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SEMINÁRIO

Criatividade não basta mais
Agências precisam incorporar novas tecnologias e fortalecer processos de distribuição de suas mensagens

Por FeliPe Turlão fturlao@grupomm.com.br e José saad NeTo jsaad@grupomm.com.br

A boa e velha 
criatividade 
das agências 
que foi reco-
nhecida nas 

60 edições do Festival Internacional de 
Criatividade de Cannes não significará 
mais nada se não tiver o suporte de bons 
planos de distribuição, mais complexos 
do que no passado, e se não considerar 
as possibilidades oferecidas pelas novas 
tecnologias. Do seu lado, as empresas 
de tecnologia buscam formas mais cria-
tivas para ajudar a espalhar essas men-
sagens. A programação de seminários 
do evento reuniu profissionais dos dois 
lados no mesmo palco. Eles trataram de 
aparar arestas que ainda possam existir 
para atravancar essa nova cadeia de pro-
dução, distribuição e monitoramento que 
envolve todos os lados e que torna possí-
vel a boa e nova publicidade.

Players como Facebook e Twitter, que, 
há alguns anos, eram estranhos no ninho 
em Cannes, fizeram definitivamente par-
te da conversa em 2013. “Ter uma sacada, 
apenas, não é o suficiente”, decreta Mark 
D’Arcy, diretor de soluções criativas glo-
bais do Facebook. “Não estamos mais 
em 1954. Eu dou uma olhada na televi-
são ao menos 20 vezes ao dia, enquan-
to olho o YouTube e outras mídias. As 
grandes ideias não são mais suficientes 
como eram antes. Elas precisam chegar 
até mim”, afirma. 

Assim, plataformas de comunicação 
de diferentes perfis, sejam pagas, con-
quistadas ou proprietárias, compõem es-
se complexo sistema que precisa ser en-
tendido por todos desde o briefing. “Nos-
so desafio é mensurar o crescimento do 
negócio dos nossos clientes por meio do 
gerenciamento da forma de contar histó-
rias em suas diversas plataformas. A his-
tória precisa ter um começo e um fim”, 
complementa D’Arcy. 

Em seu seminário, o Twitter descreveu 
parte do funcionamento dessa rede de dis-
tribuição multifacetada, apresentando a 

ideia de que uma nova “trilha sonora so-
cial” amplia o que está passando ao vivo 
na televisão. Assim, abre-se espaço para 
uma nova era de criatividade às agências. 
“As marcas podem produzir experiências 
muito mais engajadas, seja na TV ou fora 
dela”, assegura Deb Roy, diretor de ciên-
cia de mídia do Twitter.

As empresas de tecnologia têm busca-
do formas de se aproximar do processo 
criativo e ajudá-lo. O Google, parte funda-
mental dessa cadeia, apresentou no Festi-
val seus projetos da plataforma  Moonshot, 
voltada a criar ideias grandiosas com 
poder de mudar as coisas. “Na medi-
da em que a tecnologia começa a fazer,  
gradualmente, parte de nossas vidas de 
forma natural, o pensamento Moonshot é 
incorporado e podemos criar muito me-
lhor. É o abraço da tecnologia e da cria-
tividade”, lembra Astro Teller, head do  
Moonshot Google Project. 

Mesmo redes que não estão tão envol-
vidas com marketing estão prestando mais 
atenção ao fenômeno. O CEO do LinkedIn 
Jeff Weiner ressalta que sua presença em 
Cannes leva em conta a necessidade de a 
rede social passar a oferecer soluções pa-
ra as marcas disseminarem suas mensa-
gens. “As marcas estão famintas para ex-

plorar as redes sociais. Para isso, é essen-
cial pensar em formatos que usem cria-
tividade e tecnologia simultaneamente”, 
reitera. Já o Tumblr lançou seus primeiros 
produtos de publicidade no ano passado. 
“Nossa ideia é proporcionar as ferramen-
tas para que você possam colocar sua cria-
tividade. Juntos, podemos mudar o mun-
do”, comenta o fundador David Karp, que 
pretende estreitar os laços com o mercado 
de agências após esta edição do Festival.

Combinação perfeita 
Algumas agências já mostram que não 

estão ignorando mais o fato de que as no-
vas tecnologias trazem maneiras novas de 
transportar as mensagens. A Leo Burnett, 
por exemplo, apresentou em seminário da 
Contagious sistemas como os de sensores 
visuais e biométricos. “As novas tecnolo-
gias combinadas com sofisticados siste-
mas de dados podem transformar mer-
cados inteiros como saúde, varejo e en-
tretenimento. E as marcas têm músculo, 
escala, alcance e dados suficientes para 
ser arquitetas e pioneiras de profundas 
transformações baseadas nessas tecno-
logias”, reforça James Kirkham, head glo-
bal de social e mobile.

A japonesa Party não enxerga mais o 

trabalho de agências no seu formato tra-
dicional, mas sim como o de uma empre-
sa que precisa combinar a arte de contar 
boas histórias com a tecnologia. Os só-
cios Masashi Kawamura e Qanta Shimi-
zu apresentaram trabalhos e destilaram 
frases que resumem a sua maneira de 
atuar, sob o lema “a tecnologia certa pa-
ra dar vida à ideia certa”. Sob a lógica da 
agência, ela não busca desenvolver solu-
ções que possam, um dia, ser aplicadas à 
publicidade. Ela une os dois lados. Profis-
sionais de tecnologia e criação, apesar de 
formações acadêmicas totalmente distin-
tas, estão lado a lado fazendo acontecer.

A R/GA, que também não se enxerga 
mais como uma agência na acepção tra-
dicional da palavra, defende que o mundo 
da comunicação está diante de uma revo-
lução pela qual as agências precisam ge-
renciar as marcas em um mundo no qual 
as próprias pessoas buscam compreen-
der seus dados pessoais e transformá-los 
em conhecimento. “Essas informações já 
estão nas mãos dos consumidores. Para 
entender melhor suas vidas, eles vão co-
letar esses dados e analisá-los de um jei-
to sem precedentes”, salienta o CCO glo-
bal Nick Law. “Estamos no momento dos 
VIPs, ou seja: very individual and perso-
nalized (bem personalizado e individu-
al)”, concorda Alfredo Gangotena, CMO 
global da Mastercard, convidado da R/GA  
para um dos painéis do Festival.

A mensagem que ficou para as agências 
é que elas não podem mais perder tempo 
em abraçar a tecnologia. “Precisamos fa-
zer uma publicidade melhor, e fazer que 
as coisas que temos sejam ainda melho-
res”, conclama David Droga, fundador da 
Droga5. “O mundo ainda precisa de mar-
cas e da publicidade, e isso não vai mu-
dar. Cabe a nós fazer isso melhor. Como 
publicitários, precisamos olhar para fora e 
ter mais ideias integradas pela tecnologia 
à sociedade”, resume. Assim, tecnologia e 
criatividade, quando pensam com o mes-
mo objetivo, poderão fazer uma grande di-
ferença para as marcas no futuro. 

Astro Teller comanda a plataforma Moonshot, do Google, 
voltada a criar ideias com poder de mudar as coisas

Deb Roy, do Twitter: “As marcas podem produzir experiências 
muito mais engajadas, seja na TV ou fora dela”

Mark D’Arcy, do Facebook: “As grandes ideias não são mais suficientes como eram antes”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1565, p. 49, 24 jun. 2013.




