vida 
antes da rede, mas têm um perfil mais atraído pela tecnologia e mergulharam nisso para 
tentar acompanhá-la. Por fim, há os alienígenas, que até usam a internet, mas não conseguem 
de fato se conectar com ela. "A tendência é, com o tempo, ter um número cada vez maior de 
nativos e menor de alienígenas" afirma o diretor da McCann. 
 
O mercado, porém, ainda está em fase de adequação diante desse cenário em que 
profissionais de formações diferentes precisam interagir para proporcionar uma experiência 
única ao usuário. 
 
Para o diretor de criação da McCann Erickson Paulo Sanna, responsável pela integração online 
e off-line da agência, o maior desafio da web é exatamente essa mudança de paradigma entre 
um e outro mundo. "O melhor formato no off-line é a dupla de criação. Em uma campanha, 
define-se o conceito e trabalha-se em cima dele. Mas agora, com a internet, temos o arquiteto 
de informação, que desenha de fato a experiência virtual, e o programador, o profissional de 
tecnologia, que se unem às equipes" afirma. Sanna acredita que durante anos a maioria das 



agências teve a equivocada visão de que a tecnologia era uma commodity. "Hoje sabemos que 
os profissionais da área podem ser tão criativos como os diretores de arte e os redatores, pois 
conhecem a linguagem muito específica do meio." 
 
Mas quem são essas pessoas tão adaptadas à dinâmica da internet? Muitas delas são jovens 
que cresceram em meio ao turbilhão gerado pela revolução virtual. Ou seja, gente que não se 
lembra como era ter de fazer uma pesquisa sem poder recorrer ao Google ou ao Yahoo. 
 
 A Young & Rubicam, por exemplo, conta hoje com uma unidade de marketing digital dentro 
da agência que funciona como uma estrutura independente. "Prestamos conta como um 
negócio e estamos evoluindo para nos tornar uma nova agência. Esperamos em um ano já ter 
envergadura para isso" afirma Fernando Taralli, vice-presidente de estratégia digital da Young. 
A escolha por atuar como uma empresa à parte tem sua confortáveis de fazer on ou off-line 
com a gente" diz Taralli. De acordo com ele, a unidade digital é formada por 20 pessoas. E, na 
criação, o mais velho tem 30 anos. 
 
Na LongPlay, agência que faz parte do Grupo Newcomm, a diretora do departamento digital, 
Lia Alves, tem apenas 26 anos e um conceito bem definido de como os anunciantes enxergam 
a internet: "Os clientes entendem a rede e querem fazer parte dela, mas estão em processo de 
maturação e ainda precisam quebrar paradigmas. Por isso, fazemos uma vez por mês o Café 
da Manhã Digital, para que todos se interem do que acontece na rede" diz. 
 
A intimidade com a web dos profissionais que ainda não chegaram aos 30 anos não significa, 
de forma alguma, que quem já passou dessa idade tem dificuldade em lidar com a rede. 
Tampouco que é preciso se enquadrar no perfil do viciado em tecnologia. "O importante é 
desmistificar o meio e agir com naturalidade diante dele" diz o diretor de interatividade da 
Santa Clara, Pedro Porto. "A internet pode parecer nova para alguns, mas há uma geração 
que, assim que começou a se relacionar com os meios, já se deparou com a web. Para ela, é 
absolutamente natural interagir com a rede. E é assim que devemos agir também. Não 
podemos ser ETs" completa. 
 
Desde seu lançamento, em 2006, a Santa Clara traz a proposta de pensar internet. "A agência 
investe em planejamento, inteligência e conceito criativo para a web" conta Fernando Campos, 
sócio e diretor de criação. "Para a parte de execução, buscamos desde estúdios até agências 
full ser vices como parceiros."    
 
                                            Fonte: Meio & Mensagem, n. especial, p.4-6, 23 jun. 2008. 


