
epois de construir uma sólida carreira no mercado brasilei

ro, o que lhe garantiu prêmios nas principais competições de 

publicidade globais, como o da área de Cyber Lions no Festi

val de Cannes, evento do qual também participou como jura

do em 2006, Ricardo Figueira está há cerca de um ano no comando criati

vo do escritório londrino da rede JWT. Ele chegou à Inglaterra há três anos 

para trabalhar na Glue Isobar. No Brasil, atuou na Agência Click, primeiro 

em Brasília e depois em São Paulo, para substituir o mentor PJ Pereira, que 

à época partia para o mercado internacional. Mais tarde passou pela Age 

e se tornou vice-presidente para a América Latina da Isobar. Figueira já 

trabalhou para grandes marcas durante sua estada na Europa, entre elas a 

Nokia, Coca-Cola, Adidas, Bacardi, Eurostar e Philips. Na JWT, ele destaca 

trabalhos como "Territorial Army Live" e "KitKat in the Space'.' 

EXPERIÊNCIA NA JWT / LONDRES 
-Posso dizer que tem sido muito mais rica do que eu imaginava que 

pudesse ser. Londres é de fato o maior hub de culturas do mundo, é o 

encontro entre o oeste e o leste; é o ponto de partida europeu para o 

mundo. Sem dúvida, posso afirmar que a IWT London é a agência que 

mais fortemente reflete isso em sua estrutura e DNA. Isso tudo torna o 

meu dia a dia muito especial, o que vem ao encontro do meu momen-

to profissional. Foi exatamente essa expansão 

que me atraiu quando recebi o convite para 

assumir a atual posição na agência. 

BACKGROUND 
Sempre foi muito forte no mundo digital, e essa 

química de contrastes poderia ser muito in 

teressante. Aliás, desafiar meu job description 

sempre deu muito certo. No Brasil, comecei 

como diretor de arte e depois migrei comple

tamente para a internet quando ela surgiu, por 

causa das novas possibilidades. Abri minha 

própria agência e mais tarde a vendi para a 

Agência Click, na qual passei mais de dez anos 

buscando a ampliação do escopo de uma agên-
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cia digital. Quando me mudei para Londres, em 2010, v i m para a Glue Iso-

bar, a agência mais hype do grupo, que, assim como eu, era native digital, 

porém a ambição era desenvolver "comunicação integrada" Assim que 

meu compromisso com a Isobar se encerrou, há mais ou menos um ano, 

honestamente eu já estava muito cansado dessa religião digital, sobretu

do do modelo de negócio que restringe a natureza da solução em vez de 

amplificá-la. Minhas bandeiras sempre foram a criatividade e a inovação, 

inclusive no uso de tecnologia como consequência do repertório criativo. 

Enfim, naquele momento eu vi que era a hora de procurar aquilo que ain

da não tinha experimentado, com o máximo de contraste e desafio possí

vel. Aliás, esse foi exatamente o tom da conversa durante o meu namoro 

com a JWT London. Nosso flerte foi baseado nesse interesse pela troca de 

culturas, práticas e experiências. Desde então, minha atuação na agência 

vem sendo regada por experiências com muitos mercados, com marcas 

diferentes e culturas também incrivelmente diferentes. Elas são costura

das com o espírito da integração e inovação como ferramentas criativas, 

além dos processos de trabalho. Minha função é estruturada em três seg

mentos: criação integrada, criação puramente digital e inovação (além do 

advertising). Afinal, nada mais propício para uma agência de propaganda 

que nasceu em 1864 e inventou a propaganda quase 60 anos antes de o 

termo existir como o conhecemos. 

APRENDIZADO 
A diversidade dos mercados globais. Já com o mercado local, meu apren

dizado é adotar a profundidade como critério. Acho que, durante o pro

cesso criativo, o meu "isso é 'ducaralho'" passou por uma mutação muito 

saudável e natural e foi substituído por "isso pode ser bem interessante" 

até ver realmente quanto as ideias e os insights rendem como proposi

ções com abrangência e consistência. No Brasil, a gente tem um instinto 

criativo muito acelerado, porque nunca tem tempo para nada, o que é 

fantástico e jamais deve mudar, mas com o tempo percebi que muitas ve

zes se sai correndo antes mesmo de poder an

dar, e só se descobre isso mais tarde. Mas acho 

que sob esse aspecto o mundo está mudando, 

o mercado brasileiro vai amadurecer na marra, 

enquanto o mercado europeu se acelera e testa 

mais com menos informalidade, porém, com a 

consciência do teste. 

