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Como no tempo 
dos Mad Men
Diretor de soluções criativas globais do Facebook, Mark D’Arcy, que tem nome de rede de 
publicidade, mas não tem parentesco com a extinta D’Arcy, entrou muito jovem para a 
propaganda. Aos 23 anos, seu talento o conduziu do escritório da DMB&B da Nova Zelândia 
ao cargo de vice-presidente da agência em Nova York. Em 2004, D’Arcy deixou a publicidade 
para tornar-se o primeiro Chief Creative Officer (CCO) do Global Media Group da Time Warner. 
Em 2011, entrou para a rede de Mark Zuckerberg. D’Arcy gosta de fazer paralelos com a época 
dourada da propaganda americana, comparando a efervescência criativa daqueles tempos 
(décadas de 1950 e 1960) — em que o comercial de TV estabelecia novo status para a 
publicidade — com a transformação provocada pelo Facebook, que conquista mais a atenção 
dos anunciantes (no ano passado foram  US$ 5 bilhões de receita publicitária, contra US$ 3,1 
bilhões em 2011). Para que as empresas explorem bem o potencial de engajamento com seu 
público, D’Arcy e seu time de 15 profissionais em nove países (que podem atuar como 
consultores, a exemplo do brasileiro Raphael Vasconcellos, ex-AgênciaClick) promovem 
prêmios, treinamentos e workshops, caso do programa Publishing Garage, que acontece em 
vários locais e já envolveu as companhias como Ford, Samsung, Doritos e Santander (esta em 
edição realizada no Brasil, em janeiro). As iniciativas procuram incrementar a criatividade e 
as estratégias das marcas na plataforma social, que já supera o bilhão de usuários pelo 
mundo — são 67 milhões de brasileiros.

Por Lena casteLLón  lcastellon@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — Antes de entrar no 
Facebook, que visões tinha sobre a rede? 
Mark D’Arcy — Eu não era muito li-
gado na mídia social. Não estava tão 
 apaixonado. Profissionalmente, sim. As 
ideias que  construímos na nossa  estratégia 
 multiplataforma (ele era presidente do Glo-
bal Media Group da Time Warner) tinham 
participação crescente do Facebook. A gen-
te usava mídia tradicional e digital, mas au-
mentavam as perguntas dos  clientes: “mui-
to bem. E qual a ideia para o Facebook?”. 
Começamos a explorar mais o  potencial 
da rede. Muito rapidamente percebi que 
era a coisa mais  excitante de tudo que fa-
zíamos. Era no Facebook que as pessoas 
realmente  estavam se  conectando com as 
ideias que  criávamos. Vejo o  seguinte: a in-
dústria está cheia de ruídos e objetos bri-
lhantes.  Frequentemente, é difícil separar 
as coisas reais de todo esse ruído. Há mui-
ta coisa a chamar a atenção. Passei a en-
tender o  Facebook como uma marca em 
torno da coletividade, e das ideias. 

M&M — A que tipo de ruídos você se refere?
D’Arcy — Na nossa indústria é fácil 
 confundir uma pequena oportunidade com 
outra que é realmente grande.  Sempre vem 
alguém dizer: “esta é ‘a’ novidade”. No Face-
book, quanto mais olho para a rede, mais 
percebo que estamos em um grande negó-
cio. Não estamos em um desses  “objetos bri-
lhantes”. O Facebook é uma  mudança funda-

mental na maneira como nos  conectamos. 
No modo como as  marcas se engajam com 
os  consumidores. No  início da internet, fa-
lávamos de ouvir as  pessoas. Dizíamos que 
mudaríamos a  comunicação. Isso não acon-
teceu da  maneira como  imaginávamos. Cria-
mos um modelo disruptivo, mas usamos a 
 mesma fórmula que adotamos para a pu-
blicidade. Com a  mídia social, fomos leva-
dos a  procurar uma nova maneira de co-
nectar marcas e consumidores. Tivemos de 
construir um caminho diferente para esse 
 engajamento. Muitas das discussões de hoje 
remontam aos primórdios da internet, mas 
desta vez estamos conectando mais as plata-
formas. Quando falamos de pessoas, coleti-
vidade, histórias, noto que estamos ainda no 
 começo. A ideia de  investir na  criatividade é 
para abrir o  potencial do Facebook.

M&M — O início na empresa foi fácil?
D’Arcy — Qualquer plataforma exige 
um tempo de experimentação, aprendi-
zagem e testes. Nesse caso, é necessária 
uma  alfabetização em mídia social. Isso 
é muito novo, para todos. Estamos co-
mo a televisão em 1953. As pessoas esta-
vam começando a fazer bons filmes. Nem 
 todas as marcas tinham  encomendado 
um  comercial. Eles não precisavam ser 
de 30 segundos. Havia muitas men-
tes  criativas trabalhando em cima dos 
 comerciais. Quando olho para a gente, 
vejo que  temos um bom time para uma 

plataforma tão jovem. Em 2012, lança-
mos o Facebook Studio Awards, para ce-
lebrar as coisas incríveis feitas na rede. O 
interesse pelo prêmio neste ano subiu oi-
to vezes (as inscrições se encerraram em 
janeiro). É excitante ver como as pessoas 
dedicam-se a fazer comunicação, a cons-
truir algo por meio do Facebook. O ponto 
 importante a respeito da gente é que so-
mos uma  companhia de parcerias.  Tenho 
a sorte de trabalhar com pensadores fa-
bulosos, sejam  especialistas em tecno-
logia, criativos ou profissionais que atu-
aram em diferentes marcas.  Trabalhamos 
junto com anunciantes top e com suas 
agências, de publicidade a digitais, de 
RP a consultorias de branding. Daí  por 
que somos uma companhia de parcerias. 

