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Considerado o principal 
evento europeu — e talvez 
mundial  — sobre criativi-
dade e inovação, o Festival 
Picnic, realizado em Amster-
dã, na Holanda, promoveu, 
em três dias, uma série de 
palestras, workshops, con-
cursos e laboratórios envol-
vendo cientistas, designers, 

Um encontro de  
pensadores urbanos
O Festival Picnic, que reuniu profissionais das áreas de conhecimento humano, busca ideias e soluções 
que passam da tecnologia à comunicação, para incentivar o desenvolvimento da sociedade
Ulisses Zamboni, de Amsterdã, especial para o Meio&Mensagem

profissionais de comunica-
ção, sociólogos, biólogos, en-
tre outras áreas de trabalho 
do conhecimento humano.

Todos perguntam o que é 
exatamente o Picnic. E, meio 
constrangido, tenho dificul-
dades em poder explicar de 
modo mais objetivo o que é 
esse evento. Poderia definir o 

acontecimento como um grande 
encontro de “pensadores urba-
nos” de vários segmentos. 

Na verdade, o Picnic é uma 
reunião de profissionais do 
mais alto nível em suas áreas 
de expertise, que compartilham 
ideias, estudos e teorias sobre o 
desenvolvimento humano e seu 
comportamento contemporâ-

Fragmentos de um Picnic
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O evento debateu conceitos como o “entrepreneurial journalism”, de Jeff Jarvis (no detalhe), que trata da independência sustentável do jornalista

neo, principalmente relaciona-
do à tecnologia.

Esse foi o quinto ano conse-
cutivo da realização do festival. 
Tive a sorte de ter contato com 
ele um ano após a primeira edi-
ção e a de participar de quase 
todas elas. Confesso que me 
surpreendo com a quantidade 
de insights que a gente coleciona 
durante o evento e com a quali-
dade deles.

Fazendo a diferença
No palco principal do Picnic, 

passaram personalidades que, 
juntas, poderiam, de fato, fazer 
a diferença para um evento de 
estatura global. Do segmento 
de tecnologia, Dennis Crowley, 
cofundador do Foursquare, e 
Aza Raskin, diretor criativo do 
Firefox, foram os nomes mais 
esperados. Não só a tecnologia 
digital foi celebrada no evento, 
como a tradicional também com 
a presença do cientista David 
Gallo, diretor de projetos espe-
ciais da Woods Hole Oceanogra-
phic Institution, que faz explora-

ções submarinas e é apaixonado 
por entender a relação entre o 
homem e o mar. 

Do design, ouvimos insights 
poderosos sobre o “pensamento 
estratégico de design” de Tom 
Hulme, um dos profissionais se-
niores mais conhecidos da Ideo, 
considerada hoje talvez a mais 
influente empresa de design do 
mundo, e Tim Kobe, fundador 
da Eight Inc. É nada mais, nada 
menos que o arquiteto e designer 
de interiores responsável pela loja 
da Apple na 5a Avenida, em Nova 
York. Por curiosidade, essa loja é 
hoje o quinto objeto arquitetônico 
mais fotografado do mundo.

Do jornalismo e do mundo 
das publicações, o evento contou 
com Jeff Jarvis, professor-chefe 
da cadeira de Jornalismo da 
NYU, Evan Ratliff, aquele fre-
elancer da Wired, que fez um 
experimento com a revista so-
bre “desaparecer do mapa”, e o 
digital publisher Cory Doctorow, 
um daqueles profissionais que 
se intitulam um pouco de tudo: 
autor, blogueiro, jornalista e ati-
vista, mas uma fera no que diz 
respeito ao assunto publishing 
e DRM gratuito.

O único representante da 
propaganda mundial foi Steve 
Hayden, vice-chairman e Chief 
Creative Officer da Ogilvy World-
wide, que foi apresentado como 
cocriador do filme 1984 para in-
trodução do Macintosh da Apple 
na mesma data. 

Espero que esta pequena co-
bertura do Picnic 2010 ao Meio 
& Mensagem possa mostrar a 
relevância do evento, ao mesmo 
tempo em que traga um novo 
olhar - e oxigênio – sobre as ques-
tões cotidianas de nossos clientes.

Vale compartilhar aqui 
alguns dos insights e ra-
ciocínios dos pensadores 
que passaram pelo palco 
do festival.

O único publicitário
Steve Hayden (Ogilvy World-

wide) apresentou sua “Mandala 
Hayden”, um modelo de compor-
tamento humano e corporativo 
que movimenta o mundo con-
temporâneo. Ela simboliza um 
ciclo comportamental e é um 
tanto complexa. 

