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epsiCo, Itaú, Adidas, 
Grendene, Ambev, Fiat, 
Oi, Unilever, Vivo, Nike. 
Essas e outras compa
nhias de grande porte 

integram um portfólio de clientes que, 
a lém de invejável, parece pouco crível 
para uma empresa criada há só oito 
anos por quatro jovens de Porto Alegre 
- J o ã o Paulo Cavalcanti, Lucas Mello, 
Priscila Fighera e Rony Rodrigues. 

Não só é uma história real, po rém, 
como é rara - u m caso de empreen-
dedorismo inovador em um país que, 
mesmo no nascente boom de start-ups 
tecnológicas, prefere evitar o risco da 
inovação em modelos de negócio. 

O risco era grande? Talvez fosse. Mas 
o t iming ajudou o que pode ser consi
derado uma espécie de (oceano azul): 
não existiam no País institutos de pes
quisa com novos focos metodológicos -
até hoje, são poucos-, o que abriu por
tas de oportunidades para os quatro jo
vens. Tanto que eles se transformaram 
em seis -entraram Cristina Brand e 
Carla Mayumi - e, juntos, criaram mais 
três empresas desde então, incluindo 
uma agência criativa digital, formali
zadas sob a holding Ogrupo, que prevê 
faturar R$ 40 milhões em 2011. 

Em entrevista exclusiva a Adriana 
Salles Gomes, editora-executiva de 
HSM Management, dois deles, João 
Paulo Cavalcanti e Lucas Mello, falam 
das delícias e dores desse empreende-
dorismo que corre riscos para inovar 
no negócio e dão uma boa notícia: 
v ê m aí mais start-ups ousadas. 

Sem querer compará-los aos Beatles, 
mas eles eram quatro garotos de Li-

A entrevista é de Adriana Salles Gomes, 
editora-executiva de HSM MANAGEMENT. 

verpool, não de Londres, e vocês foram 
quatro garotos de Porto Alegre, não do 
eixo Rio-São Paulo. Essa "deslocaliza-
ção" contribui para o sucesso? 
João Paulo Cavalcanti: O fato de ser
mos gaúchos e termos dado os primei
ros passos de nossas empresas no Rio 
Grande do Sul, por dois anos, foi bem 
importante para nosso negócio. Cons
truir uma visão inovadora vinda da 
periferia do mercado brasileiro nos deu 
mais potencial de inovação e uma iden
tidade única no mercado. Talvez pudes
se ter sido da mesma forma se fôssemos 
nordestinos. Ou mineiros. 

O empreendedorismo emergente no 
Brasil mais imita negócios existentes, 
até internacionalmente, do que os cria. 
A motivação seria a de reduzir o risco 
-menor risco do negócio e maior foco no 
risco da execução. Foi o caso de vocês? 
João Paulo: Quando a Boxl824 surgiu, 
não existiam no Brasil institutos de 
pesquisa com novos focos metodoló
gicos, como já havia lá fora. Nós che
gamos ao mercado potencial com uma 
proposta da nossa cabeça: com base 
no futuro projetado, mostrado pelos jo
vens de 18 a 24 anos de idade, vamos 
ajudar as empresas a inovar e a fazer 
evoluir o DNA de suas marcas. O novo, 
se vier com qualidade, tem a vantagem 
de automaticamente abrir as portas. 

Por que os jovens de 18 a 24 são, para 
vocês, sinônimo de futuro? 
João Paulo: Porque os mais jovens, de 
12 a 17 anos, aspiram a ter essa idade 
e os mais velhos, de 25 anos para mais, 
são altamente inspirados por esse pú 
blico -de diferentes formas. 

