
De programador de
sistemas a diretor de
criação da área inte-
rativa da DM9 foi um
pulo. Bastou um e-
mail pedindo traba-
lho, no melhor estilo
cara-de-pau, e pronto:
começava a carreira
de Paulo Jorge Pe-
reira, o P J, hoje um
dos sócios da Agên-
ciaClick, especiali-
zada em criação pu-
blicitária para web.
Aos 26 anos, ele é o
profissional de inter-
net mais premiado do
Brasil e um dos mais
premiados do mundo.
Nesta entrevista ele
fala sobre carreira,
prêmios e publici-
dade para rede. Tem
mais: afirma que
banner funciona sim,
e muito, contrariando
grande parte dos
especialistas que
dizem não ser este o
tipo de propaganda
ideal para a web.

Daniel Milani Dotoli - especial
para a revista Propaganda

Propaganda - Como você
descobriu a mídia interativa?

PJ-Em 1989, quando ainda morava
no Rio de Janeiro, eu trabalhava como
programador de sistemas. Nessa época
acabei criando, pelo que tenho
conhecimento, a primeira propaganda
interativa do Brasil, para uma marca
de protetor agrícola. Na verdade, era
um jogo em que a pessoa tinha que
dirigir um tratorzinho até o produto,
pegá-lo e jogá-lo sobre a plantação de
soja, para protegê-la das ervas
daninhas. O sucesso que teve entre os
consumidores do produto me fez
perceber que a possibilidade de usar
computador como mídia era um
negócio legal.

P - Quando efetivamente você
começou a trabalhar com isso?

PJ - Em 1995, quando a internet
começou a ficar em evidência, essa
idéia de mexer com publicidade ficou
mais forte para mim. Na época eu
cursava Administração de Empresas, já
que não podia fazer publicidade por
não ter o curso no período noturno. Foi
então que mandei um e-mail para a
DM9, na maior cara-de-pau, dizendo
que eu tinha que trabalhar lá, que eu
tinha feito a primeira propaganda
interativa do País. E eles 'me
contrataram.

P - Para cuidar do departamento
de web?

P J - Não, nem existia esse
departamento. Quando entrei na
agência eu me dirigia ao diretor de
operações, que na época era o José
Eduardo Cazarín, atual presidente da
Lowe Lintas.Até brinco que foi ele que
me "inventou " na publicidade, pois foi
Cazarín que recebeu meu e-mail e
convenceu Nizan Guanaes, Affonso

Serra e Guga Valente (três dos sócios
da agência em 1995) a comprar a idéia.
Quando Cazarín saiu, eu fui para a
área de mídia, trabalhar com Paulo
César Queiroz. Depois passei pelo
atendimento e criação, até que a
agência criou o departamento de mídia
interativa e eu passei a diretor de
criação da área.

P - Na época, o que você imaginava
que iria acontecer com a criação para
internet?

PJ - Eu achava que existia a
possibilidade de ser um negócio
importante, tinha certeza que de
alguma forma iria mexer muito com o
mundo todo, mas não imaginava que
tomaria a proporção que tomou. Na
verdade, eu apostei na internet, jogando
todas as fichas que eu tinha.

P - E hoje, você sabe onde isso vai
parar?

PJ — Continuo não fazendo idéia.
Estamos apenas no começo de tudo,
muito longe de saber a dimensão que
essa área vai tomar. Na verdade, nem
gosto de falar que nosso compromisso
é com a internet, mas sim com as
novidades que a economia digital está
trazendo para o mundo, tentando ajudar
nossos clientes a viabilizá-las, tanto no
aspecto de criação quanto de
tecnologia. Acho que a criação digital
irá se aproximar muito da publicidade
de televisão, mesclada com o fator da
interatividade.

P - E como fica a linguagem para
esse tipo de criação?

