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Meio & Mensagem — Depois de trabalhar muito tempo 
com publicidade, você optou por seguir um caminho 
diferente. Passou a prestar consultoria para grandes 
empresas e fundou o blog Gapingvoid, em 2001. O que 
motivou a mudança?   

Hugh MacLeod — Na realidade, eu mudei quando a 
propaganda mudou. A virada do século funcionou 
como um marco para o fim de uma era. Fazer marke-
ting antes da internet era simplesmente anunciar e 
vender. Agora, as palavras de ordem são interação 
e relacionamento. O retorno é imediato e o modelo 
baseado essencialmente em televisão deixou de 
funcionar. A internet surgiu no exato momento em 
que a TV começou a perder eficiência como mídia 
e fez com que tudo fosse repensado, já que estava 
no fim a era da solidão para a chegada da sociedade 
em rede. Quando eu estava concluindo a universi-
dade e tive de encarar o mercado percebi que teria 
de inovar sem saber ao certo como. Trabalhei por 
uma década com o tradicional e parecia que a única 
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opção para uma carreira bem-sucedida era bolar 
um supercomercial para o Super Bowl. Quando 
começaram as transformações, porém, comecei a 
fuçar na internet e percebi que era preciso colocar 
fim ao modelo paternalista da mídia com aquele 
estilo de “sabemos de tudo”, deixando o espectador 
como mero ouvinte.   

M&M — Como você se transformou no artista-símbolo 
da web 2.0? Você esperava isso?   

MacLeod — Tive sorte de descobrir cedo qual era 
o potencial da internet e criar meu blog quando 
tudo ainda era visto como tendência e com certa 
desconfiança. Também tive a felicidade de trabalhar 
simultaneamente com os pioneiros da blogosfera, 
ou seja, os que nutriam interesse genuíno pelo novo 
meio. Na verdade, tudo não passou de um acidente, 
um golpe de sorte, já que eu estava no lugar certo, 
na hora certa. Eu poderia estar lá como poderia 
estar em qualquer outro lugar.  

M&M — Em um de seus cartoons você diz que se as 
pessoas tentassem se comunicar da maneira como 
faz a publicidade, correriam o risco de apanhar umas 
das outras. Você acredita que a publicidade tida como 
tradicional no mundo de hoje não leva em conta a in-
teligência dos consumidores?   

MacLeod — O que vejo é que às vezes a publicidade 
faz com que as pessoas se sintam mais estúpidas do 
que são. É feita de maneira passiva e limitadora. O 
fato é que a propaganda tem a função de inspirar 
as pessoas, e vejo na internet a oportunidade ideal 
para que os profissionais do setor entendam como 
desenvolver uma conversa e promover uma marca 
ou produto. É preciso ir além da abordagem careta 
e ultrapassada de chegar e dizer: “Olá, meu nome é 
Hugh, tenho 43 anos, sou cartunista e ganho US$ 3 
mil”. Ninguém se comunica dessa forma. As pessoas 
se sentam a uma mesa, interagem, tomam uma taça 
de vinho e deixam a conversa fluir. Esse é o segredo 
da web 2.0: tornar natural e intimista o relaciona-
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mento entre marcas e pessoas. As relações podem 
— e devem — ser mais reais e mundanas para que 
os consumidores não se sintam diminuídos.  

M&M — Quais as principais evoluções trazidas pela 
internet para o universo da propaganda?   
MacLeod — Muitos já compreenderam, mas os que 
ainda têm dúvidas precisam se convencer de que 
hoje em dia as pessoas é que importam, os objetos 
não. Essencialmente acredito que a transformação 
na linguagem é o maior benefício trazido pela inter-
net para a publicidade. Há 60 anos, por exemplo, 
não havia tantas opções de produtos como hoje, 
e convencer as pessoas a consumir era mais fácil. 
Depois da Segunda Guerra Mundial, porém, a mídia 
se massificou com a televisão e a forma de comu-
nicar mudou. Atualmente a informação está mais 
acessível, e o consumidor, mais exigente e dono 
de suas decisões. A necessidade de adaptação está 
fazendo com que a propaganda renove sua lingua-
gem e com que os relacionamentos entre marcas e 
pessoas sejam mais sólidos e evoluídos.  

M&M — Tendo em vista esse relacionamento mais 
estreito, você vê as redes sociais como um importante 
canal de comunicação entre as partes da cadeia de 
consumo?   
MacLeod — O conceito por trás das redes sociais 
é muito anterior à web 2.0 e aos sites de rela-
cionamento. Creio que as mídias sociais apenas 
apontaram o caminho para que os consumidores 
começassem a interagir digitalmente, mas agora em 
um canal onde tudo é mais veloz e amplo. O que 
acontece é que as marcas e seus produtos nada mais 
são do que objetos sociais. São eles que acabam 
por externar a personalidade, o gosto, o status. É 
uma apresentação pessoal através do consumo. 
Um bom produto ou uma boa imagem faz com que 
as pessoas se socializem. É essa sua função. Para 
tanto, também é necessário abrir espaço para a 
colaboração, já que todos querem compartilhar e 
tudo deve girar em torno desse desejo natural do 
ser humano.  

