
Mas não são apenas os profissionais com for
mação tecnológica que trabalham dentro ou 
para as agências que têm ajudado a mudar o 
jeito de fazer publicidade. As novas possibili
dades criativas só se tornam viáveis com a utili
zação de plataformas e soluções desenvolvidas 
por empresas com TI no core business, sejam 
grandes players mundiais, - Apple, Facebook, 
Google e Microsoft, -, ou sejam iniciativas me
nores, mas já com alguma representatividade 
no mercado nacional: boo-box, cat-us e Loma-
dee por exemplo. "Não podemos esquecer que 
a situação aqui no Brasil é um pouco diferente 
do que aconteceu nos Estados Unidos, porque 
lá teve uma onda muito mais forte de inovação 
ligada à publicidade, nos mais amplos senti
dos, tanto de criar uma solução nova como de 
viver dela", comenta Bob Wollheim, CEO da 
Appies.co e sócio-fundador da Sixpix Content. 
Ele cita como exemplo desse fenômeno o pró

prio Facebook, que nasceu pela tecnologia em 
si e só depois foi agregando valor à publicida
de, com likes e shares. 

Para Wollheim, na realidade o Brasil ainda 
passa muito à margem da oportunidade de a 
publicidade ser algo relevante comercialmente 
no mundo digital. "Ok, tem crescido muito nos 
últimos anos, mas ainda é pouco em relação ao 
potencial que possui." Na opinião dele, isso se 
deve ao fato de o mercado brasileiro ter pulado 
da web 1.0 diretamente para o e-commerce, 
ou seja, em comparação à evolução americana 
não vivenciamos por aqui a publicidade em si 
sustentando os negócios digitais. "Poderíamos 
citar como exceção os portais, só que, em mi
nha opinião, eles são muito mais uma mídia 
tradicional do que uma mídia pensada espe
cialmente para o meio." 

Marcos Swarowsky, diretor de publicidade 
e online da Microsoft Brasil, também acredita 

que o meio digital não progrediu como deveria 
desde a concepção do banner. "Ainda estamos 
trabalhando o mesmo conceito e já se passa
ram quase 15 anos." É por isso, inclusive, que o 
negócio de publicidade digital é uma das fren
tes estratégicas da Microsoft, que tem investin
do fortemente na plataforma de busca com o 
Bing e, ainda, em display, com o lançamento 
de publicidade no Skype, comercializado no 
Brasil desde fevereiro deste ano. "O Xbox Live 
também já apresenta resultados surpreenden
tes por aqui e, mais recentemente, lançamos 
uma plataforma de publicidade em aplicati
vos, que será inaugurada com o lançamento do 
Windows 8, trazendo maiores possibilidades 
criativas para agências e anunciantes." Pen
sando em negócios com ganhos de escala, a 
Microsoft já está testando, nos Estados Unidos, 
uma plataforma de otimização criativa cha
mada "polymorphic advertising". "Com ela, a 
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partir de um set criativo de uma marca, nosso 
sistema cria e otimiza peças digitais, facilitan
do o trabalho da agência e dos anunciantes, 
maximizando os resultados e minimizando os 
custos de criação." Segundo Swarowsky, esse 
mesmo conceito de escala está sendo pensa
do para a nova plataforma de publicidade nos 
aplicativos do Windows 8. 

Em outra grande empresa de TI, a IBM, o 
foco tem sido ajudar os líderes de marketing 
a entender seu novo papel. "Com base na 
profundidade de seu conhecimento sobre 
os clientes como indivíduos, os CMOs (Chief 
Marketing Officers) estão sendo convidados 
a desempenhar um papel mais amplo e cola-
borativo para impulsionar a inovação. E es
tão sendo requeridos a abraçar a tecnologia", 
ressalta Fabiana Galetol, gerente de comuni
cação externa da IBM Brasil. De acordo com 
ela, para dar suporte aos CMOs, CIOs e seus 
times, a IBM oferece produtos e soluções que 

abrangem análise e gerenciamento de dados, 
social marketing e colaboração, performance 
e otimização, entre outros e, por meio do CEC 
(Chief Executive Customer), convida outras 
empresas a iniciar uma era na qual toda a es
tratégia de marketing está focada na persona
lização da interação com o consumidor. "Essa 
nova abordagem traz consigo uma forma bem 
específica de mensagens em peças publici
tárias e postura/parceria com as agências, 
com maior atenção a ações em tempo real que 
envolvam soluções de mobilidade e mídias 
sociais." Fabiana acredita que, com os inves
timentos previstos em rede de banda larga e 
4G nos próximos anos, haverá um considerá
vel aumento na utilização das plataformas de 
tecnologia criativa. 

Essa também é a opinião de Marco Bebia
no, gerente de relacionamento com agências 
do Google Brasil. Conforme com ele, o fato de 
a publicidade digital lá fora ter ficado 'pronta' 

antes — no sentido de explorar melhor as tec
nologias disponíveis — nada mais é que um 
reflexo da própria evolução do mercado local 
de internet. "A criatividade também acaba 
sendo impactada pela banda larga, porque 
quanto maior for presença, mais rápido é o 
acesso a entretenimento, aplicativos e tudo o 
que amplia o leque de ferramentas para uma 
agência ser mais criativa." Independentemen
te disso, para Bebiano, o mercado publicitário 
no Brasil já está começando a entender a tec
nologia como uma plataforma não só voltada 
a segmentar e encontrar audiência certa, no 
lugar certo, como também uma ferramenta 
capaz de amplificar a criatividade. 

Nesse sentido, o Google acaba sendo tanto 
a plataforma como a inteligência do proces
so. "Estamos sempre atualizando o mercado 
sobre as possibilidades que cada um dos nos
sos produtos e serviços pode entregar para 
os clientes, mas ainda existe um approach 
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de entrega de soluções, de customizar quais 
produtos fazem sentido para o desafio daque
la agência, daquela marca, daquele cliente 
final." Para isso, a companhia tem atuado 
em todas as frentes da agência, inclusive na 
criação e no planejamento estratégico, e não 
apenas na mídia, como acontecia antes. "Isso 
faz que todo mundo saia ganhando: a agên
cia, por conseguir trilhar caminhos inovado
res; a tecnologia, por aprender muito com os 
criativos e trazer para dentro de casa a possi
bilidade de melhorar ainda mais seus produ

tos; e a audiência, por ser impactada de forma 
relevante e criativa." 

Foi justamente para estimular ainda mais 
as agências a pensar em inovações a partir 
dos produtos que o Google lançou este ano, 
aqui no Brasil, o projeto Creative Sandbox 
Brief. "Ao contrário da maioria dos prêmios 
existentes no mercado, que celebram traba
lhos já realizados, essa premiação vai para a 
ideia com maior potencial de realização, que 
tenha tecnologia e criatividade para melho
rar a vida das pessoas", revela Bebiano. De

senvolvida em parceria com a R/GA, a Goo
gle Box circulou em 20 das principais agên
cias de publicidade do País entre os meses de 
julho e setembro e recebeu 4.507 ideias. 0 
vencedor — que deve ser anunciado até o fi
nal do ano — receberá a chance de desenvol
ver sua ideia junto à equipe do Google, nos 
Estados Unidos, além de um videocase do 
projeto e R$ 35 mil para executá-lo. Fica aqui 
a torcida para que outras iniciativas como 
essa continuem fomentando o surgimento de 
tecnologias cada vez mais criativas. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 45, p. 24-27, nov. 2012.