CONTRIBUIÇÃO À CULTURA LOCAL 
É quase um clichê dizer algo sobre a contribui

ção de um brasileiro para o business europeu. 

Quase sempre se trata da dinâmica e do tempe

ro emocional mais forte que o tradicional. Mas 

eu acho que, em um ambiente de diversidade 

global e complexidade, como é o caso da JWT/ 

Londres, isso é praticamente condição para l i 

dar com o dia a dia. Particularmente, eu supo

nho que a minha contribuição seja um mix que 

una a minha experiência de ter construído um 

negócio criativo em um mercado como o brasi

leiro, o fato de ter a ambição e a paixão de uma 

pessoa que nasceu em Brasília, uma cidade 

construída no meio do nada, e, por f i m , talvez, 

por eu saber lidar construtivamente com pes

soas de origens e backgrounds diferentes. 

CASES 
Meu principal trabalho tem sido na área estru

tural, em que direciono processos e equipe para 

o desenvolvimento da comunicação integrada 

e da reestruturação da resposta digital da agên

cia. Como fruto desse processo, dessa dinâmica 

moderna de inovação e integração, posso citar 

pelo menos dois cases: 

TERRITORIAL ARMY LIVE 
Esse é o mais atual, foi lançado no fim de feve

reiro e é 100% voltado para o target britânico. 

O exército do Reino Unido oferece um recru

tamento paralelo, facultado a pessoas que já 

possuem uma vida estabelecida em outra área 

de atuação, mas que gostariam de fazer parte 

das iniciativas patrióticas durante um 

período de tempo específico. Com a 

missão de deixar claro que essa inicia-
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tíva não visava ao recrutamento de pessoas para 

ficar sentadas atrás de mesas de escritórios, op

tamos por mostrar, em vez de dizer, do que trata 

a ação "Territorial Army" A ideia é extremamen

te simples: várias transmissões ao vivo do bata

lhão no Afeganistão mostrando a cena real da 

"Territorial Army" nos breaks da programação 

da ITV, combinadas com uma estratégia forte 

de Google SEM e YouTube para dar suporte e 

continuidade à conversa, conforme o interesse 

da audiência, apresentando todas as possibili

dades de trabalhos que podem ser realizados 

nesse serviço militar com o requinte e a excita

ção da experiência real. O nível de complexida

de para a execução da ideia superou as nossas 

expectativas, sobretudo no que diz respeito à 

segurança, não só dos envolvidos na filmagem, 

mas também da transmissão exclusiva via saté

lite. Tudo está dando certo e a campanha está 

sendo um sucesso. Quem quiser conhecer me

lhor pode acessar os links http://www.youtube. 

com/talive e http://jwt.co.uk/news/territorial-

-army-ta-live.html. 

KITKAT IN THE SPACE 
O m u n d o inteiro se congelou em frente do 

YouTube para ver um dos maiores desafios 

humanos e, ao mesmo tempo, uma das mais 

ousadas e caras iniciativas de marketing dos 

últimos tempos, quando de repente tudo é 

interrompido por um vento, não forte, mas 

incontrolável. O que passaria na cabeça des

se herói que vai esperar mais 24 horas para 

consolidar sua maior conquista: pular do 

espaço na Terra em queda livre? Foi exata

mente essa a inspiração. "Felix, have a break, 

have a KitKat" Em menos de 24 horas envia

mos à mesma altura da qual Felix Baum-

gartner ia pular um KitKat amarrado n u m 

balão meteorológico com câmera e um GPS, 

e a mensagem "Felix, have a break, have a 

KitKat" tomaria conta da cena. Entre criação, 

execução, aprovação do diretor de marketing 

global da Nestlé e publicação, houve um i n 

tervalo de menos de 24 horas e um custo de 

aproximadamente 6 m i l libras. O retorno foi 

gigante, muito maior do que o esperado por nós e pela Nestlé. Em 

menos de 48 horas, as TVs da Europa, dos Estados Unidos e blogs 

do m u n d o inteiro celebravam o break de Felix com o KitKat indo ao 

espaço, rendendo à marca um awareness mui to especial, inc luindo 

mais de 2 milhões de menções no Twitter. Mas a maior recompensa 

foi um tweet público de Felix agradecendo o KitKat. 

PRÊMIOS 
Acredito que começamos a colher os frutos desse trabalho estrutural nes

te ano que se inicia. Nosso foco tem sido fazer um trabalho mais profundo 

na agência, a longo prazo. Além disso, o tempo de execução dos proje

tos na Europa é muito mais longo do que no Brasil, principalmente os de 

âmbito global, mas sem dúvida os trabalhos desenvolvidos até agora com 

essa filosofia já se tornaram fortes candidatos a prêmios. Os cases que eu 

citei anteriormente são bons exemplos. 

