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Fazer as coisas de um jeito diferente é o motor de qualquer negócio criativo. Os negócios de 
propaganda e marketing são favorecidos por grandes mudanças, e crises de qualquer 
natureza geram momentos de ruptura criativa no setor. A década passada foi 
extremamente desafiadora sob esse aspecto. Da explosão tecnológica à crise financeira dos 
últimos anos, não faltaram motivos que nos tirassem de nossa zona de conforto. 
 
Muita água rolou debaixo de nossa ponte nesses dez anos, e as mudanças nos nossos 
negócios foram significantes. Mudamos nossa visão, nossas ofertas, nossos modelos de 
trabalho, e assim descartamos algumas fórmulas e desafiamos o “status” da indústria. 
Esses foram os anos que nos trouxeram a Subservient Chicken, a plataforma Nike + e o 
filme “Carousel”, da Philips, na internet. E, se podemos reduzir as transformações a um 
único movimento, sem dúvida essa foi a década da convergência. 
 
Da descentralização e fragmentação da mídia à explosão da expressão digital, a 
convergência mudou a ordem da propaganda. Nesses anos, nossa área de trabalho se 
ampliou imensamente. 
 
As formas mais poderosas dos modelos tradicionais, como os filmes e os impressos, agora 
fazem parte de um ecossistema mais abrangente, junto com os websites, aplicativos de 
celulares, jogos e instalações interativas. Nesses ambientes de múltiplos pontos de contato, 
as mídias tradicionais às vezes lideraram a carga; às vezes, complementaram outras 
mídias. 
 
A cultura digital mudou o jeito que nos relacionamos com informação, entretenimento e 
consumo. Alcançar o ponto de equilíbrio com esta nova cultura foi um objetivo fundamental 
nos nossos negócios. 
 
Muitas das agências emergentes nessa década focaram seus esforços no desenvolvimento 
de seus próprios modelos de convergência. O investimento na adoção digital deu grande 
resultado: basta olhar a lista das melhores agencias da década recentemente publicada pela 
revista Advertising Age. 
 
A presença de agências que fizeram do mundo digital sua plataforma de lançamento, como 
a R/GA e a AKQA, é bastante significativa. Essas agências moldaram um modelo de trabalho 
genuíno a partir do digital, e acabaram incorporando mídias tradicionais em ofertas full 
service bastante inovadoras, trabalhando o mercado nos seus próprios termos. No começo 
da década passada, as agências digitais eram, no máximo, consideradas parceiras de uma 
classe inferior, ou simplesmente relegadas ao plano da produção. 
 
É também importante ver agências tradicionais que evoluíram digitalmente, como a 
Goodby, Silverstein & Partners (GSP) e a Crispin, Porter + Bogusky (CP+B). Essas agências 
assumiram postos de liderança no mercado e foram tão bemsucedidas em sua transição 
digital que praticamente redefiniram suas culturas. Com sede criativa e estratégica, essas 
companhias estão moldando novos formatos de propaganda com impacto em toda a 
indústria. 
 
No meio de tudo isso, algumas agências mais jovens já estão nascendo multiplataforma. 
Frutos diretos da convergência, essas empresas têm modelos de trabalho nos quais as 
fronteiras entre tradicional e digital são indefinidas, porque já não fazem mais sentido. Aqui 
em São Francisco, a Pereira & O’Dell e a DoJo, ambas com liderança criativa e investimento 
brasileiro (Grupo ABC), são bons exemplos. Estão menos preocupadas em criar definições 
rígidas para seu posicionamento e mais focadas em desenvolver o que faz sentido para seus 
clientes, qualquer que seja a mídia. Elas já foram concebidas para trabalhar num ambiente 
transparente e não precisam de “integração”. 
 



No entanto, a convergência não funcionou para todos, e muitas das agências do primeiro 
time que anunciaram seus movimentos de integração jamais conseguiram atingir resultado 
satisfatório. É interessante que alguns dos grupos criativos que mais trouxeram mudanças 
no passado tenham falhado em suas tentativas de alcançar a convergência. Às vezes, é 
mais fácil começar do zero do que tentar mudar culturas criativas extremamente fortes. 
 
Uma coisa é certa: as mudanças vão se acelerar. A cultura de autoexpressão e participação 
dos consumidores na construção das marcas é evidente. A capacidade de conexão e acesso 
ininterrupto oferecida pelos fones-computadores é irreversível. 
 
O controle mudou de mãos e se fragmentou. Para acompanhar a mudança vai ser preciso 
muita energia. E, se existe alguma coisa em comum entre as empresas que lideraram essa 
década, é sua capacidade de transformação e adaptação. 
 
Como as mudanças são inevitáveis, quem quer que se movimente para transformar sua 
plataforma e se reinventar vai acabar reinventando a indústria de propaganda. Já chegamos 
à convergência, agora vamos explorar este novo ambiente. 
 
Os próximos grandes desafios estão logo ali à nossa espera, e precisamos deles para 
continuar ampliando nossos negócios. 
 
Já que entramos numa nova década, temos de tomar uma decisão consciente sobre onde 
queremos estar nos próximos dez anos. Transformamos nosso negócio e nos tornamos 
líderes ou corremos atrás do prejuízo. 
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