Vocês não precisaram de investidores? 
João Paulo: Não houve investidores; 
nós nos bancamos e contamos com 

ajuda familiar. Esse foco absolutamen
te inovador fez com que não tivésse
mos praticamente custos fixos - n ã o 
empatamos capital em constituir uma 
sede, por exemplo- e com que nunca 
precisássemos usar recursos de mar
keting convencionais para nos promo
ver - n ã o temos endereço fixo até hoje, 
não prospectamos clientes etc. 
Lucas Mello: Com a LiveAD foi a mes
ma coisa. O diferente é ser uma das 
únicas agências criativas do mundo 
que nasceu a partir de uma empresa de 
pesquisas, o que lhe deu conexão extra 
com as pessoas. Nossos riscos foram 
reduzidos por um modelo de negócio 
75% baseado em capital intelectual, ou 
seja, nossas ideias, estratégias e capa
cidade de execução. Somos uma das 
pouquíss imas agências do mercado 
brasileiro, e do mundo talvez, que nun
ca apresentam uma ideia antes de ser 
remuneradas para tal. 

Isso é bem ousado. Parece coerente, 
lógico, mas os clientes o aceitam bem? 
Lucas: Sim, quando entendem que a 
criação de uma ideia é, de fato, o pro
cesso mais importante e crucial para 
uma iniciativa de comunicação , qual
quer que seja ela. Por isso, entendemos 
que o tempo, as metodologias e a re
m u n e r a ç ã o adequada para uma fase 
tão importante são essenciais para o 
resultado final. Eles entendem tam
b é m que é esse modelo que nos permite 
atrair grandes talentos para nosso time 
e, principalmente, é isso que nos faz re
comendar ao cliente a melhor estratégia 
para o negócio dele e não para o nosso. 

O modelo convencional [baseado na 
venda de horas de produção, comissio
namento e bonificação por veiculação 
em mídia, o célebre BV] pode fazer uma 
agência pensar no que é melhor para 
ela e não para o cliente. 
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Quer dizer que você não faz um aplica
tivo se não for o melhor para o cliente? 
Porque isso aumenta sua receita... 
Lucas: Não, porque já fui remunerado. 

Vocês cortaram o custo de prospectar 
clientes. Mas o buzz basta? 
Lucas: Sim. Temos justamente esse 
diferencial de dominar muito bem as 
disciplinas de RP [relações públicas] e 
digital, ou seja, de gerar ideias fortes 
e úteis o suficiente para serem carre
gadas espontaneamente pelas pessoas 
na imprensa (pressability), nas mídias 
sociais (postability) e nas conversas 
(talkability) -e isso vale tanto para os 
clientes como para nós mesmos. E há 
eventos que contribuem como gatilho 
-por exemplo, o fato de que vencemos 
dois Leões em Cannes na categoria RP 
[confira cases Bovap e Mil Casmurros 
no quadro ao lado]. 

0 cliente de vocês é chamado de anun
ciante? A LiveAD é uma agência? 
João Paulo: Não! "Anunciante", o que 
anuncia, é uma palavra que não faz 
mais sentido nos dias de hoje. Tenho 
dúvidas t a m b é m quanto à termino
logia "agência", a que agencia. É algo 
que ainda fazemos no dia a dia, mas é 
extremamente limitador. 
Lucas: Nos anos 1990, c o m e ç a r a m a 
dizer "anunciantes de marcas", o que 
foi uma evolução, pois sa ímos da d i 
m e n s ã o da ação automática (aquele 
que anuncia) para entender que existe 
uma entidade (a marca), mas o fato é 
que, quando falamos em marcas, ainda 
nos referimos a algo superficial. 

Marcas são, na verdade, ecossiste
mas complexos, e as agências deve
riam, cada vez mais, entender isso. 
Em nome disso, devemos sair de uma 
criatividade superficial para uma cria
tividade estruUiral. 

O que os levou a empreender em vez de 
ser funcionários públicos? [risos] 
João Paulo: Somos motivados em cons
truir lugares incríveis para trabalhar e 
realizar trabalhos que nos deem orgu
lho. E queremos despertar novos olha
res e questionar velhas convicções. 
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Sócios e jovens: vocês não brigam? 
João Paulo: Existe algo muito mais i m 
portante do que os egos: somos todos 
apaixonados pelo Novo, com N m a i ú s 
culo. O que é realmente Novo? Por que 
é Novo? Como criar o Novo? Essas são 
as perguntas que nos movem. 

