
odeio de produção que usa a inteli
gência coletiva na internet para cria

ção de uma ideia, produto ou serviço, o 
crowdsourcing já não é novidade no mer
cado publicitário brasileiro. O setor tem al
gumas agências especializadas no assunto 
e as ações que utilizam a cocriação do pú
blico vêm conquistando espaço no dia a dia 
dos anunciantes. O movimento ganha for
ça com o desenvolvimento de ferramentas 
de interação e a adesão de grandes clientes. 

Um desses casos é o da You Create, plata
forma de conteúdo colaborativo para inter
mediar o contato de criativos com empre
sas de todos os portes que queiram apos
tar neste modelo. O empreendimento foi 
criado pelo publicitário Marcello Ursini, 
profissional com experiência de 20 anos 
como executivo de marketing de empre
sas como Johnson & Johnson e Diageo. "A 
gente sempre olha os grandes clientes, mas 
o Brasil cresce pelas pequenas empresas. 
Era um contrassenso não ter serviços para 
esse tipo de empresa" afirma. 

Prestes a completar um ano de ativida
de, a companhia já faturou R$ 1 milhão. A 

plataforma da You Create concentra quatro 
mil interessados em produzir anúncios, co
merciais para TV, virais, spots para rádios, 
sites e até serviços de consultoria de marke
ting. O sistema funciona igual a um leilão: 
os criativos produzem a partir do briefing e 
o melhor trabalho é escolhido pelo cliente, 
que bate o martelo e declara o vencedor. Os 
valores estão muito abaixo do que é cobra
do por uma agência tradicional. "Uma boa 
ideia surge em qualquer lugar, inclusive na 
internet" acredita Ursini. A You Create re
cebe comissão de 30% sobre o valor ofere
cido na forma de prêmio. 

Os projetos para anunciantes maiores 
não demoraram a chegar. Interessados nas 
possibilidades de engajamento do consu
midor e redução de custos, clientes como 
Cinemark, Samsung e Pullman utilizaram 
os serviços da You Create. O case mais re
cente é o de Fila, que pediu sugestões dos 
criativos cadastrados para criar o novo tê

nis da marca, a ser lançado em 2014. Ago
ra, a empresa seleciona sugestões de ino
vação para o formato da caixa dos calçados. 

A ItsNoon é outra plataforma online que 
também opera com crowdsourcing na pu
blicidade, apesar de não se limitar aos tra
balhos neste mercado. Com três anos de 
atuação, se define como rede social criati
va. "Trabalhamos com a ideia de conectar 
pessoas entre si, por meio de uma plata
forma de interação" ressalta a sócia Suza
na Barros. A empresa já intermediou pro
jetos para Vivo, Itaú, Santander e Brades-
co. Recentemente, o Instituto Criar montou 
uma comunidade dentro do site que agre
gou alunos e ex-alunos. Juntos, eles gera
ram conteúdo para a Coca-Cola. 

Embora os negócios sejam ainda escas
sos no Brasil, o mercado pode evoluir e che
gar a patamares próximos do que se vê no 
exterior. A agência que mais chamou a aten
ção por causa dos projetos de crowdsour
cing foi a Victor & Spoils. A companhia sur
giu em abril de 2009, em Boulder, mesma 
cidade da Crispin, Porter + Bogusky. Fun
dada por dois ex-funcionários da prima ri
ca — John Winsor e Evan Fry —, ao lado de 
Claudia Batten, do segmento de games. De 
lá para cá, registrou a conquista de projetos 
de clientes do porte de Coca-Cola, Gene
ral Mills, Harley Davidson, Levi's, Unilever 
e Chipode, e acabou sendo adquirida pelo 
grupo Havas, o sexto maior da publicida
de mundial, em abril de 2012. 

Nicho por natureza 
Algo que parece claro em relação ao nas

cente mercado de crowdsourcing é a voca
ção para nicho. Por mais inovador que es
te tipo de estratégia possa parecer, não dá 
sinais de que substituirá os modelos tradi
cionais de publicidade e o convívio entre 
agências e anunciantes. "As agências cola-
borativas não canibalizam o mercado tra
dicional. Sãó um complemento. Viemos 
mostrar que é preciso envolver ferramen
tas colaborativas em alguma parte do pro
cesso" defende Ursini. "Tem muita criati
vidade, muita gente querendo mostrar o 
próprio trabalho e nossa tecnologia per
mite isso. Ninguém quer roubar o espaço 
de ninguém" completa Suzana. 

Outra questão delicada em ações cola
borativas é a dos direitos autorais. Com de
partamentos jurídicos voltando a atenção 
para isso, as empresas se valem dos termos 
de serviço dos sites para proteger o traba
lho dos próprios criativos e oferecer resul
tado satisfatório aos clientes. "Temos pes
soas fazendo uma varredura nas postagens 
durante todo o dia. Se for atestado que um 
projeto é uma cópia, o usuário é banido" 
argumenta Ursini. 
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