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Uma das maravilhas (e pesadelos) de trabalhar dia-
riamente com gente do off, do digital, do design 

e das redes sociais é ver o quanto eles são diferentes 
entre si. Apesar de serem todos criativos, acredite, há 
diferenças enormes entre cada especialidade. Desde 
o timing, o processo de trabalho, o background, o vo-
cabulário e assim por diante. 

O off produz em massa. É comum eles fazerem 
rapidamente dezenas e até centenas de opções para 
cada peça, filme, anúncio. O lema aqui é “a qualida-
de vem da quantidade.” 

O digital é bem mais complexo. Para criar, leva-se 
em conta uma infinidade de fatores, como peso da 
peça, local onde ficará hospedada, ambientes recep-
tivos, arquitetura de informação, desenvolvimento de 
conteúdo, tecnologia etc. Para complicar, muitas ve-
zes quem cria também é quem produz. 

O designer poderia trabalhar em delegacia de tão 
investigador que é. Antes de criar qualquer coisa, faz 
uma profunda imersão no assunto, no planejamento, 
no histórico da marca, no trabalho dos concorrentes 
e no ponto de venda. Não raro, a solução é uma só; 
mas a indicada para o problema. 

Redes sociais é a área mais nova — e por isso ainda 
não totalmente compreendida. Para ficarmos apenas 
numa parte desta disciplina, numa campanha normal-
mente complementam o trabalho das outras áreas e só 
funcionam de verdade quando a ideia funciona. Resu-

Questões econômicas, financeiras e religiosas sem-
pre estiveram no cerne dos grandes desafios da 

humanidade. Atualmente, a sustentabilidade, a de-
mocracia global, a erradicação da pobreza e da fo-
me, a integração e a preservação das diversidades 
culturais e religiosas somam- se à lista. Assim, gover-
nos, empresas, comunidades e cidadãos direcionam 
energia, recursos, inovação e criatividade na bus-
ca por soluções para nossos problemas estruturais.

O consumo tem direcionado a forma como as em-
presas organizam seus modelos de negócio para es-
truturas cada vez mais complexas. A globalização e 
a tecnologia da informação e da comunicação via-
bilizam a integração das nações e sua diversidade, 
tornando o mundo mais interdependente. As recen-
tes crises de natureza financeira, política, religiosa 
ou decorrentes de fenômenos naturais demonstram, 
claramente, os reflexos de nossa interdependência.

Uma das grandes modificações na passagem 
da sociedade industrial para a do conhecimento 
é a mudança do pensamento linear/fragmentado 
para o sistêmico, como forma de desenhar solu-
ções para os problemas cada vez mais complexos 
e interdependentes. A lente do pensamento sistê-
mico tem foco nas relações entre os elementos do 
sistema. Ela organiza a sociedade como um siste-

mindo: redes sociais são como “ecos” de uma campa-
nha. E ,para ter eco, é preciso ter algum barulho, certo?

Alguns podem dizer “Mas você está generalizan-
do.” Pois bem, amigos, olhem a verdade fundamental: 
não dá para fazer afirmação nenhuma sem genera-
lizar um pouquinho. É impossível dizer que “cigarro 
mata”, “comer engorda” ou “queniano é bom em cor-
rida” sem generalizar. Então, estou mesmo.

Mas voltando ao assunto: tantas diferenças vêm pro-
vocando bastante desencontro, discussão e atravancan-
do o processo de integração nas agências. Adicione o ego 
e a insegurança de cada um e você terá noção do caldei-
rão de problemas que podemos ter hoje nas criações. 

Alheio a isso tudo, atualmente toda agência tem o 
discurso de criação integrada na ponta da língua, afir-
ma não existir mais equipe on e off e blá-blá-blá. Mas 
na prática é bem diferente. Continuam no velho esque-
ma um-cria-e-o- outro-adapta, sem uma real mistura.

Como estou nesta levada há muito tempo (des-
de 2000 convivo diariamente com equipe de on, off e 
design) aprendi coisas interessantes que divido ago-
ra com vocês:
1 – Impor o mesmo processo criativo para todos ge-
ralmente não dá certo. Como disse, cada área tem o 
seu próprio modelo de trabalho. Para tirar o melhor 
de cada profissional, respeite as diferenças e organi-
ze as coisas de forma que cada um renda do seu jeito. 
2 – Foque no que os unifica: a busca pela boa ideia. 

ma vivo, composto por elementos, com funções e 
propostas muito bem definidas e com estruturas 
orientadas por um modelo de pensamento e por 
uma identidade. 

Em 2010, trabalhei com o PhD Peter Senge, pro-
fessor do MIT, num projeto de consultoria em sus-
tentabilidade para a Starbucks. O objetivo era bus-
car uma solução para o impacto que os copos des-
cartáveis causam ao meio ambiente e, consequen-
temente, à imagem da Starbucks. 

