
Atenção criativos: a época do glamour
ficou para trás. A atividade, antes con-
siderada a grande vedete da publicidade
tradicional, terá de se adequar aos novos
tempos da comunicação, que surgem
com o universo digital e em que a regra
não é mais o gênio individual, mas a de-
mocratização das experiências e o do-
mínio de novas técnicas (e tecnologias).
Vedete agora não é mais o criativo, é o
meio para o qual ele cria.

Quando questionados sobre se estão ou
não satisfeitos com o trabalho dos criati-
vos na área digital, os anunciantes não
se entusiasmam nem rasgam elogios. Os
próprios profissionais de criação con-
cordam que é preciso ter informações e
habilidades distintas daquelas inerentes
ao trabalho destinado apenas às mídias
tradicionais.

"Acho que falta conhecimento sobre
como trabalhar com as mídias digitais

"Talvez falte mais
conhecimento
sobre as inúmeras
possibilidades de
atingir o consumidor
final por meio
digital, com muito
mais criatividade,
agilidade, eficácia e
personalização"



disponíveis, tais como telões eletrônicos,
mídias indoor, celulares e, principalmen-
te, a internet. Talvez falte mais conheci-
mento sobre as inúmeras possibilidades
de atingir o consumidor final por meio
digital, com muito mais criatividade, agi-
lidade, eficácia e personalização", opina
Márcia Goraieb, diretora de comunica-
ção e marketing tático da Ericsson.

E alfineta: "Na minha percepção, de
todos os briefings que passamos para as
agências de um modo geral, quando re-
cebemos as propostas quase nunca ações
com mídias digitais alternativas são con-
templadas. A agência não cria ações di-
gitais espontaneamente".

Cristina Ponte, gerente de marketing
e mídia da Chevrolet, concorda: "Ainda
hoje, quando falamos de um lançamento,
a primeira ação em que se pensa é o tra-
dicional comercial de 50. segundos para
a TV, em seguida o impresso e, só depois,
a internet".

Para Márcia Goraieb, "apesar de os
profissionais e das agências brasileiras
serem reconhecidos mundialmente pela
sua criatividade, a percepção que tenho
é de que algumas campanhas digitais
ainda estão baseadas somente no uso do
SMS, por exemplo. Claro que para isso é

"Não me sinto menos
dono das idéias dos
projetos interativos,
pois é preciso
fomentar e organizar
a participação das
pessoas"
- Michel Lent, gerente geral da
Ogilvy Interactive

necessário que haja um modelo de negó-
cios estabelecido, que seja rentável para
todas as partes. Em minha opinião, pre-
cisamos elaborar campanhas cada vez
mais interativas e usar não só o SMS, mas
também a internet como uma plataforma
de interação.Os profissionais de criação
vêm evoluindo, mas, sinceramente, não
da maneira com que eu gostaria".

O MUNDO MUDOU. É PRECISO MUDAR TAMBÉM

Os profissionais de criação colocam seus
pontos de vista e concordam que o mun-
do digital é diferente.
Para conseguir unir o off e o on, por
exemplo, antes de mais nada é funda-
mental entender esse novo ambiente.
"A criação digital é mais democrática,
menos dependente das ações iniciais de
um diretor de criação", compara Marce-
lo Tripoli, presidente da agência iThink.
"Aqui, o brainstorm envolve no mínimo
profissionais com quatro ou cinco perfis:
tecnologia, arquiteto da informação, di-
retor de arte, redator e motion. O dire-
tor de criação basicamente aglutina esse
processo", acrescenta.

Alguns integrantes dessa equipe, aliás,
nasceram já na criação digital. O motion
designer, por exemplo, planeja e desen-
volve os elementos visuais com movi-
mento, como animações e vídeos. Já o



arquiteto da informação busca proporcio-
nar aos usuários as melhores experiên-
cias com as interfaces digitais das ações
desenvolvidas no processo criativo.

Os criativos digitais devem também ser
capazes de desdobrar seus conceitos em
diversidade de peças superior àquelas
comuns veiculadas em TV, jornais e re-
vistas. "Já chegamos a criar campanhas
com centenas de peças; nos Estados Uni-
dos, algumas chegam a ter mais de mil",
compara Renato Fabri, chief creative
officer da agência Digitas.

NAVEGAR É PRECISO
Possíveis diferenças nos métodos de tra-
balho, e nos conhecimentos exigidos de
quem cria focado nas mídias online ou

nos demais meios, obviamente não sig-
nificam impossibilidade de atuação con-
junta nessas duas vertentes de canais de
comunicação: "Nossa missão é dar solu-
ções para as marcas, e isso não pode ser
vinculado a um ou outro meio", destaca
Fernando Nobre, diretor de criação da
BorghiErh/Lowe.

