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Raphael Vasconcellos é um exemplo de workaholic. Após passar horas e horas no comando da 
criação da AgênciaClick Isobar, uma das principais agências digitais do País, seu hobbie 
favorito é... navegar na internet! Nascido em Brasília, logo que se formou em publicidade, em 
meados dos anos 90, passou um ano tentando ingressar na McCann Erickson local. Conseguiu, 
mas ficou apenas alguns meses como estagiário. Saiu para fundar, com alguns sócios, um 
escritório de design, o Atelier, que depois virou uma agência interativa. No ano 2000, a 
empresa se juntou à AgênciaClick e Vasconcellos tornou-se sócio da nova empreitada na 
capital federal. Desde outubro de 2009 ele é vp de criação da AgênciaClick Isobar. 
 
Nos últimos anos o Brasil não teve um bom desempenho no Cyber Lions, área em que 
o País chegou a ganhar muitos Leões na primeira metade da década passada. Quais 
são os principais motivos? Ficamos na era do banner e não acompanhamos a 
evolução do meio? 
 
Ocorreu um desenvolvimento de outras competências dentro de Cyber que fez nosso 
desempenho cair. Realmente, enquanto a categoria era sinônimo de banners nós estávamos 
bem, pois desde o surgimento das primeiras agências digitais nós trabalhamos com isso. Os 
portais, mídia principal desse formato, são fortes no Brasil. Mas a publicidade online começou 
a ter outros significados, com vídeos, websites bem produzidos, aplicativos para computadores 
e celulares, programas avançados, mobile, campanhas integradas. E nós continuamos ser 
prioritariamente um mercado de banner. Se esse perfil não for mudado, será difícil voltarmos a 
brilhar no Cyber Lions. 
 
E como mudar esse perfil? 
 
Especificamente tomando como exemplo o que ocorreu em alguns países, onde o digital não é 
especialidade de agências específicas, mas sim de todas as agências de publicidade, inclusive 
aquelas que nasceram e cresceram com o offline. Aqui no Brasil é uma ou outra que cria com 
naturalidade para o online. Aliás, as próprias agências digitais precisam amadurecer e se 
diversificar. Criar mais trabalhos para o celular, por exemplo, que não é tão comum por aqui. E 
verificar que nossa rede de celulares é extensa. O digital não tem que ser tratado como uma 
produção paralela, mas sim como o cerne de uma campanha. Um jeito novo de enxergar a 
propaganda online dentro do marketing é que fará a diferença. Porque talento e criatividade 
não faltam para os publicitários brasileiros. 
 
Mas isso requer também maiores verbas para a área, não? 
 
Sim, hoje é bem mais caro produzir para o digital. Produção de conteúdo em vídeo de alta 
qualidade demanda tempo e dinheiro. E em algum momento do passado pouco tempo e pouco 
dinheiro foram associados ao digital, o que não condiz mais com a realidade. Nós vamos 
começar a mudar o mercado no dia em que os grandes clientes começarem a adotar o digital 
como o lead de sua campanha, e não uma borda. 
 
Os grandes anunciantes brasileiros já não dedicam uma atenção especial à mídia 
online? Vejo como exemplo a Fiat, que é cliente de vocês aqui na AgênciaClick. 
 
Sim, é um exemplo de cliente que está experimentando esse universo cada vez mais, assim 
como outros daqui e de outras agências. Só que a prioridade ainda é a TV Aberta, que é muito 
forte no Brasil. O que começa a acontecer e isso pode nos ajudar é que está havendo uma 
convergência legal da TV Aberta com a web. Hoje você vê diversos programas que pedem para 
o telespectador postar algo no Twitter, ou entrar na fanpage do Facebook, e de lá ele volta 
para a TV. Veja que um dos assuntos mais comentados no Twitter aos finais de semana é o 
futebol, que é a atração principal da televisão. Se o Faustão “come bola” em uma parte de sua 
apresentação, já vira trending topic no Twitter. Isso vai atingir a publicidade cada vez mais. 



Por isso eu acho que a mídia digital tem total condição de chegar em pé de igualdade com os 
outros meios, com exceção da TV Aberta, é óbvio. 
 
O problema é que esse crescimento está muito lento. Os meios digitais ainda não 
possuem 5% do bolo publicitário brasileiro. Qual o motivo? 
 
Que o crescimento do nosso meio está freado, isso é verdade, mas não faço ideia do motivo. O 
que sei, volto a repetir, é que os anunciantes têm o poder de fazer esse meio crescer. Eles 
podem provocar as agências a criar mais para essa área. E não só as agência digitais, como 
disse anteriormente. 
 
Existe o exemplo da Procter & Gamble, que é um dos principais anunciantes do País e 
entregou toda sua conta online para a Africa, uma agência da propaganda 
tradicional. Como você vê isso do ponto de vista do mercado das agências digitais? 
 