Agora, o grande segredo do sucesso 
d'Ogrupo talvez venha do alto grau de 
complementaridade que existe entre os 
sócios. Uns têm perfil mais intelectual, 
buscando, inclusive, aprofundamento 
em linhas avançadas de estudo, como 
semiótica aplicada, linguística, psico
logia e outras disciplinas emergentes. 
Outros possuem perfil mais voltado 
para business, o que faz com que nossa 
rede de contatos seja forte e geradora de 
oportunidades. Alguns são apaixonados 
pela realização e estão focados nisso. 

Fez diferença ser cria da era digital? 
Lucas: Sim, isso nos gera o que chama
mos de "ignorância construtiva", que 
basicamente é a falta de referências de 
como os modelos de negócio e de co
mun icação da geração anterior aconte
ciam (e ainda acontecem). Desse olhar 
muitas vezes naif sobre como a comu
nicação ou os negócios devem ser fei
tos é que surge a inovação, impactando 
muito na forma de gestão do negócio e 
na composição das equipes. 

Das equipes? Por quê? 
Lucas: Atraímos profissionais de back
grounds diferentes -nossas equipes 
são obrigatoriamente multidisciplina
res- que dificilmente se realizariam 
trabalhando em agências que não 
fossem "digital natives". Exemplo? Os 
profissionais da área de "Influência" 
da LiveAD, responsável por se relacio
nar com consumidores betas trazendo 
insights para o processo criativo e aju
dando no compartilhamento de ideias. 

O que você chama de multidisciplinar? 
Lucas: Uma equipe com um reper tó
rio tão diverso que gere produtos fi
nais muito difíceis de categorizar pela 
óptica segmentada do marketing. São 
ideias em parte digital [web e mídias 
móveis], em parte BTL [below the line, 

representado por eventos, design], em 
parte RP [relações públicas] e em parte 
marketing direto. É nisso que acredi
tamos. Vale dizer que temos equipes 
enxutas: 70 pessoas na Box1824, pouco 
mais de 50 na LiveAD, 10 na Talk. 

Num cenário dominado por grandes 
grupos de mídia, como é a competição 
Davi-Golias? 
Lucas: Acreditamos que há espaço para 
davis, sim, porque esse diferencial de 
mutação e conexão com a verdade do 
consumidor é forte o suficiente para 
competir com qualquer megaestrutura 
ao longo do tempo. E, claro, somos hu
mildes e colaborativos para trabalhar 
com outras agências a fim de realizar 
aquilo que não é nosso DNA. 

Agora, temos dois gargalos no mer
cado das agências digitais, que dif i
cultam a compet ição para todos. O 
primeiro: os grandes grupos de co
municação internacional cons t ru í ram 
suas agências digitais com modelos de 
negócio tradicionais, em grande parte, 

e deixaram de batalhar por uma parte 
importante do modelo -a remunera
ção por capital intelectual, que, no digi
tal principalmente, é bem oneroso. 

O segundo gargalo: nos úl t imos 
anos, tivemos um aumento gigante 
na demanda por p rodução digital -os 
clientes passaram a investir muito 
mais em web, aplicativos e redes so
ciais- e a oferta do mercado não con
seguiu acompanhar o ritmo. A m ã o de 
obra é escassa, cara e pouco qualifica
da -tanto que hoje, na LiveAD temos 
produzido algumas de nossas ideias 
em produtoras de Nova York. E, como 
a barreira de entrada no mercado é 
muito baixa, todos os dias vemos novas 
produtoras sendo lançadas, com baixo 
nível de entrega e preços agressivos. 