PJ - Já está se criando uma
linguagem própria, o que é vital para
a área. Quando eu falo de
proximidade com a televisão é mais
relacionado a influências. Atualmente
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se vê muitos aspectos criativos da
televisão aparecendo na web, assim
como a base da criação digital é
totalmente influenciada pelo que é
feito na mídia impressa, com um
pouco de movimento e interação.
Posso até falar que já existe o
processo contrário. Na MTV, você
pode ver diversas vinhetas com cara
de internet. É uma troca de idéias.
Aqui na AgênciaClick, a gente se
preocupa muito com a influência da
mídia tradicional
na mídia intera-
tiva. Tanto que
costumamos con-
tratar pessoas
que nunca traba-
lharam com inter-
net, como é o ca-
so do Eduardo
Martins (jurado
brasileiro em
Cannes'2000 na
categoria Press-
&Poster), que
veio da F/Nazca e
é um dos tops da
área mídia eletrô-
nica/impressa.

P - Logo de-
pois que começou
a criar na DM9,
foram apare-
cendo os prê-
mios...

PJ É, o
primeiro grande prêmio, um Leão em
Cannes em 1998 na categoria Cyber
Lions, foi conquistado com o site
para a 12a Semana Internacional da
Criação Publicitária, um evento da
Editora Referência. Eu nem gosto de
falar em "meu primeiro grande
prêmio", pois a publicidade na
internet é muito complexa, exige
outras pessoas trabalhando. Na
época, os nomes que ficaram mais
badalados nesse trabalho foram
Mareio Ribas e Dráusio Gragnani,
que hoje estão na NeoGama. Em
1999, veio outro Leão, dessa vez
para um banner sobre o chat de
lésbicas do Universo Online. Esteja
foi feito com outra equipe.

P - Qual a importância que a
criação da categoria Cyber Lions,
que começou a fazer parte do Festival
de Cannes em 1998, teve para esse
segmento de criação?

PJ—Acho que isso foi a grande mola
para o meu trabalho. Não que prêmio
seja a coisa mais importante do
mundo, mas ele dá uma visibilidade
enorme. Ajuda na conquista dos
clientes, torna muito mais fácil

• convencê-los de que idéias menos

"Acho que a criação digital irá se
aproximar muito da publicidade

de televisão"

tradicionais são boas. Deu para sentir
a diferença após a conquista do
primeiro Leão. No segundo, o
progresso foi mais significativo. Agora,
depois do desempenho da
AgênciaClick este ano, o negócio tende
a ficar ainda melhor.

P - Melhor do que ser a agência
de internet mais premiada do
mundo, como foi este ano em
Cannes?

PJ - Antes do festival isso nem
passava pela minha cabeça. Se alguém
me falasse que aconteceria, eu o
chamaria de louco. Foi uma surpresa
muito agradável, além do
reconhecimento de um trabalho muito

dedicado à criação interativa. Masl
minha responsabilidade não é com
prêmios. Eu sempre reúno o pessotm
que trabalha na Click e falo a mesmül
coisa: "A gente está aqui para fazer \
resultados, estamos aqui para gerar
dinheiro." A minha responsabilidade é
com isso. Porém, eu acredito que a l
única maneira de gerar dinheiro pam
nosso cliente é fazer um trabalhai
extremamente criativo e, por isso, eles
acabam concorrendo a prêmiosl

importantes. Só
com trabalho
criativo eu posso
transformar cada
real investido por
meu cliente em
outros R$ 10 para
o seu bolso.

P - Há cerca de
dois anos, você
disse que a DM9
estava apostando
na internet sem
preocupação com
retorno imediato,
mas quando essa
mídia estourasse,
vocês seriam os
primeiros a
ganhar dinheiro.
A internet
estourou...

PJ — Falei isso
ainda antes do
primeiro prêmiol

em Cannes, com a certeza de que isso
aconteceria. Muitas pessoas olham
para a AgênciaClick, com seus sete
meses e diversos clientes fortes,
prêmios importantes, e falam: "Olha
só, que coisa! De repente, eles
apareceram!" De repente nada. A gente
vem batalhando duro, acreditando
investindo nesta área há tempos. Tanto
que nos últimos quatro anos eu recebi
várias propostas para trabalhar em
áreas diferentes e não aceitei. O Pedro
Cabral, o Abel Reis e a Ana Maria
Nubié (sócios da Click junto com PJ)
também trabalham com internet há
muitos anos e eram donos da Midialog,
empresa de mídia interativa. Ninguém
aqui é aventureiro. Conheço muitas
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pessoas que, quando eu comecei,
desistiram de trabalhar com internet
porque achavam que iam demorar para
obter retorno. Agora, querem voltar, o
que é mais difícil.