Hayden acredita que todo 
comportamento humano começa 
pelo medo que gera uma ação 
e, consequentemente, leva a 
decisões inteligentes. Quando a 
inteligência chega ao ponto de re-
conhecer uma solução do proble-
ma, ela gera a ansiedade de achar 
que essa solução é tão óbvia que, 

ou alguém já fez, ou vai fazer algo 
parecido muito rápido. 

Ao passar pelo medo da ob-
viedade da solução, você entra 
no território da arrogância, que 
é quando você descobre que a 
solução encontrada é realmente 
boa. No entanto, a arrogância te 
cega e é aí que você se sente no 
topo do mundo. E, quando isso 
acontece, você se depara com 
a estupidez. 

Depois de várias atitudes 
estúpidas, você percebe que 
foi um estúpido-arrogante, pela 
covardia diante de uma crítica. A 
partir daí, recomeça o ciclo.

Os designers
Tim Kobe, fundador da Eight 

Inc., falou sobre o design e o 
propósito de uma marca. “O que 
diferencia hoje o trabalho de um 
designer é o quanto esse traba-
lho toca na emoção do usuá rio”, 

disse. Ele está por trás de alguns 
dos maiores projetos de deco-
ração de interiores de outras 
megamarcas mundiais, como 
Nokia Store, Virgin Club House 
e Coach Store (Tóquio).

Já Tom Hulme, da Ideo, 
abordou o “design thinking”, 
um termo que andou pelas 
bocas, ouvidos e cabeças da 
maioria dos participantes do 
Picnic neste ano. Destaco dois 
conceitos interessantes. O pri-
meiro diz respeito ao papel do 
designer cada vez mais alçado 
ao nível da estratégia nas em-
presas. De acordo com Hulme, 
o design e os designers remetem 
a como minimizar de maneira 
eficiente defeitos por meio da 
criatividade. E, por esse ser 
um comportamento altamente 
estratégico, o designer precisa 
projetar o todo. Esse ponto 
é, talvez, o mais importante e 

parecido com o que fazemos, 
pois Hulme deixa claro que um 
objeto de design não serve para 
uma corporação se esse for uma 
ilha dentro da empresa. 

Referiu-se à Apple como 
exemplo de “projetar o todo”, 
processo que vai do produto aos 
serviços de valor agregado, como 
iTunes e App Store chegando até 
ao preço. 

Outro conceito interessante 
compartilhado por ele é o do 
“Divergence x Convergence”. 
O objeto final do design está na 
convergência, no entanto, uma 
firma completa de design passa, 
muitas vezes, por divergências 
para chegar lá. Simples, não 
existe convergência se não hou-
ver divergência. No caso, diver-
gência para Ideo é diversidade. 
Quanto mais diverso o grupo 
trabalhando para determinado 
projeto, mais próximo do olhar 

Raskin, do Firefox: internautas  
fazem product placement em suas 
“biografias” eletrônicas
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mundo contemporâneo.
Outro jornalista, Evan Ratliff, 

deu também sua contribuição 
para o evento. Ratliff é um free-
lancer da Wired que decidiu de-
saparecer por muito tempo sem 
deixar rastro no mundo. Chama-
do Vanish, o experimento é um 
verdadeiro tratado de investiga-
ção e busca de uma pessoa nos 
dias de hoje. Claro que ele tentou 
apagar todos os traços digitais 
dele na web, mas foi achado 
por um techmaniac da Micro-
soft. Leia a história em http://
www.wired.com/vanish/2009/09/
vanished-captured-recapping-
the-hunt-for-evan-ratliff/.

Os de tecnologia
Com alta expectativa, afinal, 

iria ouvir Dennis Crowley, cofun-
dador do Foursquare. Fiquei muito 
atento nos primeiros minutos, 
desconfiado nos minutos seguintes 
e muito decepcionado até o final.

Talvez pela timidez, ou ainda 
pela falta de prática ou maturida-
de (afinal Crowley é um jovem 
no estrito senso da palavra), 
deu uma palestra sobre seu pro-
duto e não sobre sua concepção 
estratégica ou ainda sua teoria so-
bre comportamento humano. Em 
português claro, foi um product 

placement descarado de produto 
e, ainda, de qualidade duvidosa.

