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O ambiente di-
gital é feito à 
convergência. 
In c l u s i ve  d e 

ideias. É essa a constatação que se 
pode aferir de fontes distantes, co-
mo uma empresa que produz softwa-
re e outra que tem de criar. Como ca-
sar tecnologia e criatividade sem fa-
zer com que a primeira se torne um 
obstáculo à segunda? Durante o Pro-
XXIma 2012, uma das questões cen-
trais foi sobre a criatividade no am-
biente digital. Dois representantes de 
empresas que estão em polos opos-
tos ofereceram alternativas para que 
esse casamento seja bem-sucedido, 
ainda que com os percalços ineren-
tes a uniões do tipo. De um lado, o ge-
rente-geral de soluções criativas glo-
bais da Microsoft Advertising, Stephen 
Kim, cujo principal elemento é a tec-
nologia. Do outro, o diretor criativo 
da Crispin, Porter + Bogusky (CP+B), 

Joseph Corr, cuja  matéria-prima é a 
criatividade e inovação. E a despeito 
de se situarem em lados opostos, são 
complementares.

Ao serem questionados sobre pro-
cessos, pessoas e tecnologia, é surpre-
endente saber que, mesmo entre em-
presas tão distintas, as opiniões mais 
convergem do que divergem, ainda 
que o mundo digital tenda mais à pul-
verização do que à aglutinação. Ago-
ra, trata-se de fazer com que a tecno-
logia dê sentido às amplas possibili-
dades que as marcas têm com esse 
universo virtual. Ainda que isso im-
plique em correr riscos e, por vezes, 
fracassar. Por outro lado, as agências 
digitais têm se esforçado para unir os 
desenvolvedores de tecnologia ao pes-
soal da criação. Nestas páginas, um 
extrato do que têm feito Microsoft e 
CP+B para entender e conquistar es-
se mundo novo. Admirável. Mas ain-
da em desenvolvimento.

CRIATIVIDADE

Tudo o que é digital pode convergir
A tecnologia facilitou o acesso às marcas e, agora, os criativos buscam os 
meios de fazer com que esse mundo virtual faça sentido para as pessoas
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A verdadeira inovação no marketing digital 
É preciso arriscar, ainda que isso implique fracassar. Essa é a opinião do gerente-geral de soluções criativas globais da Microsoft 
Advertising, Stephen Kim. O executivo afirma que a tecnologia cria oportunidades para as marcas entregarem valor real aos 
consumidores. Para Kim, não se trata de criar mais uma mensagem, e sim de inovar com as ferramentas disponíveis.

Meio & Mensagem — Você afirmou durante 
o ProXXIma que a inovação acontece por 
conta do comportamento e das necessidades 
das pessoas. Como a tecnologia pode ajudar 
nesse processo e fazer com que as pessoas 
e marcas sincronizem suas expectativas ?

Stephen Kim — A tecnologia pode ser 
muito poderosa para fazer publicidade 
mais eficaz e tornar a marca mais útil e 
relevante para as pessoas. As novas tec-
nologias criam meios para que os jo-
vens se conectem uns aos outros, para 
que mães ocupadas gerenciem a vida de 
suas famílias e para que os consumido-
res de todas as idades possam se expres-
sar criativamente. São essas as oportu-
nidades que as marcas têm para trazer 
valor real aos consumidores, em vez de 
apenas mais uma mensagem, e que re-
presenta uma verdadeira inovação no 
nosso campo.

M&M — Na sua palestra, você também dis-
se que as pessoas e marcas têm de estar na 
esfera social, e não apenas nas redes sociais. 
Como isso pode ser feito?
Kim — A esfera social abrange não so-
mente a nossa noção atual de redes 

sociais digitais, mas também todos os 
meios pelos quais podemos liberar o 
potencial social dos nossos esforços de 
marketing. Isso significa antecipar as 
dimensões sociais potenciais de toda a 
nossa atividade de publicidade, ou se-
ja, como podemos criar experiências de 
publicidade que criam efeitos sociais. 
Por exemplo, as experiências, mesmo 
off-line, como a tradição de assistir a te-
levisão em casa, tornam-se conectadas 
digitalmente e, portanto, com poten-
cial socialmente amplificado por meio 
de tecnologias como Avatar Kinect. É 
fundamental que pensemos nas estra-
tégias sociais muito mais do que ape-
nas criar uma presença com uma rede 
social separada dos nossos esforços de 
marketing. Temos de abordar a publici-
dade de uma nova maneira que reflita 
a realidade e o desejo dos consumido-
res, com capacidade de se conectar uns 
aos outros e fazer com que cada peça de 
marketing seja potencialmente “social”.

M&M — Pode-se ampliar o conceito de correr 
riscos, ainda que isso implique em não ser 
bem-sucedido no final do processo?
Kim — Uma forma de combater o medo 

do fracasso é entender antes, diante de 
um risco que é assumido, que a falha 
pode ocorrer no final do processo, mas 
que, mesmo nessa situação, a organiza-
ção obterá insights sobre por que o es-
forço falhou, o que dará base para me-
lhorar as chances de sucesso no próxi-
mo esforço. Essa visão em longo prazo, 
que avalia o risco de marketing dentro 
de um período de tempo, nos permite 
fazer o marketing “arriscado”, isto é, gas-
tar com investimentos destinados a mo-
tivar o progresso em longo prazo para a 
marca que, de outra forma, não poderia 
nunca ocorrer.

M&M — Durante o ProXXIma, muito se fa-
lou sobre processos e pessoas e de como a 
tecnologia pode auxiliar na integração entre 
esses dois itens. Quais são as ferramentas de 
que a Microsft Advertising dispõe para me-
lhorar os processos e a gestão de pessoas?
Kim — A melhor ferramenta que a 
 Microsoft tem para tratar essa área é o 
fato de que somos uma empresa de tec-
nologia, um editor de mídia e também 
um vendedor de produtos próprios. E é 
porque usamos esses três chapéus que 
temos a vantagem de compreender as 

razões pelas quais as empresas parceiras 
têm tanta dificuldade em dirigir a inova-
ção criativa, mas também entendemos 
de software e temos as perspectivas de 
editor para saber como processos, pes-
soas e tecnologia podem se unir de for-
ma a gerar grandes saltos à frente para 
organizações e marcas. 

M&M — Quais são as tendências que você 
observa em termos de criatividade no am-
biente digital?
Kim — Vejo as tendências mais interes-
santes em torno de interatividade do 
usuário — as formas que as interfaces 
de voz, gestos e toque se tornam mais 
prevalentes por meio de tecnologias co-
mo o Xbox Kinect (reconhecimento de 
gestos). Quando a comunidade criativa 
é liberada a partir do teclado e mouse, 
como os principais mecanismos pelos 
quais nos envolvemos com os consumi-
dores, as possibilidades tornam-se ver-
dadeiramente surpreendentes. Estamos 
muito entusiasmados com esse futuro, 
pois abre muitos novos cenários e au-
diências para expressões criativas e de 
inovação de marketing digital.

Sérgio Damasceno
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Um dos focos do evento foi o mix criatividade e tecnologia, que teve palestra de Kim, da Microsoft Advertising
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