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Meio & Mensagem — Por que o The Future Department 
está vindo ao Brasil para participar do New Thinking 
Agency?  
Alex West — Obviamente há um grande interesse 
e demanda ao redor do mundo sobre o que as na-
ções do Bric estão fazendo. O Brasil é o país mais 
interessante do grupo porque, ao lado da China, 
onde participaremos de um evento também em 
outubro, e da Índia, apresenta grande crescimen-
to econômico, mas com o diferencial de ter uma 
grande quantidade de profissionais de qualidade 
trabalhando no exterior, como o PJ Pereira. Além 
disso, do ponto de vista de criatividade, cultura e 
oferta de crédito, o Brasil acaba sendo um caso úni-
co. Eu penso que muitos países ao redor do mundo 
não são respeitados da maneira que mereciam no 
que tange ao desenvolvimento da criatividade. Por 
isso, o The Future Department quer investigar mais 
as inovações e os conteúdos criativos que vêm do 
Brasil e revelar ao mundo as oportunidades que 
o País oferece. Outra idéia é ilustrar oportunida-
des de comunicação para auxiliar as marcas que 
querem entrar no Brasil, ao mesmo tempo em que 
pretendemos ajudar os anunciantes brasileiros a 
trabalharem internacionalmente.  

M&M — O que você fazia antes de criar o The Future 
Department?  

West — Eu nunca trabalhei numa agência de publici-
dade. As pessoas podem parar e dizer: mas o que ele 
pode falar sobre esse assunto se ele nunca trabalhou 
em agências? Eu acho engraçado pensarem que você 
não pode discutir isso se não tiver passado por elas. 
Outras pessoas me vêem como uma força externa 
que chega para entender, explicar e ajudar a mudar 
o mercado. Estou envolvido com comunicação há 15 
anos. Atuei como líder de produtoras de comerciais 
de televisão nos anos 90. Nos últimos oito anos presto 
consultoria para marcas e agências. Trabalhei com 
Diageo e Grupo WPP, em coisas como modelagem de 
negócios e ensino na área de criação. Nos últimos três 
anos estive em Londres, Nova York e Tóquio, falando 
com gente de marcas como Honda, Nike e Coca-Cola, 
além de líderes de agências de criação e design, 
como Alex Bogusky, da Crispin Porter + Bogusky, e 
Paul Lavoie, da Taxi, para falar sobre estrutura de 
agências e novas plataformas de comunicação.  

M&M — Como nasceu o The Future Department e para 
que exatamente ele serve?  
West — Isso aconteceu quando eu jantava em Nova 
York no ano passado, pouco depois de ter liderado 
um evento para agências e marcas sobre o futuro 
da indústria de comunicação das marcas. Um amigo 
meu, que é um grande designer, falou que eu deveria 
tentar reunir as melhores pessoas para trabalharem 

juntas numa espécie de rede colaborativa. Após um 
ano de conversas, o The Future Department nas-
ceu (em janeiro de 2008), com a idéia de ser um 
novo tipo de rede, criada para conectar membros 
de todo o mundo para que eles possam colaborar 
em projetos, dividir experiências e idéias próprias e 
desenvolver, dirigir e entregar idéias inovadoras. E 
isso ocorre num ambiente em que pessoas diferentes 
e, muitas vezes, concorrentes de mercado, perce-
bem que a melhor maneira de valorizar sua idéia é 
dividindo-a. Eu acredito firmemente que as grandes 
pessoas dividem. Claro que não podem dividir tudo, 
mas as soluções de comunicação hoje precisam de 
especialistas de uma ampla gama de disciplinas, e 
nenhuma pessoa ou empresa pode entregar todas 
as respostas. As pessoas que querem dar o melhor 
para seus clientes sabem disso e jamais tentarão 
fazer tudo por si só. A colaboração é o coração de 
muitas das parcerias mais criativas na arquitetura, 
design e cinema. Uma frase boa para isso é “Se eu 
tenho um euro e você também, e trocarmos, todos 
terão um euro. Se eu tiver uma idéia e trocar com 
você, nós teremos duas idéias”. O fato é que o The 
Future Department deu tão certo que estamos tendo 
de ser “low profile” por simplesmente não termos a 
força de trabalho suficiente para entregar todos os 
programas e atividades que agências e anunciantes 
estão pedindo.  

