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O dream team da internet
Como acontece em toda Copa do Mundo, eu

resolvi montar também um dream team, só que desta
vez envolvendo o design interativo. Ou melhor, na
composição de uma agência de internet, que necessita
não só de profissionais de criação, mas também
de todo o suporte para colocar sua produção em
funcionamento. Em vez de me concentrar em nomes de
profissionais que conheço e com quem freqüentemente
colaboro, vou focar nas variadas habilidades que tenho
identificado nas mais diversas regiões.

Ao longo de mais de 15 anos de internet, é
importante reconhecer que estamos formando em cada
país diferentes culturas em relação aos meios digitais.
Cada região, levando-se em consideração sua economia,
sua infra-estrutura, sua educação, suas características
sócio-políticas, começa a apresentar hoje os resultados
no domínio digital. É interessante identificar como todas
essas características combinadas de cada país produziram
um mind-set e uma forma de trabalhar, no qual já podemos
identificar os pontos fortes e fracos de cada local. A cada
viagem e a cada livro que eu faço, existem sempre novas
descobertas. Não seria o caso de montar uma espécie de
"Nações Unidas" completa da internet, já que existem
enormes vazios entre o desenvolvimento dos países,
principalmente no tocante aos meios digitais.

Para citar um exemplo prático, nesse exato
momento em que escrevo esse artigo, estou sentado
num trem viajando da Alemanha para a Holanda, onde
vou visitar a Bsur (www.bsur.com), uma agência de
"branding 360". Tal expressão indica que ela trabalha de
olho em todos os aspectos de uma rnarca, do on-line ao
off-line, do below de line ao above the line, pesquisa de
comportamento, estratégia de marca etc. Em Amsterdã,
a tradição de design é enorme, e as empresas mais
jovens já incorporaram uma visão digital para quase tudo
que fazem. Mas, ao mesmo tempo, a inventividade dos
holandeses no mundo interativo não é muito conhecida.
Nesse quesito, os brasileiros estão sobrando lá na frente.
No entanto, em design, o Brasil ainda fica lá trás.

Em relação à formação de minha utópica e pequena
agência digital, considerei fundamental a presença dos
seguintes profissionais: um programador (indispensável
a qualquer agência), um diretor de arte e um redator (a

famosa dupla de criação, que ainda considero uma boa
estrutura criativa), um designer interativo (o profissional
que qualquer agência hoje deveria incorporar), um
planner de mídia (que vai olhar por onde as peças criadas
vão navegar no mundo digital), um diretor de criação
(para analisar o big picture dos projetos e supervisionar
a qualidade criativa), um gerente de projeto (para tocar
tudo}, um account manager (para fazer o dia-a-dia da
interface com o cliente), e um CEO.

Uma lista de nove profissionais não é muito pequena,
na verdade, sendo que com essa estrutura poderíamos
certamente incluir outras duplas de criação para se
gerenciar mais projetos. Outra consideração é de que
atualmente uma mesma pessoa pode ocupar várias funções,
principalmente em estruturas compactas, que muitas
vezes são mais criativas do que estruturas maiores e mais
complexas, como a de grandes agências de propaganda.

Com tecnologia, em presas criativas mostram
que tamanho muitas vezes não é nenhum limitador.
Naturalmente, a estrutura começa a se sentir mais
necessária quando as idéias precisam de grandes
produções. No caso de grandes agências, a estrutura joga
bastante a favor, já que elas passam a ter acesso à grandes
clientes, que de vez em quando apostam em grandes,
desafiadoras, e complexas idéias.

Tendo tudo isso em mente, abaixo descrevo o
meu dream team, com as respectivas características e
responsabilidades atribuídas a cada profissional, seja
homem ou mulher:

- Programador: deveria ser um japonês, que com
o resto do time, trabalharia para puxar os limites do que
seria possível dentro dos projetos. Uma tarefa importante,
que muitos esquecem, é a de conversar sempre com o
programador para se gerar idéias inovadoras para projetos
digitais. Programadores são profissionais que muitas vezes
são pouco valorizados dentro do brainstorming, o que
me parece um erro, já que enxergam o mundo de maneira
totalmente diferente do resto de nós.