M&M — Então, qual é o futuro do marketing nesse 
cenário multiplataforma?   
MacLeod — Para mim, o segredo nada mais é do 
que contar histórias, coisas da vida. Aproximar a 
comunicação ao máximo da realidade e do coti-
diano dos indivíduos é fundamental para acabar 
com a superficialidade. Quebrar as barreiras 
é necessário. O Obama, por exemplo, foi uma 
marca co-inventada pelas pessoas com base em 
uma estratégia de marketing que ele adotou. Ele 
usou como apelo a palavra esperança e acertou 
em cheio naquilo que todo mundo queria e pre-
cisava. Todos nós gostamos de produtos e de 
pessoas que tornem a vida mais leve. A Apple 
também é um grande exemplo, já que apostou 
no design arrojado como marca registrada e, 
através de campanhas que mostravam pessoas 
comuns andando nas ruas com seus iPods no 
ouvido, conseguiu conquistar clientes no mundo 
todo passando a idéia de leveza. A empresa não 
era tão querida anos atrás e a transformação 
para marca cobiçada é um case do que o dinheiro 
bem empregado em marketing pode fazer. Confio 
plenamente na teoria de que os produtos ajudam 
a contar melhor sua história e nesse apelo real 
como ideal para a propaganda. No fim, o que 
importa mesmo é socializar. Marcas e produtos 

são apenas as moléculas necessárias para a in-
serção na sociedade. Starbucks, Nike e Apple 
são algumas das empresas que têm essa noção e 
fazem muito sucesso na forma de se relacionar.  

M&M — E para contar uma história, existe um canal 
mais indicado?   
MacLeod — Todos os meios de comunicação ser-
vem como socializadores. O mix entre eles é im-
portante, sempre levando em conta qual o público 
a ser atingido e qual a melhor estratégia. É bom 
também que as empresas entendam que são os 
clientes que definem o significado de sua marca, 
então por que não permitir que a comunidade 
colabore com sua evolução? A internet nesse 
aspecto é de extrema valia, já que possibilita aná-
lise e aperfeiçoamento de forma ágil e barata.  

MacLeod — O blogueiro é o responsável por sua 
credibilidade e cabe a cada um trabalhar seu es-
paço de acordo com seus princípios e o perfil de 
seus leitores. É preciso bom senso por parte deles 
próprios para provar que aquele espaço merece e 
pode receber uma inserção publicitária.  

M&M — Como você vê a publicidade brasileira?   
MacLeod — Sou um grande admirador da publici-
dade brasileira. Primeiro porque a economia está 
em crescimento e isso favorece o setor. Segundo 
porque a qualidade de criação dos profissionais é 
muito alta, o que resulta em idéias sensacionais 
e trabalhos primorosos. Só não consigo entender 
como o Brasil não exporta e mostra mais ao mun-
do o trabalho que faz. Há um enorme potencial e 
grandes mentes pensando a propaganda de vocês.

“Marcas e produtos são apenas 

as moléculas necessárias para a 

inserção na sociedade. Starbucks, 

Nike e Apple são algumas das 

empresas que têm essa noção e 

fazem muito sucesso na forma de 

se relacionar”

M&M — Como blogueiro e considerando a mudança na 
linguagem unida ao aumento da socialização na inter-
net, como você avalia a profissionalização dos blogs? 
Acredita que eles possam ser considerados um canal 
eficiente de comunicação e relacionamento?   
MacLeod — Blogs devem prezar pela simplicidade. 
E, por serem canais baratos, fáceis e de alcance 
global, permitem experiências e comunicação 
baratas, simples e globais. Esses endereços são 
uma ótima maneira de fazer as coisas acontecerem 
indiretamente. Se compararmos, por exemplo, com 
as fortunas gastas com anúncios durante o Super 
Bowl, acredito que a experiência seja necessária e 
de grande valor para os anunciantes. Claro que os 
blogs não podem ser utilizados para tudo, mas têm 
a vantagem de que, quando funcionam para algo, 
funcionam fora de escala, com muita repercussão.
 

M&M — E você não acha que a publicidade nos blogs 
coloca em risco a credibilidade e o princípio deles como 
transmissores de informações?   

  

M&M — Muitos defendem que a crise financeira mundial 
tende a beneficiar a expansão das mídias digitais. Você 
concorda com essa análise?   
MacLeod — Sim. As pessoas não têm mais dinheiro 
para investir em mídia cara. Com a crise, as diversas 
mídias tendem a competir menos entre elas, uma 
vez que o anunciante não vai mais gastar rios de 
dinheiro para se comunicar. Nesse caso, portanto, 
os canais digitais tendem a se sobressair por dis-
ponibilizarem mais espaço a custos muito menores. 
Para se ter uma idéia, a cada dólar gasto em uma 
propaganda o retorno ideal deve beirar US$ 300. 
Até então, a mentalidade era de que, para colo-
car uma boa idéia em execução e atingir o maior 
número possível de clientes, era preciso investir 
milhões. Hoje ainda existe um pouco de receio de 
apostar alto em digital pelo acesso limitado. Mas 
a tendência é de que o preço, unido ao resultado 
e ao acompanhamento em tempo real das ações, 
fortaleça o digital e o faça absorver investimentos 
antes destinados a outros meios. 
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