Alex West

De volta para  
o futuro
Idealizada em 2007 em meio a talheres e pratos de um restaurante 
nova-iorquino, a rede colaborativa londrina The Future 
Department estará no Brasil em outubro para participar do 
New Brand Communication (www.nbc08.com.br), em que seu presidente, Alex West, 
discutirá com agências e anunciantes do País o futuro da indústria da publicidade. 
A rede, inclusive, já tem uma representação em território nacional, comandada por 
Zé Macfarland. O trabalho de West é percorrer o mundo em eventos que vão desde 
jantares com poucas pessoas até grandes conferências, sempre em busca de um novo pensamento para o setor. 
Britânico baseado em Londres, West diz que fica muito tempo em aviões e quartos de hotéis, em cidades como Tóquio, 
Amsterdã, Auckland, Roma, Kuala Lumpur, Nova York, Bangcoc, Paris, Estocolmo, Istambul, Xangai e São Paulo. 
“No novo ambiente de comunicação de marca, não há fronteiras territoriais que obstruam a colaboração”, afirma.
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M&M — Como você imagina o The Future Department 
dentro de alguns anos?  
West — Há muitas coisas que não posso revelar ainda. 
Entretanto, posso dizer que a minha ambição pessoal 
é posicionar o The Future Department como uma 
organização de transformação que tenha um papel 
fundamental no revigoramento da indústria de co-
municação de marca globalmente, do ponto de vista 
de estrutura, criatividade e influência na maneira 
com que comunidades diferentes se comunicam e 
se entendem. 

M&M — Como o The Future Department se paga?  
West — As receitas mais fortes neste primeiro está-
gio de existência vêm do pagamento de assinaturas 
pelos membros (que têm acesso a amplo material 
de pesquisas, debates e eventos), além dos servi-
ços de consultoria para anunciantes e agências, de 
busca de talentos e de pesquisa e patrocínios. Em 
2009 pretendemos ter um novo modelo de negócios, 
oferecendo novos serviços para as marcas e novas 
parcerias.  

M&M — Quais as questões mais discutidas sobre a pu-
blicidade nos dias de hoje?  
West — Já passamos do ponto de discutir se o co-
mercial de 30 segundos acabou ou se o futuro será 
analógico ou digital. O que mais se discute é relativo 
à estrutura e à capacidade, como as maneiras de 
atrair, aflorar e reter o talento. Outro dado relevante 
é a quebra do modelo de remuneração antigo, pelo 
qual as marcas pagavam para agências. Eu acho que 
a indústria está com um grande problema, a menos 
que ela adote um novo pensamento e se espelhe em 
outros exemplos. A recessão global, de que tanto se 
fala, pode trazer benefícios a médio e longo prazos 
porque ela mostrará que temos de ser mais efetivos, 
brilhantes e atentos a desperdícios, sendo também 
mais firmes com nossos clientes. Outra tendência de 
discussões é sobre a colaboração, tanto entre escri-
tórios centrais e regionais como entre disciplinas de 
criação. E, por fim, falamos muito sobre a questão da 
liderança, porque as empresas de serviços de marke-
ting perderam qualquer senso disso e sobre a força de 
nossos valores aos olhos dos donos das marcas. Isso 
enfraquece a indústria, torna nossas soluções tímidas 
e significa que não estamos sendo pagos em vista da 
qualidade de nosso trabalho. Precisamos recuperar a 
nossa representatividade em relação às diretorias dos 
anunciantes e precisamos ser pagos pela qualidade 
de nossas idéias e pensamentos. Precisamos ser mais 
fortes com os clientes onde podemos ser.   