Pelo pensamento linear/fragmentado tradicio-
nal, a solução seria criar uma campanha de publi-
cidade orientando o consumidor a jogar os copos 
no lixo seletivo — 90% do público consome o café 
fora das lojas. A estratégia contribuiria para a con-
solidação da imagem positiva da Starbucks, mas 
implicaria em custos adicionais e não resolveria 
o problema por completo. O paradeiro dos copos 
continuaria sendo o aterro sanitário, impactando 
o meio ambiente.

Optamos por aplicar o pensamento sistêmico. 
A estratégia foi reunir a cadeia de valor, inclusive 
órgãos reguladores, para um fórum de discussão, 
com o objetivo de encontrar uma solução conjunta 
para o problema. Entender que a natureza do pro-
blema era comum a todos e que, juntos, seria pos-

Mas não subestime a expertise de cada um. Quer di-
zer: na hora de criar, todos podem ficar juntos. Mas na 
hora de executar, cada especialista no seu quadrado.
3 – Não importa se sua agência é nativa off ou di-
gital, pensar que uma área é superior à outra é ga-
rantia de não integração. Austin Howe, ex- diretor 
de criação da Wieden + Kennedy e Crispin Porter, 
comete exatamente esse equívoco. No livro Desig-
ners Don’t Read, ele defende descaradamente a su-
perioridade dos designers sobre os diretores de arte. 
Como ter profissionais se respeitando e trabalhan-
do juntos num ambiente desses?
4 – Quem acha que um dia haverá criativo capaz de 
criar e executar para todas as mídias é, no mínimo, 
mal informado sobre a complexidade e o potencial 
de cada mídia. Cada meio exige background, apro-
fundamento específico e atualização constante. O 
que é humanamente impossível diante da multipli-
cidade cada vez maior de meios (Cannes que o diga, 
com suas 500 categorias).

Mal comparando, seria como dizer que agora to-
dos os médicos serão “integrados.” Já pensou? Não 
teremos mais especialistas, só clínicos gerais. Com-
preendem o disparate? 

Enfim, penso que teremos sempre especialistas, 
mas também profissionais realmente abertos a tra-
balhar em grupo, sem tanta preocupação com auto-
ria das peças e outras barreiras. 

Já existe uma nova geração de profissionais híbri-
dos, que transitam por aqui e ali sem preconceitos e 
realmente interessados em gerar uma ideia sem for-
mato. Mas ainda são minoria e, em breve, gente as-
sim vai valer ouro (não falo só de prêmios). 

Ao contrário do que muita gente pensa, integrar 
a criação não significa necessariamente colocar to-
do mundo para trabalhar junto. Ouvir a opinião dos 
outros na hora de criar também é uma forma de inte-
grar. Além de ampliar a visão da situação e estimular 
a quebra de formatos, conviver com o diferente am-
plia nossa capacidade criativa. Como disse Albert 
Einstein: “Uma mente que se abre a uma nova ideia 
jamais voltará ao seu tamanho original.”

sível vencer o desafio foi fundamental para que a 
iniciativa fosse bem-sucedida. 

Durante dois dias de fórum, as empresas discu-
tiram os desafios e as soluções para tornar o Ciclo 
do Copo Descartável um projeto sustentável.  A 
conclusão foi criar um novo mercado para os co-
pos descartáveis usados, onde cada empresa assu-
miu o compromisso de fazer as mudanças e ino-
vações necessárias em sua estrutura/tecnologia e 
políticas de incentivos para tornar o sistema de re-
ciclagem mais eficiente e sustentável. 

Hoje, as novas lojas da rede Starbucks nos EUA 
terão a certificação verde. Vários projetos piloto 
estão em andamento para desenvolver a recicla-
gem dos copos em indústrias locais. Além de so-
lucionar o problema, a estratégia permite que to-
da a cadeia de valor ganhe com o negócio do co-
po descartável usado. 

A Starbucks liderou um movimento de inovação 
na indústria, reduziu custos de impacto ambiental 
e trouxe uma nova experiência de marca para seus 
consumidores, aumentando sua relevância e a fre-
quência nas lojas. Entre 2009 e 2010, o consumo 
de café em copos reusáveis passou de 26 milhões 
para 32 milhões de doses.

Este é um exemplo do “branding sistêmico”, uma 
ferramenta de gestão que tem como proposta defla-
grar a natureza do desafio das organizações e inte-
grar os elementos do seu ecossistema em torno de 
uma identidade para desencadear um movimento 
de inovação e sustentabilidade, e fortalecer a lide-
rança, a competitividade e a relevância da marca. 

A metodologia pode ser usada não somente pa-
ra desafios que englobam toda a cadeia de valor, 
mas também, para desenvolver projetos internos 
nas organizações. 

Então, qual a natureza do seu desafio?
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Por que é tão difícil  
integrar a criação?
Toda agência tem o discurso de criação integrada  
na ponta da língua, mas a prática é bem diferente 
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Qual a natureza do desafio?
Buscar soluções para a marca pelo pensamento sistêmico  
permite integrar elementos em torno de uma identidade
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1477, p. 8, 19 set. 2011.