É isso que explica por que os prêmios 
digitais ainda são raros, em compara
ção com os de mídia impressa e filmes? 
Lucas: Eu diria primeiramente que no 
digital não pode existir trabalho fan
tasma; se algo é colocado na internet, 
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ganha vida e precisa despertar com
portamentos verdadeiros nos usuá
rios. Trata-se de algo que exige muita 
dedicação criativa e execucional da 
agência, alta qualidade de produção e 
resultados práticos comprováveis . E 
aí chegamos aos dois pontos centrais 
desta discussão: o modelo de negócio 
das agências digitais brasileiras permi
te esse nível de dedicação e tempo? O 
mercado de produção digital no País 
está desenvolvido para atender às no
vas demandas criativas? São os dois 
gargalos de que acabamos de falar. 

0 que é sustentabilidade para um grupo 
empreendedor jovem como o de vocês? 
Recentemente, vocês bancaram a pes
quisa 0 sonho brasileiro como se fosse 
um trabalho de RSE [responsabilidade 
socioambiental empresarial], não? 
João Paulo: Para nós, "sustentabilida
de" é a palavra "infinito" disfarçada. 
Sc falássemos que estamos buscando 
uma "sociedade infinita", "recursos i n 
finitos", "energia infinita" ou "conheci
mento infinito", ser íamos tachados de 
lunáticos. Então, usamos "sustentabili
dade", que é uma palavra mais amena. 

Para que isso aconteça, existe apenas 
um meio: integração -de conhecimen
tos, de povos e, principalmente, da lógi
ca capitalista do lucro com a da preser-

vação dos recursos. Sustentabilidade é 
buscar modelos integradores que me
lhorem o mundo e, com isso, t a m b é m 
nossas contas bancár ias . 

A Boxl824 doou o conhecimento da 
pesquisa O sonho brasileiro ao País; é a 
maneira que temos de contribuir para 
a integração. Fomos ver com o que so
nham os jovens de 18 a 24 anos, para si 
mesmos e para o Brasil, e descobrimos, 
em 8% da amostra -o que, extrapolado, 
dá 2 mi lhões de pessoas-, o conceito 
de "ponte" que conecta diferentes rea
lidades, aplicado tanto a pessoa-ponte 
como a país-ponlc, um posicionamen
to estratégico para o Brasil. 
Lucas: Sustentabilidade é algo delicado. 
Por exemplo, na LiveAD acreditamos 
que a propaganda é hoje uma forma de 
poluição do planeta -grandes e pode
rosas empresas investindo mi lhões de 
reais para cercar os consumidores por 
todos os lados com mensagens indese
jadas e muitas vezes fora de contexto. 
Isso gerou nas pessoas uma sensação 
real e justificada de que a publicidade 
faz parte do "lado escuro da força". 

Acreditamos que, se investirmos 
a verba de comunicação de grandes 
marcas em ideias, iniciativas e servi
ços que sejam úteis para as pessoas e 
para a sociedade, conseguiremos cons
truir marcas sólidas, atuais e pautadas 

por relacionamentos duradouros com 
seus clientes. Acreditamos que a nova 
e sustentável fronteira para a constru
ção de relacionamentos entre marcas e 
pessoas passa por funcionalidade e ge
nerosidade -e queremos fazer nossos 
clientes entender que isso os beneficia. 

Alguma chance de vocês se tornarem 
empreendedores seriais? Ou pararam 
nessas três companhias? 
João Paulo: Na verdade, já são qua
tro empresas. Nós nos aventuramos 
a investir em um estúdio brasileiro 
de games chamado aQuiris. Estamos 
aprendendo a investir em start-ups. A 
experiência tem sido muito positiva e 
estamos estudando e refletindo sobre 
como entrar com mais consistência 
no mundo do venture capital e outras 
práticas de incentivo ao empreendedo-
rismo. Esse é só o começo. 
Lucas: Gosto demais de empreender. 
Fundei t a m b é m o clube Bar Secreto e o 
restaurante Lorenal989, em São Paulo. 
João Paulo: Devo dizer que eu pessoal
mente sou ativo investidor em empre
sas de web e tecnologia, como o site de 
buscas Busk.com, do qual sou um dos 
criadores. • 
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http://Busk.com
mcleide
Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 15, n. 88, p. 60-66, set./ out. 2011.