DIFERENÇAS 
As diferenças não só são muitas como também são enormes, e vão do bu-

siness à criação. São diferenças culturais, sociais e históricas, mas, mes

mo assim, sinto que estamos em tempos de transformação em todos os 

lugares, principalmente a partir do momento em que os poios culturais 

assimilam líderes com origens distintas. 

SAUDADE 
Acredite ou não, eu sinto falta de algumas coisas do Brasil, como a decisão 

sobre a mídia debaixo do mesmo teto da criação. Isso faz uma diferença 

enorme, apesar de no Brasil não se tirar vantagem disso. A mídia espontâ

nea em torno da estratégia, da criação e do conteúdo hoje em dia é nossa 

prioridade aqui fora, enquanto no Brasil a grande maioria dos planos de 

comunicação ainda é um tanto conservadora, pois eles estabelecem a fre

quência de mensagens sob mídia comprada. Imagino que se você tivesse 

as duas coisas juntas, em sinergia, o poder de comunicação e o envolvi-
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mento dos consumidores seriam muito maiores: de um lado a decisão 

sobre mídia, do outro, mais coragem para fazer algo sobre o qual todo 

mundo vai falar a respeito. Contrastando com essa realidade, por incrível 

que pareça, o Reino Unido é um mercado publicitário muito tradicional, 

não em linguagem criativa ou narrativa, aliás, em matéria de conteúdo 

não há comparação, mas em inovação de meios. É mais difícil aqui fazer 

algo que nunca tenha sido feito antes em termos de envolvimento com o 

consumidor. 

CRIAÇÃO 
A maior diferença, especificamente, eu diria que é o output que a estru

tura criativa gera. No Reino Unido, você tem muito mais claramente dois 

outputs da criação, ideia e execução, e isso é uma cultura de mercado lon

drino, europeu e global, que se reflete também na estrutura da agência, 

geralmente composta de um time puramente criativo e outro time para 

a execução visual. Em minha opinião, existem vantagens e desvantagens 

nisso. A vantagem é que criadores de ideias se tornam mais seniores, pro

dutivos e qualificados em insights, estratégias e narrativas, por causa do 

foco. Outra vantagem é que criadores não precisariam necessariamente 

ser redatores nem diretores de arte. A desvantagem desse modelo é que 

o produto visual ou a execução desse trabalho quase nunca tem a mes

ma paixão, dedicação e ownership de quando a ideia e a execução vêm 

da mesma equipe criadora. Eu acho que na Inglaterra o estilo brasileiro 

de um criador seria muito bem-vindo, desde que o foco e o tempo das 

duas etapas criativas continuassem distintos e consistentes. Da mesma 

forma, deveríamos incentivar outros tipos de makers criativos a pensar 

estruturadamente soluções para marcas e negócios, em vez de estarmos 

limitados a redatores e diretores de arte. 

DIVERSIDADE CULTURAL 
É outra coisa mui to peculiar em Londres, e ainda mais na JWT. 

Atualmente tenho uma equipe mui to misturada e procuro por isso 

conscientemente. Basta dizer que há p o u 

co tempo trabalhamos numa concorrência 

global para uma marca asiática, e em u m a 

equipe formada por dez pessoas havia um 

dinamarquês, um israelense, dois escoce

ses, um australiano, uma sérvia, um francês, 

dois ingleses e eu, brasileiro. A possibilidade 

de criar algo com u m a linguagem universal 

n u m ambiente desse é m u i t o maior, e logica

mente a diversidade criativa também acaba 

sendo mui to rica, porque permite a inserção 

de pitadas exóticas, contrastantes ou surpre

endentes. No Brasil, a diversidade é grande 

e também rica, mas bem diferente: gira mais 

em torno de linguagem, de estereótipo ou 

de contexto. É mais específica, funciona me

lhor para nichos, regionalização ou contex

tualização em vez de abrangência, mas em 

ambos os casos eu aprecio um trabalho vira-

-lata, ou, em um linguajar mais moderninho, 

u m "mashup cul tural" 

BRASIL 
Não há lugar certo ou lugar errado. Eu acredito 

plenamente que a soma das diferenças entre 

os mercados é o que proporciona evolução, 

principalmente a sobreposição das melhores 

características de cada u m . Aliás, mal posso 

esperar para ver o Brasil exportando comuni

cação global com frequência. É uma questão 

de preparação, processos adequados e ambi

ção no lugar certo. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 744, p. 52-55, mar. 2013.