P - Voltando a falar de Cannes,
esta última edição do festival colocou
realmente o Brasil no topo da criação
interativa mundial (foi o melhor
desempenho entre todos os países,
com um Grand Prix, oito Leões e 46
trabalhos no
short list)...

PJ - A grande
diferença é que o
Brasil é muito mais
ousado na publi-
cidade interativa.
As agências ame-
ricanas, por exem-
plo, parece que
criaram um ma-
nual padrão de
"como fazer uma
propaganda na
web " e seguem-no
à risca. Talvez por
terem muitas con-
tas gigantes, elas
têm medo de
arriscar. Mas isso
é influência da
nossa publicidade
em geral, que
sempre foi muito
ousada. Até porque
lemos menos con-
dições financeiras que os países mais
ricos, então temos que ter idéias dife-
rentes. Os europeus, principalmente os
ingleses e alemães, são outros que
possuem um pouco de ousadia também.

P - Você ficou surpreso com o
Brasil passar de um Leão nas
duas primeiras edições do Cyber
Lions para um GP e oito Leões
este ano?

P J - Não, por um simples detalhe:
em 1998 e 1999 só havia Leões de
Ouro, ou seja, só os trabalhos
excepcionais conquistavam prêmios.
Este ano, foi aberto para Leões de
Prata e Bronze, que vieram a premiar
outros ótimos trabalhos.

P - Essa categoria também foi
separada em criação de On-line Ads
(websites) e Banners. Por que o
Brasil só conquistou prêmios em
Banners?

PJ - Aí vai muito do aspecto
econômico. A principal característica
na criação de um banner é a
criatividade do profissional, não é
preciso nenhum recurso milionário. Já
um bom site exige orçamentos muito
maiores. Nem sempre o cliente quer

"O banner é o arroz com feijão da
propaganda interativa. Simples,

mas eficiente"

gastar seu dinheiro nesse tipo de
propaganda. É mais ou menos
parecido com a relação entre a
publicidade de mídia impressa, em que
o Brasil sempre se destaca no festival,
e a de filmes, que não temos um
desempenho tão bom. Mas creio que
em pouco tempo iremos competir de
igual para igual com os Estados
Unidos e outros países também na
criação On-line Ads.

P - Já que estamos falando em
banner, esse tipo de publicidade
funciona?

PJ— Lógico que funciona, e muito.
O banner é o arroz com feijão da
propaganda interativa. Simples, mas

eficiente. Eu não gostava, mas
aprendi afazer e vi que dá resultados.
Os clientes estão tendo retorno. Claro
que formato diferente de publicidade
é uma delícia de fazer, é bonito. Mas
isso não quer dizer que vai render
alguma coisa. Formatos diferentes só
devem ser feitos quando houver
pertinência. Esta é a palavra-chave.
Pode-se usá-los para fazer barulho,
mostrar que você chegou, enquanto o
banner é o básico. Resumindo: o

banner é oforma-
to mais viável
atualmente para
fazer a publi-
cidade interativa
acontecer.

P - Como vocês
estão se prepa-
rando para criar
publicidade inte-
rativa com a en-
trada da tecno-
logia de acesso à
internet via apa-
relhos sem fio,
como celulares e
palm tops?

PJ - Estamos
começando a pre-
parar alguns tra-
balhos. A internet
móvel ainda tem
suas limitações,
como baixa re-
solução, pequena

área de visualização, impossibilidade
de uso de cores. Mas, como costumo
dizer, limitação não é bom nem ruim,
é uma característica diferente. No
caso dessa tecnologia é a chance de
conquistar o consumidor onde quer
que ele esteja, como no trânsito.

P - Só por curiosidade, como você
utiliza a internet na sua hora de
lazer?

PJ - Eu não navego muito. Já
utilizei mais. Hoje eu entro para ver
horários defumes no cinema, procurar
restaurantes... Enfim, serviços.
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