Mas a criação eficaz para as mídias
digitais - e na verdade para quaisquer
meios - exige do profissional o conhe-
cimento das possibilidades e limitações
específicas, destaca Alexandre Gama,
presidente e diretor geral de criação e
planejamento da Neogama/BBH. Tare-
fa talvez não exatamente simples para
quem ingressou no mercado pensando
apenas em comerciais, spots e anúncios.

A solução, diz Gama, começa pela
maior aproximação entre criativos e
equipes de tecnologias. "A tarefa de
aproximar as áreas e trazer as novida-
des que estão surgindo é da agência, e
os profissionais devem investir nesse
know-how também fora de seu ambiente
de trabalho", avalia Gama, que cita como
exemplo o interesse por festivais de arte
eletrônica e digital e a realização de pes-
quisas na web. "Precisam também usar a
ferramenta e começar a pegar gosto pela
interatividade no processo criativo",
complementa.

"NARRATIVA INTERATIVA"
A criação para as mídias digitais pres-
supõe também um pensamento capaz
de associar a comunicação, de maneira
mais imediata, a ações antes considera-
das etapas posteriores do processo. Um
exemplo está em compra e relaciona-
mento, disponíveis para os usuários des-
ses meios simultaneamente ao impacto



da mensagem publicitária. "O criativo
digital deve desenhar uma experiência
que considere todas essas possibilidades.
Para isso, deve conhecer mais profunda-
mente a marca", diz Tripoli, da iThink.

Outro conceito que deve ser absorvido
pelos profissionais é considerar os con-
sumidores não mais como fim, mas como
meio. "Esse consumidor precisa engajar-
se, abraçar a causa, passar a mensagem
adiante", recomenda Michel Lent, geren-
te geral da Ogilvy Interactive.

Para Alexandre Gama, no cerne dessa
questão da criatividade digital se deve
colocar a interatividade. "Quem cria para
a internet deve dominar a 'narrativa in-

terativa', ou seja: deve ser capaz de de-
senvolver idéias que engajem, envolvam
e provoquem participação e resposta do
consumidor", afirma. E complementa:
"O mais importante é saber o que cada
meio pode dar e quando e como usar to-
dos ou cada um deles".

PROFISSIONAIS CONVERGENTES
Diferenças e semelhanças na criação
focada nos meios digitais e nos demais
meios devem diluir-se simultaneamente
ao avanço do processo, que, presumivel-
mente, consolidará provedores únicos
- agências e profissionais - para as di-
versas necessidades de comunicação das

marcas, independentemente de suas de-
nominações: interativas, digitais, off-line
ou quaisquer outras.

Mas as habilidades hoje requeridas
para os projetos dedicados ao universo
digital com certeza estarão entre os pi-
lares da expertise exigida para atuação
nesse ambiente de convergência. Ou me-
lhor: já estão entre eles.

Na Digitas, uma campanha recentemente
desenvolvida para divulgação da nova ver-
são do game The Sims incluiu TV e mídia
impressa, mas foi precedida de um intenso
trabalho em redes sociais, em que foram
analisadas as informações provenientes do
público. "Nessa ação, trabalhamos muito a
contextualização, buscando falar do jeito
certo, no momento certo, para o consumi-
dor certo", conta Fabri.

Por enquanto, há o recurso da presen-
ça nas agências de especialistas nas par-
ticularidades e na inteligência relativas
a essas mídias. "A criação recorre a essa
equipe assim como sempre recorreu à
produção gráfica quando pensa em um
anúncio ou ao RTV quando há um filme",
pondera Nobre, da BorghiErh/Lowe.

Para ele, será naturalmente absorvida
a criação destinada aos meios digitais,
assim como há algumas décadas foi assi-
milada a TV quando o hábito era basica-
mente a mídia impressa e o rádio. "Mas,
assim como não dá para ter alguém que
pense apenas em rádio, não posso ter
alguém que crie apenas para Twitter. E
alguém que pode criar um bom filme de
TV com certeza também pode desenvol-
ver um vídeo de web capaz de explodir
como viral", acredita.

Além disso, mesmo não sendo mais
apontados como imperadores absolutos
do processo de criação da publicidade -
até porque o próprio consumidor pode
agora colaborar ativamente com seu tra-
balho -, os criativos dedicados aos meios
digitais não devem se sentir menos im-
portantes: "Não me sinto menos dono
das idéias dos projetos interativos, pois é
preciso fomentar e organizar a participa-
ção das pessoas", finaliza Lent, da Ogilvy
Interactive.
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