M&M — E você acha que o comercial de 30 segundos vai 
acabar?  
West — Na minha opinião, não (risos). Ele continuará 
sendo uma parte fundamental do plano de mídia. 
Muitos canais a que as pessoas assistem seguem 
muito populares e haverá aumento no número de 
canais, o que pode reduzir a qualidade. Mas realmen-
te não creio que haverá um fim. Acho que ele será 
mais como um trailer de um filme, como forte apelo 
de “advertainment” relacionado à marca, em meio a 
um ambiente interativo digital e multidisciplinar. Por 

outro lado, penso que os investimentos em TV serão 
reduzidos drasticamente no futuro, com divisão com 
as outras mídias.

M&M — Estamos diante da necessidade de um novo 
modelo para a indústria da publicidade?  
West — Todos concordam que já é hora para isso, por-
que o atual modelo é baseado em estruturas criadas 
há mais de 50 anos e que não mudaram nada de lá 
para cá. Um dos grandes problemas do momento é 
o modelo financeiro com que as agências trabalham. 
Isso está quebrado por causa da fragmentação das 
mídias e da maneira com que as pessoas consomem 
conteúdo. Outro grande problema é que há muitos 
anunciantes concentrados numa quantidade peque-
na de grandes redes de comunicação. Claro que elas 
fazem um grande trabalho criativo, mas a dificuldade 
é que a responsabilidade dessas redes é com os seus 
acionistas, em gerar valor para eles, mas não em 
prol de seus clientes. Há um conflito de interesses 

substancial. E em termos de inovação, que também 
é algo vital — e os clientes estão desesperados por 
mudanças na maneira com que as pessoas lidam 
com isso —, esse modelo de grandes redes também 
não funciona. O problema é que os grandes talentos 
gerenciam uma grande parte do negócio e não podem 
pensar em inovação porque estão ocupados.  

M&M — Como você pensa que será a estrutura de uma 
agência no futuro?  
West — Eu imaginava que o futuro teria grandes redes 
independentes de agências abraçando todo o traba-
lho. Mas elas não podem entregar todas as disciplinas 
criativas e toda a comunicação necessária em meio à 
plataforma fragmentada de mídias. Eu imagino que 
elas deverão trabalhar em parceria com agências 
menores. No futuro, vejo menos pessoas centralizadas 

em contas globais, trabalhando ao lado de parceiros 
locais que terão mais responsabilidades, entregando o 
trabalho criativo e cuidando dos aspectos individuais 
da campanha. Atualmente, os escritórios centrais pre-
cisam entregar grandes idéias e estratégias e gerenciar 
o cliente, além de controlar uma vasta gama de par-
ceiros para dar a melhor solução para o projeto. Além 
disso, o digital está mudando a maneira de as coisas 
funcionarem e, até o fim do ano, os investimentos em 
publicidade nesse meio serão maiores do que na mídia 
analógica, pelo menos no Reino Unido. E em três anos 
a televisão será interativa e haverá uma nova geração, 
que passará mais tempo no computador, acessando 
Google e jogando games do que ligada na TV. E as 
agências precisarão mudar suas estruturas, diante 
da TV digital. Hoje elas têm um departamento de TV 
focado na viabilização da produção para essa mídia. 
Mas agora essas pessoas deverão olhar mais para os 
outros meios. A comunicação, que era unidimensional, 
agora é multidimensional e interativa.

M&M — O que você acha das crescentes restrições à publi-
cidade em todo o mundo, especialmente na Europa?  
West — Tenho dois filhos que assistem à TV pela 
manhã e vêem comerciais do McDonald’s. E eu 
acompanho o conteúdo com o qual eles têm con-
tato. E eu odeio o que vejo. Acho que está errado. 
Em alguns países poderia haver uma auto-regula-
mentação, mas isso simplesmente não funciona. 
As empresas da indústria de bebidas poderiam 
se unir e se autopoliciarem voluntariamente, e 
dizer o que podem fazer. Mas isso não está fun-
cionando e causa um problema social. Eu acho 
que a legislação é importante, uma necessidade. 
E as agências precisam lidar com isso, buscando 
o brilhantismo para conseguir, ao mesmo tempo, 
atender à legislação e aumentar as vendas do 
produto do cliente.

“Um dos grandes problemas do 

momento é o modelo financeiro 

com que as agências trabalham. 

Isso está quebrado por causa 

da fragmentação das mídias e 

da maneira com que as pessoas 

consomem conteúdo”
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