- Diretor de arte: brasileiro. Sem dúvida, assim como
a mencionada inventividade, a flexibilidade na execução
de tarefas do brasileiro é um plus em qualquer agência ou
empresa no mundo. As criações saem tanto de conversas
informais quanto de briefings corporativos, o que faz do
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"Cada vez mais vemos uma 'dança das
cadeiras' globalizada. Diversidade no
ambiente de trabalho só tem trazido
benefícios aos estúdios e clientes"

brasileiro adaptável a todas as situações dentro de uma agência.

- Redator: inglês. O senso de humor e a ciasse podem fazer uma diferença enorme
no resultado final. Os ingleses parecem ter uma habilidade especial para falar e para

escrever, e na escrita, nota-se uma grande diferença entre anúncios, revistas e jornais

ingleses e americanos, por exemplo.

- Designer interativo: brasileiro. Mais uma vez, acho que o brasileiro tem uma

imensa capacidade de criar interatividade, de maneira que desenvolva não apenas

surpresa, mas também engajamento. Isso está mais que provado com a quantidade de

prêmios que as agências brasileiras conquistam pelo mundo inteiro. Outra prova é a

quantidade de brasileiros trabalhando em empresas interativas fora do Brasil.

- Diretor de criação: teria de ser um sueco. Eles estão com a boía toda no

mercado e com uma visão digital muito aprimorada, enxergando muito à frente de

como podemos criar campanhas e sites, que mudam a forma de ver comunicação e

interatividade. Vale acrescentar que, além do profissionalismo, o respeito e o bom
humor dos suecos também contam.

- Media planner: inglês. Aqui, com a tradição de broadcasting e com uma cultura

forte de internet, os ingleses se sairiam bem, e combinariam um planejamento mais

amplo, colocando tanto ações on-line quanto off-line para o benefício do cliente.

- Gerente de projetos: teria de ser um alemão. Existem duas palavras que

definem esse profissional, que são eficiência e justiça (ou melhor, a justiça de direito,
que em alemão se escreve gerechttgkeit, e você pode perguntar a qualquer alemão

a importância disso na vida deles e eles vão poder escrever uma tese). Essas duas
características fazem desse profissional um expert em aprimorar os processos de

trabalho, procurando sempre o melhor resultado com um balanço de custo-benefício,

inclusive no lado humano do esforço.

- Account manager: americano. Eles possuem um posicionamento claro com o
cliente, e uma forte visão de construção de marca, que tem que fazer parte da cultura

para muitas vezes educar quem está sendo servido, principalmente na área interativa.

- CEO: americano. Como sempre digo aos meus amigos e colegas que

"pensar pequeno é ter pesadelo", e isso os americanos fazem com excelência. Eles

conseguem enxergar e gerenciar a criação de uma nova indústria, se necessário
(vide Google, Yahoo etc.).

Depois de enumerar os componentes da minha equipe, eu ressaltaria também três

países: a Inglaterra, o Brasil, e a Suécia. A meu ver, eles poderiam ter profissionais em

diversas áreas, porque a indústria criativa é extremamente promissora.

É preciso dizer ainda que bons profissionais podem ser (e são de fato)
encontrados em toda a parte. Cada vez mais vemos uma "dança das cadeiras"

globalizada. Diversidade no ambiente de trabalho só tem trazido benefícios

aos estúdios e clientes. E, além de tudo, muitos cargos têm quase que 100% de

necessidade de ser locais, tais como redator e gerente de contas, já que esses

cargos necessitam muitas vezes um conhecimento profundo do idioma para poder
atuar de forma plena.

Agora, a minha próxima missão é montar um dream team todos os anos com os

profissionais (incluindo os nomes) que fizeram o ano da interatividade. Até lá!
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