


ivemos em ciclos de inovação 
muito mais curtos que os do 
passado. A cada tr imestre um 
novo sistema operacional mo-
bile chega ao mercado, tablets 
são lançados com a promes-

sa de acabar com a dominância do iPad e 
fabricantes de televisores 3D lançam suas 
respectivas lojas de aplicativos. Chega a ser 
praticamente insano conseguir estar atuali-
zado tecnologicamente. 

Há menos de cinco anos o mercado publi-
citário tem sofrido mudanças estruturais por 
conta da disrupção tecnológica. Ela afeta to-
dos os departamentos das agências, que ago-
ra precisam, de alguma forma, ter conheci-
mentos digitais para produzir campanhas 
realmente relevantes. 

A crescente popularização de smartpho-
nes e o status de mains t ream das mídias 
sociais são alguns dos fatores responsáveis 
pelo surgimento de novos departamentos 
(por consequência, lentidão) das campa-
nhas, processos e funções dentro da agên-
cia. As equipes acabam divididas entre So-
cial Media, Display, SEO, E-mail Marketing, 
Web, Televisão, Impresso e assim por diante. 
Em meio à tanta fragmentação, como fazer o 
digital funcionar de verdade? 

A resposta tem vindo de agências tradicio-
nais que conseguiram fazer a transição do 
modelo diretor de arte/redator, para integrar 
a cultura digital diretamente na agência. A 
ProXXIma foi conferir de perto como duas 
grandes agências americanas conseguiram 
se reinventar e o que elas imaginam para o 
futuro. 

A Crispin, Porter + Bogusky é um claro 
exemplo de u m a agência tradicional bem-
sucedida que fez a transição para o digital 
de manei ra eficiente. A única que ganhou o 
ouro em todas as categorias de Cannes, com 
escritórios em Londres, Gotemburgo, Los 
Angeles, Miami e Boulder. 

O nome dessa mudança é Scott Prindle, 
vice-presidente de Tecnologia e Criativi-
dade, posição chamada por ele de Creative 
Technologist. "Para conseguir mudar a cul-
tura da empresa e abraçar o digital, todos os 
nossos criativos e gestores se aproximaram 
da tecnologia. A mudança veio de cima. Nos-
so departamento trabalha desde o primeiro 
dia da campanha ao lado da criação. Não há 
mais separação n e n h u m a e isso fez com que 
a agência como um todo entendesse que a 
tecnologia deve fazer par te do processo cria-
tivo", explica Prindle. 

Como toda agência competente, a CP+B 

foca suas campanhas sempre nas boas ideias, 
mas por conta dessa intrínseca integração 
com a tecnologia as possibilidades são muito 
maiores. "Ideias podem vir de todas as pes-
soas, de programadores, designers de intera-
ção ou planners. Boa parte de nossa cultura 
está voltada a fazer o digital funcionar e cir-
cular pelos quatro cantos da agência." 

Pr indle t a m b é m declara que o modelo 
de conceber u m a c a m p a n h a a par t i r da 
televisão acaba sendo ineficaz atualmen-
te. "Foi-se o tempo em que u m a campanha 
era concebida por criativos off-line e de-



pois a ideia era adaptada para a real idade 
digital. Tudo é integrado, desde o início", 
comenta. 

NÃO EXISTE INTEGRAÇÃO COM TECNOLOGIA 

SEM MUDANÇA DE GESTÃO 

Destruir o status quo em uma agência re-
conhecida anteriormente por seu trabalho 
off-line não é nada simples. Como dissolver 
e reorganizar departamentos ou empresas 
digitais in-house sem ferir egos? É uma mis-
são praticamente impossível, mas há exem-
plos de quem conseguiu. 

A Modernista é uma agência baseada em 
Boston, Massachusetts. Com clientes como 
Showtime, Boulder Digital Works, Cadillac, 
Palm e Hummer, eles iniciaram a mudan-
ça do topo para baixo. Matt Howell, veio da 
R/GA e possui background digital extenso, 
tendo trabalhado ativamente no desenvolvi-
mento de plataformas como Nike+ e Nike iD. 
Ele começou em 2008 na Modernista como 
diretor de interatividade, passou para CIO e 
hoje é o presidente da agência. 
Na visão deles, a publicidade hoje é menos 
romântica e mais agressiva. A questão é ter 
as pessoas comprometidas em fazer a inte-
gração acontecer, que veem a integração 
tecnológica como algo natural. "O processo 
de dissolver departamentos e reorganizá-los 
exige certo nível de coragem. Você precisa fa-
zer independentemente das consequências. 