Eu costumo falar que não estou no mercado de agência digital, mas sim no mercado 
publicitário. Do mesmo modo que as empresas de BTL não gostam mais de ser chamadas 
assim, à medida que essa linha entre o above e o below the line quase que não existe mais, eu 
acho que o mesmo vale para a propaganda on e offline. É tudo propaganda. Porque ou as 
agências adiquirem a capacidade de criar para o digital, ou teremos o surgimento de muitas 
produtoras especializadas nisso, assim como existem produtoras de aúdio e vídeo. E o mesmo 
vale para nós, que estamos tirando o digital do “sobrenome”. Pois não queremos ser vistos 
como uma agência especializada, uma fornecedora de serviços. Apesar de que algumas irão 
caminhar para esse lado, pois o mercado irá precisar de gente especializada. Isso que a 
Procter está fazendo é muito saudável para o mercado e vai ajudar a puxar uma fila de 
anunciantes para investir mais no meio. 
 
Voltando ao festival, no ano passado, o Jean Boechat (diretor de criação da Age 
Isobar e jurado de Cyber em 2010) também falou que sofremos com problemas como 
falta de tradução dos trabalhos e inscrições em categoroias erradas. Você tem 
conversado com as agências sobre isso? 
 
Algumas me procuraram, e estou conversando com elas. Fui presidente agora no júri do Clube 
de Criação, e isso também ocorreu lá, ocorreu no One Show desse ano. As agências olham 
para seus trabalhos e não conseguem definir em qual categoria do digital ele é mais forte. E 
acaba inscrevendo em vários, o que não é legal para os olhos dos jurados. Fragiliza o trabalho.  
 
Sei que é difícil, pois um trabalho digital pode ser uma propaganda online, uma campanha, 
uma ação de rede social, tudo ao mesmo tempo. Mas insisto – o negócio é olhar em qual ele 
tem mais chances de prêmio e inscrever. 
 
Já o Jeff Benjamin, presidente do júri do ano passado, destacou que os grandes vencedores se 
deram bem por causa da inovação tecnológica. 
  
Acha que este ano essa ainda será a tendência? 
 
Creio que não. Se eu puder arriscar, o Nick Law, que irá presidir este ano, não irá se deixar 
encantar demais pela tecnologia. E se eu puder ter alguma influência entre os jurados, vou 
dizer que temos que premiar os trabalhos em que a tecnologia tem um papel relevante, mas 
em função da comunicação. Pois a tecnologia por si própria é uma armadilha do cyber. Você vê 
muito trabalho igual porque usou alguma alguma técnica inovadora, mas que não é relavante 
para a marca. Acho que este ano é a ideia que irá prevalecer. 
 
Como você está se preparando para o júri? 
 
Vendo trabalhos. Aqui no Brasil algumas agências já me enviaram. Venho também 
acompanhando o trabalho da área de internet de outros festivais, que servem como um 
aquecimento para Cannes. Estou com todo o shortlist do One Show, Clio e Nova York. Acredito 
que irá economizar meu tempo lá em Cannes. 



 
Quais os países que você acha que irão fazer um bom papel no Cyber, além dos 
Estados Unidos? 
 
Além dos EUA, que irão dominar mais uma vez a área, o Japão, que tem se destacado nos 
últimos anos, deve trazer trabalhos bem bacanas. Eu acho inclusive que nós temos muito a 
aprender com eles, pois as agências japonesas aprenderam a ganhar prêmios com ações que 
são relevantes para o mercado local. E como o povo japonês convive naturalmente com a 
tecnologia, a ponto de pagar o metrô com o celular, é natural também que eles tragam coisas 
inovadoras para o festival. Por exemplo, eu sinto no Brasil falta de cases onlines relacionados 
às lan houses. Acessar a internet em uma lan house faz parte de nossa cultura, e isso não está 
sendo explorado pelos anunciantes. Fora o Japão, acho que o Reino Unido também pode fazer 
um bom papel. 
 
E o Brasil? 
 
Acho que até estamos bem em algumas categorias, mas não dá para prever algo, pois um 
trabalho muito bom pode encontrar outros ainda melhores na mesma categoria e ficar sem 
prêmio. Só acho que vamos nos dar melhor do que em 2010, até porque não vejo como 
piorar. 
 
O que faz para sair da rotina do online? Tem algum hobbie que pretende exercer em 
Cannes para se desluigar um pouco da loucura que é o júri? 
 
Se eu te disser que o meu hobbie é navegar na internet, você acredita? Cresci em um meio 
digital. Tenho 34 anos, e meu aniversário de um ano está gravado em uma fita cassete. Meu 
primeiro computador foi um TK-90 X (primeiro computador doméstico brasileiro, lançado em 
1985). Mas quando falo em navegar na internet, é procurar assuntos que me tragam ideias 
para aplicar nos trabalhos dos clientes. Já fui professor de capoeira, mas desde que cheguei 
em São Paulo não pratico mais o esporte. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 maio. 2011, p. 43 
 


