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Marili Ribeiro

A “guerrilha do crochê” foi, en-
tre as observações colhidas em
viagem pelo jovem estudante
de economia e caçador de ten-
dências patrocinado pela agên-
cia DM9DDB, Lucas Cabral Ma-
ciel, a que melhor sintetizou a
serventia da comunicação na
era digital.

“Em 2005, a americana do Te-
xas Magda Sayeg começou a le-
var a atividade de tricotar para
as ruas”, conta Lucas. “Fez isso
como uma forma de questionar
o propósito meramente funcio-
nal do crochê, ao forrar troncos
de árvores com pedaços de pe-
ças tricotadas. Sua ideia se espa-
lhou pela internet e hoje há si-
tes convocando participantes
para as próximas intervenções
pelo mundo. Um ônibus já foi
forrado no Peru e me deparei
com árvores inteiras vestidas
de tricôs em outras cidades.”

Do alto de suas duas décadas

de vida, Lucas pontifica: “A
grande transformação do mun-
do é que estamos saindo da so-
ciedade que colecionava bens e
serviços para uma que colecio-
na experiências. O foco não é o
acontecimento em si, mas a ma-
neira de compartilhá-lo. As em-
presas devem ficar atentas à ma-
neira de lucrar com isso”. O que
permite esse movimento é a
existência das redes sociais
com sua infinita capacidade de
conectar pessoas e distribuir re-
sultados em qualquer escala.

Lucas foi escolhido entre os 4
mil jovens que se inscreveram
num concurso nacional criado
para a comemoração de 21 anos
da DM9. Batizada de 99Novas, a
ação propunha um blog a ser ali-
mentado com 99 registros de
tendências observadas em no-
ve megacidades, por um jovem
com a idade da agência. A fixa-
ção com o ‘nove’ se justifica por
ser um número cabalístico para
os sócios da DM9.

“Todo aniversário sempre foi
comemorado. No ano passado,
entretanto, em vez de festa pen-
samos em algo diferente, que ce-
lebrasse o nosso futuro e não
comemorasse só o passado”, ex-
plica Sergio Valente, presiden-
te da DM9DDB. “A gente queria
novos pensamentos e maneiras
de ver o mundo, sob a perspecti-
va de quem, assim como a agên-
cia, tem 21 anos e está de olho
no futuro.”

Os inscritos passaram por
um mini Aprendiz, o reality
show que caça talentos profis-
sionais. Os concorrentes tive-
ram de superar várias etapas, en-
tre elas se vender num vídeo em
inglês. Lucas exibiu sua malea-
bilidade de contorcionista, já
que cursa a Escola Nacional de
Circo, assim como seus conhe-
cimentos de economia, por es-
tar no último semestre da Uni-

versidade Federal do Rio de Ja-
neiro. “A economia ajuda na ta-
refa de fazer a big picture”, diz o
carioca de nascimento e baiano
por criação.

Blefe. Humorado, divertido e
sorridente, Lucas fala tanto
quanto o baiano Valente, o que
poderia ter tornado o almoço
entre o presidente da DM9DDB
e os nove finalistas uma disputa
pela palavra. Mas Lucas conta
que, ao contrário, Valente se li-
mitou a responder uma pergun-
ta de cada um. Foi nesse mo-
mento que Lucas temeu ter per-
dido a parada. Dois dos candida-
tos ainda não tinham passado
pelo derradeiro bate-papo com
Valente e, no almoço, pergunta-
ram o que o executivo (se esti-
vesse no lugar deles) escreveria
no blog da viagem. Valente ble-
fou, dizendo que não se preocu-

paria com o blog. Exatamente o
contrário da ideia que Lucas ha-
via defendido pouco antes, du-
rante a entrevista final.

Os registros de Lucas no blog
mostram que a aposta da DM9
foi produtiva e, talvez, bem
mais barata do que uma grande
festa para clientes, fornecedo-
res e amigos. Embora a agência
não divulgue o investimento fei-
to, o garoto se hospedou em al-
bergues (R$ 45,00 a diária, em
média) na sua passagem por No-
va York, Barcelona, Milão, Pa-
ris, Londres, Mumbai, Bangcoc,
Xangai e São Francisco. Para se
alimentar, recebeu diárias em
torno de R$ 70,00.

O conteúdo colhido nas cida-
des visitadas está no site
www.99novas.com.br. O relato
proporcionará ainda reuniões
com a turma que pensa ações de
marketing para os clientes da

DM9DDB e também se conver-
terá em palestras com parcei-
ros, previstas para julho.

Lucas acredita que o maior
aprendizado da viagem foi per-
ceber que, cada vez mais, as pes-
soas buscam coisas autênticas,
não no sentido individualista
de apenas possuir, mas por par-
ticipar efetivamente de um pro-
cesso de criar algo com outros.

“Nas redes sociais, fica fácil
perceber que não existe mais na-
da original, porque alguém po-
de estar pensando o mesmo
que você e criando algo muito
semelhante. Então, estamos
partindo para uma sociedade
que vai construir coletivamen-
te coisas para partilhar na plata-
forma digital com um grupo ain-
da maior. Esse é o próximo pas-
so da evolução da humanida-
de”, filosofa o caçador de ten-
dências Lucas.
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O contrário do que se espera de
uma operadora de telecomuni-
cações – em especial uma que
ocupa a segunda posição no
mercado tailandês – foi o que
fez a DTAC em sua campanha
institucional. Em vez de difun-
dir uma mensagem que estimu-
lasse o consumo de conexão via
smartphones, o serviço que
mais vende, veiculou uma cam-
panha sugerindo às pessoas des-

ligarem os telefones e aproveita-
rem a vida.

O comercial, exibido no fim
do ano passado, ganhou inúme-
ros adeptos nas redes sociais co-
mo YouTube. Ele mostra situa-
ções em que a ‘desconexão’ pro-
porciona prazer. Há cenas co-
mo a de um belo arco-íris, que
uma garota não percebe por es-
tar obcecada em digitar mensa-
gens no celular.

A DTAC não se assustou
quando o escritório da agên-
cia Young & Rubicam da Tai-
lândia apresentou a proposta.
A agência, aliás, ressalta que a
campanha não sugere que as
pessoas abram mão do confor-
to de usar a internet móvel.
Mas sim, que elas usem seus
aparelhos apropriadamente.
A repercussão mundial da
campanha, divulgada espon-
taneamente, mostrou que a
empresa foi feliz em ter cora-
gem de abordar o tema. / M.R
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Entorno. Feita para os tailandeses, campanha expôs a questão sobre os excessos de conexão
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