
No ano da Big Idea e do storytelling, 
a criação online brasileira voltou de 
Cannes com seu pior desempenho 
desde que a premiação de Cyber Lions 
foi criada, em 1998. A multiplicação e 
complexidade de campanhas publicitá-
rias nas plataformas digitais e o maior 
volume de investimentos dos anuncian-
tes do mercado global em novas mídias 
contrastaram com o pequeno brilho da 
criação digital tupiniquim neste ano. 
Na opinião de profissionais de criação 
do mercado digital brasileiro ouvidos 
por Meio & Mensagem, são diversos 
os fatores para esse momento. A gran-

de questão, no entanto, é descobrir a 
rota que pode levar o Brasil de volta à 
conquista dos louros em competições 
internacionais.

Ricardo Figueira, vice-presidente de 
criação da Isobar América Latina — grupo 
que, no Brasil, controla a AgênciaClick e a 
Age —, acredita que vivemos um segundo 
momento de criação de benchmarking 
digital, depois de imprimir mundialmente 
o jeito brasileiro de fazer banners. 

“As big ideas são muito frias. O merca-
do brasileiro tem ‘small fuck good ideas’ 
de marcas que estão fora do modelo 
tradicional. E as empresas já começam a 
prever orçamentos de longo prazo para 
internet. No passado, a Click chegou a 
colocar 18 campanhas digitais no ar em 
apenas uma semana. Era um vício do 
mercado e uma ansiedade cultural de 
aproveitar oportunidades de internet ape-
nas no curto prazo, porque a web era vista 
ainda como investimento de risco”, afirma 
Figueira, que trouxe o diretor de criação 
da AKQA de São Franciso, Fred Siqueira, 
para integrar sua equipe na Isobar.

Exatamente o fato de diversos pro-
fissionais brasileiros da área de criação 

digital estarem em posições de desta-
que em agências mundo afora é prova 
concreta de que diferença do mercado 
nacional e do restante do mundo não 
está na questão do poder criativo. “Essa 
força criativa também está nas mãos de 
brasileiros que trabalham em agências 
digitais de vários países. Os projetos 
digitais no exterior levam um ano, e 
alguns têm orçamentos superiores a fil-
mes de grande bilheteria. É muito difícil 
concorrer com eles. É uma decisão de 
coragem das empresas não interpretar 
os meios digitais como secundários. 
Outros mercados maduros de internet 

desenvolvem experiências mais comple-
tas, como os Estados Unidos e o Japão. 
Na Suécia, as campanhas das marcas são 
totalmente interativas”, diz Figueira.

Dificuldade tripla
O diretor de criação da DM9DDB, 

Moacyr “Moa” Netto, enumera três difi-
culdades da criação digital brasileira: falta 
de tempo na produção, prazos apertados 
e pequenos investimentos dos anuncian-
tes. “Grande parte dos projetos ainda é 
inviabilizada pelo cliente, que prioriza 
rapidez na criação e divulgação da cam-
panha. Está faltando arriscar mais. Em 
internet, ainda não temos resultados e um 
histórico que confirmem se a campanha 
vai dar certo. E não é o simples aumento 
das categorias em Cannes e plataformas 
de comunicação que justificam esse de-
sempenho do Brasil no Festival. Também 
não é tecnologia. Temos tecnologia para 
construir sites.”  

Os banners, expertise brasileira, ainda 
continuam em alta. Um dos Grand Prix 
de Cyber em Cannes neste ano (“Sol 
comments”, da agência norueguesa Me-
diafront para a Scandinavia Online) é uma 
campanha composta por banners que 
exibiam, em tempo real, comentários de 
um grupo de redatores sobre os assuntos 
tratados nas páginas nas quais as peças 
eram veiculadas, fazendo uma interessan-

te interação entre publicidade e editorial. 
“Eles colocaram 10 caras produzindo insa-
namente os banners junto com o editorial 
da Noruega”, conta Moa.

Para o sócio-diretor de criação da 
Gringo, André Matarazzo, o uso ex-
tensivo de plataformas como música 
e fotos em campanhas não é mais o 
hype digital. “Música não é conceito, 
é plataforma. Utilizar música e fotos 
faz parte da tentativa de popularizar 
essas atividades. Hoje, todo mundo é 
fotógrafo, todo mundo cria música na 
internet. É bem chato. Não basta mais 
criar uma campanha. Ninguém quer 

apenas fazer coisas incríveis. As pes-
soas querem fazer coisas incríveis com 
alguém”, afirma. 