Quando foi a nossa vez, mandamos pessoas 
embora e fizemos contratações estratégicas. 
Consequentemente, tivemos alguns deserto-
res. Não foi fácil", comenta Howell. 

Trazer a tecnologia para dentro de casa 
não quer dizer que você vá precisar apenas 
de pessoas técnicas ou deva contratar um 
"guru" que ficará responsável pela "parte in-
terativa e inovadora da campanha". O resul-
tado final de uma boa transição é a mudança 
da mentalidade, como explica Joe Corr, dire-
tor de tecnologia da CP+B. "Há alguns anos, 
se você falasse com um gerente de contas ou 
um criativo sobre integrações de API ou sen-
sores de movimento, o trabalho de conven-
cimento era muito maior. Hoje trabalhamos 
normalmente com isso para clientes como 
Domino's e Best Buy". 

DIGITAL SE RESOLVE DENTRO DE CASA? 

Conforme o mercado se tornou mais comple-

xo e novas plataformas atingiram o mains-
tream, começamos a ver empreendedores 
criando agências extremamente especializa-
das em serviços digitais. Competências que 
nem sempre têm a mesma robustez dentro 
de uma agência tradicional. 

A fórmula não tem mistério. Todos eles 
acreditam que tecnologia boa é feita em casa. 
"Atuamos de forma veloz, por uma série de 
motivos. Em primeiro lugar, para mostrar 
para o cliente que somos capazes de fazer a 
ideia acontecer com a tecnologia escolhida, 
mesmo usando um simples protótipo. Des-
sa forma, eles compram a ideia de maneira 
mais fácil e confiam em nós quando o assun-
to é tecnologia", comenta Corr. 

O resultado em não separar a agência tra-
dicional com a digital e buscar resolver as 
demandas internamente faz a diferença na 
percepção dos clientes. "Nós acreditamos 
que, quanto mais perto, melhor. Temos pro-



ups a todo o momento, pois muitas vezes 
os desenvolvedores se sentem rodeados de 
pessoas que não entendem exatamente a 
função deles." 

A mídia interativa é a única capaz de ser 
adaptável do início ao fim da campanha, ten-
do visto que ela é flexível e mensurável. O 
digital permite adaptações em tempo real da 
campanha como o ajuste por performance 
e a melhoria de acordo com testes A/B. Em 
contraste, o modelo tradicional de broadcast 
é estático, pois não permite novos ajustes em 
um curto espaço de tempo. 

Deixar clientes, consumidores e funcioná-
rios motivados e satisfeitos na era pós-digital 
não é nada simples, mas é totalmente pos-
sível. "Cada vez mais o ecossistema estará 
integrado entre as mídias e a tecnologia é 
o aspecto fundamental desse ecossistema. 
Entregar a mesma mensagem em diferentes 
dispositivos e lugares é o nosso desafio", fi-
naliza Joe Corr. 

gia. Prindle é categórico quando o assunto 
é integração. "Nós não dividimos o digital 
e o tradicional em silos, olhamos para o 
ecossistema de mobile, social, microsites e 
smart-TVs ao mesmo tempo. É fundamen-
tal ser capaz de entender o todo e não ape-
nas a sua parte do processo." 

COMO ENCONTRAR OS PROFISSIONAIS CERTOS 
Tanto a CP+B quanto a Modernista têm 
conexões com universidades e institutos 
de tecnologia, para a t ra í rem os talentos 
certos logo depois da graduação. "É muito 
importante ter esse contato próximo com 
as universidades para encontrar mão de 
obra. Acredito que cada vez mais develo-
pers estão entendendo que são fundamen-
tais para o mercado publicitário", comen-
ta Prindle. Contudo, quem saber codar 
acaba se vendo com muitas opções. Matt 
Howell sabe que esse tipo de profissional 
ainda é escasso. "Competimos com start-
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