Para não dizer que não ouvi-
mos comentários interessantes 
(mas ainda sobre o produto), 
soubemos que os próximos 
passos do Foursquare serão 
uma espécie de simbiose entre 
o aplicativo e o GPS (algo até 
óbvio, não acham?) e, também, 
a priorização do To-Do-List no 
aplicativo (algo que todos que 
deram update nos últimos 
dias, já viram). 

Crowley mencionou alguns 
integradores de serviço interes-
santes que apoiam o Foursquare 
como o weeplaces.com (que com-
partilha os “checked places” com 
amigos) e o assistedserenditpity.
com (que notifica quando há mais 
mulheres que homens ou mais 
homens que mulheres em um de-
terminado local que você checou, 
dando um rating de “pegação”).

O que, de fato, me surpreen-
deu positivamente foi a simplici-
dade com a qual ele, um empre-
endedor nos seus 30 anos, vê a 
vida: “Ela deve ser vivida como 
um jogo, onde, a cada passo, os 
jogadores são recompensados 
pelos seus bons movimentos”. 
Lembro que o Foursquare nada 
mais é que um aplicativo que 
faz você mudar o seu comporta-
mento com a cidade por meio da 
mecânica de um jogo.

Já minha outra expectativa 
de palestra foi a de Aza Raskin, 
diretor de criação do Firefox. 
Com um título curioso em seu 
painel, “Redesign memories”, 
Raskin deu seu recado. Vale no-
tar que ele fez sua primeira pa-
lestra quando tinha dez anos. Foi 
sobre user interface e, aos 17, já 
era consultor internacional. 

Com cara de gênio incompre-
endido, Raskin fez uma palestra 
um tanto taciturna. Mesmo com 
a experiência em palestrar, seus 
30 minutos tiveram uma pálida 
interação com a plateia. No en-
tanto, ele construiu em nossas 
cabeças um raciocínio coerente 
e muito interessante.

Por intermédio de exercícios, 
ele mostrou o quão falível é nos-
sa memória e cita o filme A Ori-
gem como referência ao tema. 

Disse que merchandising talvez 
seja hoje a forma mais avassa-
ladora de “brand stick”, porque 
ela entra sorrateiramente na sua 
mente. E, sem querer, ela fica lá, 
como parte de sua memória. 

Mas ele não fala de um pro-
duct placement feito na TV, que 
estamos acostumados a fazer em 
nossos negócios lucrativos nas 
agências. Ele fala do product 
placement feito em nossas bio-
grafias eletrônicas.

Quando damos uploads de 
fotos no nosso Facebook, Flickr 
e no Twitter, por exemplo, es-
tamos, na verdade, registrando 
na mente de quem nos “visita” 

nosso documentário autobio-
gráfico. Desse documentário, as 
pessoas vão levar consigo tudo o 
que viram que você consome, em 
forma de product placement.

Raskin ainda pergunta: 
“Como podemos nos inocular 
para isso não acontecer? Aliás, 
podemos nos livrar disso?” As 
respostas dadas por ele são 
absolutamente diretas: cada 
um de nós tem credibilidade e 
gera confiança nos seus pares. 
Com isso, não tem jeito. Com a 
“e-biografização” de nós mesmos 
na web via Facebook e outros 
aplicativos, seremos indivíduos-
mídia para o resto da vida.

do consumidor e convergente 
será o produto final.

Os jornalistas
Como jornalista de forma-

ção, fiz questão de ouvir com 
atenção a palestra de Jeff Jar-
vis e não me arrependi. Uma 
palestra inflamada, objetiva e 
extremamente contemporânea 
(o que não se espera de um 
professor de jornalismo da 
tradicional NYU). “Sou otimista 
sobre o futuro do jornalismo por-
que tivemos de nos reinventar. 
Hoje, ensino o ‘entrepreneu-
rial journalism’ na academia. 
Sem isso, ninguém sobrevive”.

Jarvis reconhece que o mode-
lo clássico do jornalismo editorial 
está prestes a morrer nos Estados 
Unidos e na Europa. De acordo 
com ele, não estamos mais num 
modelo institucional de jorna-
lismo, que depende do nome da 
instituição em que se trabalha. 

Ele levanta a questão do “en-
trepeneurial journalism”, que é 
a independência sustentável do 
profissional, o qual deve chamar 
para si toda a credibilidade e o 
“lucro” (no sentido de grana e 
reputação) da carreira. As gran-
des corporações de mídia estão, 
cada vez mais, na contramão do 

Para Tom Hulme, um objeto de design não serve para uma corporação se ele for uma ilha dentro da empresa Dennis Crowley, fundador do Foursquare, disse que o próximo passo é uma simbioso entre o aplicativo e o GPS
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