A prática da bonificação sobre veicu-
lação (o BV) — transferida das mídias 
tradicionais para a internet — e o merca-
do de produtoras — acostumadas apenas 
a grandes orçamentos de campanhas 
off-line — são apontados por Matarazzo 
como complicadores para a melhoria da 
qualidade da criação digital. “Fiz orça-
mento com as maiores produtoras, mas as 
campanhas da internet ainda têm pouco 
dinheiro”, afirma Matarazzo. 

A cultura do curto prazo também 
limita a produção. “Os clientes vêem 
peças maravilhosas de outros merca-
dos e acham que é possível fazer uma 
campanha que entra no ar em 15 dias. A 
educação vem com o tempo. Já melho-
rou muito e acredito que melhore ainda 
mais”, afirma Gustavo Rodrigues, diretor 
da produtora de motion graphics Santa, 
de Porto Alegre (RS).

Matarazzo acredita ainda que haverá 
um novo boom da criação digital bra-
sileira, com o retorno dos publicitários 
que estão no mercado internacional. “Vai 
acontecer no Brasil o que aconteceu na 
Argentina na época da crise econômica, 
quando houve um êxodo muito grande de 
publicitários. Eles saíram do país e volta-
ram com know-how criativo que tornou 

a Argentina mais competitiva. Em alguns 
anos, criativos como a Fernanda Romano 
(JWT de Londres) vão voltar, e isso vai 
mudar tudo.” 

Para o criativo, o crescimento da inter-
net também impulsionará naturalmente 
a criação digital no Brasil. “A Coca-Cola 
investe apenas 4% do orçamento de pu-
blicidade em internet no Brasil. Mas isso é 
reflexo do número de pessoas conectadas 
à rede. Na Inglaterra, 95% das pessoas são 
conectadas, aqui, apenas 20%. Ainda não 
há muito interesse em digital nas classes 
de baixa renda. Os jovens utilizam inter-
net, mas as mães desses consumidores 
não vão à lan house”, afirma Matarazzo, 
com dados um pouco desatualizados 
(ver reportagem sobre o assunto na 
pág. 45).

O diretor de publicidade e marketing 
de relacionamento da Fiat, João Batista 
Ciacco, afirma que a importância da cria-
ção digital já tem crescido nas empresas 
brasileiras. “Antes, com a pequena visi-
bilidade da internet, a criação era mais 
livre. Agora, campanhas digitais chegam 
na mão do CEO. E isso está diminuindo 
o ritmo da criação mas dá mais força às 
campanhas”. 

Na DM9DDB, Terra e Intel decidiram 
colocar a internet totalmente no centro 
das campanhas. “Os outros clientes tam-
bém foram para Cannes, estão investindo 
mais em internet e discutindo muito o 
assunto. Neste ano, 90% das premiações 
em Cannes tinham a ver com digital. Já 
somos bons em banners, vamos correr 
atrás de outras coisas e fazer tudo bem 
— mobile, redes sociais, widgets, SMS, 
sites e etc”, afirma Moa. 

A tecnologia a  
serviço da criação

Na opinião do diretor da empresa 
especializada em desenvolvimento de 
sistemas web Savoir Tecnologia, Manoel 
Augusto, existe cada vez mais a necessi-
dade de o mercado valorizar a tecnologia 
no processo criativo para projetos em 
internet. “Atualmente, percebemos que 
muitas agências vêem as empresas e os 
profissionais de tecnologia apenas como 
um braço operacional e se esquecem de 
que a tecnologia é de total importância, 
desde o início do processo criativo, para 
jobs em web.” 

Ele cita como exemplo dessa tendên-
cia o vencedor de dois Grand Prix em 
Cannes, o case japonês “Uniqlock”, criado 
pela agência Traktor, vencedor de GP em 
Cyber e em Titanium. O site da Uniqlo exi-
bia um relógio que, a cada cinco segundos, 
mostrava uma pessoa fazendo um passo 
de dança e usando roupas da loja, em um 
desfile de modas infinito. “É nada mais do 
que a tecnologia a serviço de uma grande 
idéia. Nós engenheiros, não temos a veia 
criativa, mas os trabalhos ganhadores 
deste ano no Festival de Cannes não são 
complexos de ser programados”, afirma.

Muito além do banner
Criação digital do Brasil perde o brilho que já teve no Cyber Lions e busca rota da retomada da liderança
Sandra Silva

A esq., campanha da Fiat para iPhone; acima, site da Gringo, que levou Prata em Cyber no Cannes Lions 2008 
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