
O futuro da criatividade no marketing 
Pedro Cabral 
 
Esperança é uma pequena cidade da Paraíba, no árido Nordeste. Sua população vive da 
agricultura, mas, em períodos de seca, as famílias precisam encontrar outros meios de 
sobrevivência. Uma solução é utilizar retalhos de tecido para fazer as tradicionais bonecas de 
pano que levam o nome da própria cidade e vendê-las. Seus esforços têm apoio do programa 
Comunidade Solidária, que ajuda comunidades rurais brasileiras a se tornarem auto-
sustentáveis por meio da criação ou expansão de cooperativas de artesãs. 
 
No começo de 2008, os designers brasileiros Fernando e Humberto Campana, conhecidos por 
utilizar em suas criações materiais descartados, transformaram 300 dessas bonecas em uma 
cadeira chamada Multidão. A peça faz parte de uma série limitada, à venda em leilões e 
galerias de todo o mundo. 
 
Quando vi essa cadeira, fui inspirado. As mulheres de Esperança mudaram suas vidas, 
transformando tecido em boneca - objeto de valor que permite a sobrevivência de suas 
famílias - simplesmente por meio da criatividade. E os irmãos Campana foram além; com sua 
criatividade, eles desenvolveram um surpreendente móvel que chama a atenção das pessoas 
é arrecada fundos para a população de Esperança. 
 
A cadeira é uma forte metáfora para três dos maiores objetivos da rede Isobar: sustentabi-
lidade, criatividade e inovação colaborativa. Gostaríamos que a criatividade se destacasse. 
Decidimos utilizar uma das cadeiras Multidão para provocar debate, perguntando como a 
criatividade pode mudar a vida das pessoas. Como a cadeira pode nos inspirar a trabalhar 
com mais criatividade e sustentabilidade? 
 
O DIGITAL PODE SER SUSTENTÁVEL? 
 
A rede Isobar foi construída por nossa empresa Aegis Media por meio de aquisições de 
empresas que lideravam a prática e o pensamento digital em seus mercados. Uma das mais 
recentes adições à família Isobar é a Clownfish, uma agência de marketing com escritórios 
em Londres e Nova York que se especializou em comunicações de sustentabilidade para 
clientes como Coca-Cola, Heineken e Levi's. A Isobar adquiriu a Clownfish, porque teve a 
clara sensação de que poderia fazer algo a mais para ajudar nossos clientes a integrar 
sustentabilidade e responsabilidade social em suas conversas com consumidores e outras 
partes interessadas, tais como organizações não-governamentais e fornecedores. Ao mesmo 
tempo, a criatividade e a experiência digital da Isobar podem agregar um imenso valor a 
essas importantes discussões. 
 
Nesse processo, queremos que todas as nossas agências sejam criativas de forma sensível, 
buscando inspiração a partir das novas oportunidades e limitações do ambiente em constante 
mutação. A cadeira representa preocupações que afetam consumidores em todo o mundo. E 
tudo aquilo que afeta consumidores significa, para os profissionais de marketing, lições a 
serem aprendidas. 
 
FONTE DE CRIATIVIDADE 
 
Assim como os irmãos Campana transformaram as bonecas em algo novo, acredito que a 
criatividade no marketing não seja apenas mais uma idéia e uma mídia - um anúncio de TV 
inteligente ou alguma mala-direta provocadora -, porque o digital torna quase tudo possível. 
Os consumidores não estão mais confinados a uma pequena seleção de mídia escolhida, 
transmitida e impressa para eles. Atualmente, esses consumidores possuem oportunidades 
quase ilimitadas para criar e publicar seu próprio conteúdo; fazem "mash-ups" de vídeos, 
músicas e gráficos no YouTube ou Facebook, utilizam informações estatísticas e dados do 
Google Earth ou criam seus próprios canais através do Twitter e outros blogfeeds. 
 
Portanto, em marketing, uma grande idéia pode surgir tanto de um conteúdo gerado por 
usuário no YouTube ou de uma sugestão de um cliente em um fórum na web, quanto de um 



programador de web, um planejador ou de uma equipe criativa "tradicional". Vivemos uma 
época em que a inovação é cada vez mais alcançada por meio desse tipo de colaboração 
"open source", mesmo que ela não seja tão reconhecida quanto deveria. 
 
Acredito que os irmãos Campana, com sua habilidade de encontrar beleza e inspiração em 
simples materiais, têm muito a ensinar a todos nós que trabalhamos com marketing - sobre 
como fazer com que diferentes fontes de criatividade trabalhem para nós e sobre como 
utilizar nossos talentos profissionais para agregar yalor de forma sensível e útil. Vida 
sustentável. 
 
Penso também que a colaboração entre o Comunidade Solidária e os irmãos Campana pode 
nos ensinar algo sobre nossas responsabilidades sociais enquanto profissionais de marketing 
para pensar e agir de forma sustentável. 
 
Com os recursos globais se esgotando rapidamente e com a crise na economia mundial, não 
temos outra escolha senão pensar e agir de forma sustentável. Precisamos conservar o que 
temos e incentivar os outros a fazerem o mesmo, liderando por meio do exemplo. A cadeira 
nos mostra como algo humilde pode se tornar belo. Ela também nos mostra como é fácil 
pensar lateralmente sobre nosso ambiente para reutilizar e redefinir o que poderíamos ter 
jogado fora. Para o anunciante, isso significa fazer grandes mudanças nos métodos. O mundo 
digital se adapta bem à abordagem responsável. Ele incentiva a interação, é muito reativo a 
mudanças e é muito mais fácil de visualizar. Por se empenhar na (e não interromper a) 
entrega de suas mensagens, ele evita o desperdício natural de outras mídias de marketing. 
Além disso, ele aumenta a eficácia, já que o impacto da mídia digital é muito mais fácil de 
medir, tanto direta quanto indiretamente, por meio de sua interação com mídias mais 
tradicionais como a televisão e a mídia impressa. 
 
Para aqueles que possam estar tentados a se sentir satisfeitos, porque já são profissionais de 
marketing digital, precisamos procurar meios de utilizar o poder do mundo digital com mais 
responsabilidade. Precisamos voar 5 mil milhas para participar de uma reunião ou podemos 
fazer uma videoconferência? Precisamos trabalhar em um escritório com aquecimento, ar 
condicionado e luzes sempre ligados ou podemos utilizar a tecnologia para trabalhar em casa 
com mais freqüência? Estamos oferecendo nosso talento para ajudar organizações do terceiro 
setor a alcançar seu público digitalmente? Por fim, como estamos nos comunicando com 
nossos clientes: eles compreendem nossos valores e nós estamos tentando mostrá-los com 
nossos esforços? Eles podem ser mais receptivos do que você pensa. 
 
Na Isobar, convidamos pessoas de diversas áreas para sentar na cadeira e falar sobre o que 
criatividade significa para elas. Iremos, então, leiloar a cadeira e doar o valor arrecadado 
para o Comunidade Solidária. Assim como nós, todos os envolvidos com comunicação devem 
pensar lateralmente sobre como trabalham, questionar-se em como se empenhar na busca 
de inspiração e fazer um esforço continuado para embutir sustentabilidade na forma como 
trabalham. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 dez. 2008, p. 2.   