M&M — Como essa parceria funciona?
D’Arcy — Podemos gerar ideias. Às vezes, a 
agência vem com uma ideia e nos  pergunta 
como executá-la. Procuramos chegar à 
 melhor solução para a proposta. Exemplo 
do compromisso que temos é o Publishing 
Garage, que lançamos em  setembro nos 
EUA e que temos em outros lugares. É um 
workshop de três dias, com o anunciante, 
suas agências e a  equipe do Facebook  para 
discutir, com  profundidade, não apenas a 
rede, mas  como uma marca tem sucesso na 
plataforma social. Discutimos o  propósito 
da marca, o que ela busca.  Analisamos a 
fragmentação da mídia, o  comportamento 

do  consumidor.  Reunimos essas mentes pa-
ra uma  discussão em conjunto.  Conectar-se 
por meio de  histórias tornou-se essencial. 
Há um ecossistema que funciona para   isso: 
o investimento em mídia, o uso de  métricas 
e a análise do  resultado. 

M&M — Que iniciativas já tinham criado?
D’Arcy — A primeira foi o Facebook Stu-
dio, que é um grupo dentro do Facebook. 
É uma agregação de trabalhos de vá-
rias  agências pelo mundo. É uma manei-
ra de mostrar o que tem sido feito na re-
de. Tem uma ação maravilhosa do Bra-
sil, a  “Corrida Nike SP – Rio” (da LiveAD). 
Nosso objetivo é  celebrar projetos e as 
pessoas que criam  esses  trabalhos. Tam-
bém criamos o Studio Edge, um mecanis-
mo de treinamento. Porque nós precisa-
mos escalar o aprendizado. Depois disso 
lançamos a premiação. Por que  teríamos 
um prêmio, se há tantos?  Valorizamos di-
ferentes  aspectos de  criatividade no Fa-
cebook. Há  maneiras  distintas de fazer o 
approach, há uma  questão de timing. É 
preciso dizer que as empresas devem ter 
uma estratégia de  publicação de conteú-
do. Elas podem reunir seus melhores pro-
fissionais de criação,  mídia, marketing 
para  desenvolver a  habilidade de ouvir, 
 responder,  conectar-se e criar significados 
para a marca. É um  trabalho constante. Não 
se pode ficar três meses à espera (de uma 
nova campanha). É  necessário que o clien-

Mark d’arcy
É formado na Universidade 
de Tecnologia de Auckland 
(Nova Zelândia). Entrou para a 
publicidade como redator, aos 
17 anos. E, aos 23, assumiu como 
vice-presidente da DMB&B Nova 
York. Em 2000, foi para a Y&R. 
Quatro anos depois, migrou para 
a Time Warner como CCO do 
Global Media Group. Em 2009, 
foi promovido a presidente 
desse grupo e vice-presidente 
sênior da Time Warner. Em 
maio de 2011, foi contratado 
pelo Facebook. É membro da 
International Academy of Digital 
Arts and Sciences e do Ad Club 
de Nova York.
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“Somos uma companhia de parcerias. Tenho a sorte de 
trabalhar com pensadores fabulosos, sejam especialistas 
em tecnologia ou criativos. Trabalhamos junto com 
anunciantes top e com suas agências, de publicidade a 
digitais, de RP a consultorias de branding”

te integre  suas  agências e gere uma cultura 
para a  plataforma. 

M&M — Há profissionais de marketing que 
confessam não saber o que fazer no Face-
book. É questão de educação do mercado? 
D’Arcy —  Essa é uma questão não 
só no Brasil. O Facebook tem ape-
nas  nove anos. Há ideias brilhantes 
 espalhadas  pelo  mundo. Temos  diferentes 
 maneiras de  experimentar a platafor-
ma. Mas  precisamos de mais aprendi-
zagem.  Quando falo a respeito de pu-
blicar  conteúdo, refiro-me a níveis bá-
sicos.  Pensemos na conversação como 
se  estivéssemos numa festa com jantar. 
Num bom jantar, a conversa envolve as 
 pessoas.  Você participa, não domina. A 
conversa tem de ser divertida, envolven-
te, tem de ter valor. Se o jantar está bom, 
você  permite que eu saiba algo a seu res-
peito. Esse  tipo de  diálogo serve para to-
da boa  publicidade. O que pode diferen-
ciar é a qualidade da história. Algumas são 
 para engajar. Outras, para compartilhar. 
Ouvi uma vez Mark  Mathieu, da Unilever, 
 dizer que, no passado, o marketing se tra-
tava de criar um mito, pagando para que as 
 pessoas acreditassem nele. Agora se  trata 
de falar a verdade e encontrar um meio 
de ela ser contada por meio das pessoas. 

