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EM PERSPECTIVA

Tecnologia.  
É essa a palavra?
O domínio da tecnologia será mais valorizado no futuro do que a geração de grandes ideias?

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

Convidado da edição 2012 
do Young Wave Circus, 

Marcello Serpa, sócio e dire-
tor-geral de criação da Alma-

pBBDO, foi questionado a respeito de cur-
sos de extensões que poderiam ajudar na 
carreira de um publicitário iniciante. Para 
dar a resposta, o premiado diretor de ar-
te decidiu recorrer a um  filme, A Primei-
ra Noite de Um Homem. No longa, Dustin 
Hoffman interpreta Benjamin Braddock, 
recém-chegado da universidade. Gradu-
ado, o jovem recebe dos pais uma festa. 
Serpa comentou com os estudantes que, 
nessa festa, Ben ouve de um amigo da fa-

cOmUnIcaçÃO InTEgRada
Walter Ioli – diretor de criação integrada 
da DDB Argentina e vice-presidente da 
Tribal DDB

“A tecnologia sem criatividade não possui 
um fim e não gera conversa por si só. O seu 
papel é tão-somente conectar as marcas 
com os consumidores. Mas, se a mensagem 
não tiver uma alma, ela não vai cativar as 
pessoas. Quando a Pixer surgiu falavam 
que ela era o futuro da tecnologia, só que 
ela foi além e criou projetos muito criativos, 
com alma própria. Eu não sei dizer se 
a tecnologia é tão importante quanto 
a ideia. O que acredito é que estamos 
diante de uma revolução muito grande, 
tão grande quanto a Revolução Industrial. 
Foi quando os produtos começaram a ser 
construídos em série e deixaram de ser 
feitos por artesãos. Agora, vivemos a era da 
mobilidade em que não necessariamente 
precisamos de presença física e a tecnologia 
traz informações em tempo real. Como 
publicitários, precisamos tomar essas 
premissas para a publicidade e fazer as 
nossas marcas flutuarem neste cenário e 
manter seu caráter humano. É um caminho 
novo, ao qual estamos nos acostumando.”

dê sua opinião
Esta discussão continua na seção  

Em Perspectiva da editoria de Comunicação 
do meioemensagem.com.br

dIgITaL
Rick Milenthal – chairman da  
Engauge (EUA)

“Deixar a tecnologia de lado é como se 
uma agência dos anos 1960 preferisse 
esquecer a televisão e continuar apostando 
apenas na publicidade de mídia impressa. 
A experiência mostra que aquelas que 
tomaram esse caminho não conseguiram 
manter sua relevância e sobreviver. A 
mesma lógica vale para as agências da 
era digital que vivemos: aquelas que 
não entenderem as novas tecnologias 
e a maneira de ser criativas com essas 
ferramentas irão morrer. Se existe uma 
fronteira entre os dois lados na agência ela 
precisa cair imediatamente. O criativo não 
precisa entender tudo sobre a tecnologia. 
Mas se ele demonstrar desinteresse 
em relação a ela, se ele demonstrar 
desinteresse na maneira como ela 
fortalece a mensagem de sua marca com 
o consumidor, então ele precisa procurar 
outro mercado. Estamos na era do mobile 
e esta é a mídia que melhor se adequa à 
união entre criatividade e tecnologia. É aí 
que os criativos precisam prestar atenção. 
Há uma grande diferença entre demanda e 
oferta de ações nessa mídia. Há 2,5 bilhões 
de mobiles sendo vendidos, mais do que 
computadores. E quem vai criar conteúdo 
para alimentar essa demanda? A agência 
tem que assumir esse papel.”

dIgITaL
Paulo Melchiori – diretor executivo de 
criação da R/GA São Paulo

“Se gênios como Leonardo Da Vinci ou 
Albert Einstein trabalhassem em uma 
agência de propaganda na era digital, em 
que departamento eles se encaixariam, 
criação ou tecnologia? Os dois eram 
brilhantemente criativos, tinham um 
conhecimento técnico inquestionável, 
e, o mais importante, sabiam combinar 
as duas habilidades de forma única. 
Acredito que as mesmas qualidades são 
necessárias para as agências que queiram 
se destacar daqui para frente. Os criativos 
precisam entender mais de tecnologia, ser 
mais curiosos, experimentar, vivenciar a 
tecnologia no dia a dia para poder usá-
la como “matéria-prima” na geração de 
ideias. Os profissionais de tecnologia por 
sua vez precisam ser mais criativos, usar 
o conhecimento técnico para inventar 
produtos, criar experiências inovadoras 
que engajem o consumidor. Infelizmente 
não encontramos Einsteins e Da Vincis 
todos os dias, portanto é preciso que os 
artistas da criação trabalhem lado a lado 
com o os cientistas da tecnologia, trocando 
ideias, inspirando, aprendendo, criando, 
sem ego nem vaidade, pois todos são 
peças fundamentais para a formação de 
ideias vencedoras. Por isso acredito que a 
palavra que deve nortear o profissional 
de propaganda que está entrando 
no mercado não é tecnologia nem 
criatividade. É colaboração.”

tecnologia se torne tão amplo a ponto de 
ser mais valorizado que a geração de gran-
des ideias pelos profissionais de criação. 
Será que caminhamos para este cenário? 

As fronteiras geralmente tensas entre 
criatividade e tecnologia opõem profis-
sionais de diferentes formações, em cujas 
mãos está o futuro das relações entre mar-
cas e consumidores. Como o mercado de-
ve gerenciar essa tensão?  A criatividade é 
mais importante do que a tecnologia? Se-
rá o contrário? Com a palavra, profissio-
nais acostumados a lidar com os dois la-
dos da moeda. 

*colaborou Lena castellón

mília qual seria a palavra a definir o segre-
do do sucesso para o futuro: “plástico.” E, 
durante a noite, o tal amigo dos pais repete 
a palavra toda vez que se encontra com o 
rapaz, como se fosse um mantra. Toman-
do essa imagem emprestada, Serpa fez o 
próprio mantra para o sucesso no merca-
do de comunicação no futuro: “tecnolo-
gia”. No entender dele, a relação de inte-
ratividade com as pessoas é essencial pa-
ra o trabalho dos profissionais atuantes no 
mercado. Ele defende que grandes ideias 
surgiram em função da aplicação da tec-
nologia a um conceito. Seguindo essa linha 
de raciocínio, pode ser que o domínio da 

PUbLIcIdadE
Eduardo Axelrud – vice-presidente de 
criação do Grupo Competence

“Percebo a tecnologia como uma 
ferramenta importante a serviço da 
criatividade nesses tempos em que o digital 
se incorporou à nossa atividade de maneira 
inexorável, como dizia um antigo professor 
da época em que eu cursava Direito. 
Quando se fala nos meios digitais, é difícil 
pensar em algo novo sem saber o que dá 
ou não dá para fazer — e é aí que entra a 
importância do conhecimento tecnológico. 
Tecnologia é hoje um tema que deve fazer 
parte do escopo de assuntos que o criativo 
precisa conhecer, assim como ele um dia 
teve que começar a dominar linguagens 
da área da música, artes visuais, cinema, 
televisão, para poder criar comerciais, 
jingles, anúncios, etc. A verdade é 
que criatividade existe com ou sem 
tecnologia. Uma ideia pode surgir a partir 
de uma tecnologia. Agora, tecnologia sem 
uma grande ideia junto é apenas isso: 
tecnologia.”
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