M&M — Na teoria, ótimo. Mas como  colocar 
esse conceito em prática?
D’Arcy — Aí entra a criatividade. Voltemos 
aos fundamentos da publicidade. Para o 
que Bill Bernbach (fundador da DDB) criou 

 entre 1950 e 1960. Uma das ideias é que não 
temos o direito de aborrecer o consumi-
dor ao interrompê-lo em suas atividades, 
como se fôssemos uma pessoa que apare-
ce no  jantar sem ser convidado. Temos de 
 contribuir com algo para o consumidor. É 
preciso reforçar a importância da criativida-
de para conectar as marcas às pessoas. Acho 
que, na verdade, estamos nos reconectando. 
Estamos mudando nossa maneira de falar. 
Para alguns é um desafio maior. Pensemos 
nas grandes empresas, com muitos clientes. 
Muitas  estão desconectadas das  pessoas. 
Elas investem em pesquisas, mas precisam 
ter uma conversa mais constante com seus 
consumidores. Algumas se saem bem. São 
as que têm autenticidade e transparência 
e conseguem se comunicar. Há também as 
 pequenas empresas. Por  exemplo, uma li-
vraria de bairro. Ela se comunica com seus 
clientes: “você gostou do novo livro?” e o 
cliente responde que adorou. O consumidor 
gosta dessas pequenas e constantes intera-
ções. Desse jeito, ele se apropria do negócio. 
Se um amigo pedir uma  recomendação de 
livraria, dirá “você tem de ir à minha livraria”. 
Essa ligação emocional conecta as pessoas.

M&M — Vamos para um exercício. Sou uma 
marca e quero me conectar com meus 
 consumidores. Vou até você e o que faço?
D’Arcy — Primeiro vamos fazer algumas 
perguntas. Por que você existe? Que tipo 
de negócio você faz? Qual seu propósito? 
 Alguém pode dizer que é vender produtos 
ou serviços e ter lucros, mas esse é o negó-
cio, não o propósito. Uma vez que você  tenha 

definido seu propósito, então discutimos a 
estratégia de publicação de conteúdo. Co-
mo publicaremos histórias? Quais são os 
pontos substanciais da comunicação? Diga-
mos que seu propósito seja empoderar jo-
vens mulheres. Como vamos  manifestá-lo? 
Uma maneira é encontrar jovens incríveis e 
contar as histórias delas. Ou  damos a opor-
tunidade para que elas contem as histórias. 
Podemos fazer diversas coisas para mani-
festar o propósito e construir uma conexão 
com o público. Se as pessoas gostarem des-
se conteúdo, se sentirem que era o que que-
riam, elas vão compartilhá-lo. Se elas se sen-
tirem  inspiradas por essas manifestações, é 
brilhante. Você tem de atentar para a criati-
vidade porque ela o diferenciará. 

M&M — Vocês têm o lema “Move fast”. Quão 
importante é mover-se com rapidez?
D’Arcy — A ideia de mover-se com ve-
locidade é crítica. O ritmo das mudan-
ças é tão intenso que você precisa se me-
xer com  agilidade. E com distrações míni-
mas. Ou  seja, você precisa andar rápido e 
na  direção certa, e acompanhar um bilhão 
de  pessoas, ou 67 milhões de brasileiros. 
Se as equipes de marketing e as agências 

não se  movimentarem com rapidez não é 
 simplesmente que ficarão para trás, e sim 
será cada vez mais difícil alcançar a veloci-
dade de seus competidores. Uma das coisas 
que discutimos muito no Publishing  Garage 
é ter um ambiente como uma redação de 
jornal para a criatividade. Precisamos ter 
uma ligação entre os valores da marca, o 
 conteúdo, a estratégia de mídia, a  estratégia 
do negócio... Tudo isso deve  estar sistemati-
zado num pensamento único. Ter algo co-
mo uma redação em uma das agências do 
cliente é a maneira de sistematicamente fa-
zer o engajamento na mídia social. Mas as 
agências têm uma estrutura que não está 
preparada para as necessidades de hoje ou 
para o mundo em que viveremos. As estra-
tégias de marketing vão exigir que se pense 
melhor o engajamento com o consumidor. 
Não é uma questão de usar o Facebook ou 
não. O ponto é o novo ecossistema em que 
o marketing tem de  atuar.  Isso requer uma 
reinvenção de  nossas  estruturas como in-
dústria para promover essa maior conexão 
com o  consumidor. As marcas  terão de se 
mover com mais  agilidade. Terão de aprimo-
rar  suas habilidades de ter grandes ideias. E 
isso inclui meus colegas de agências.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 6-7, 8 abr. 2013.




