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Em geral, tento evitar falar so-
bre o futuro. Tive a sorte de ter 
nascido num período que me 
possibilitou fazer parte da pri-

meira geração que sempre trabalhou com 
internet. Digital era — e ainda é — uma área 
nova, sem grandes mestres. Talvez por is-
so, tive a oportunidade de escrever um livro 
sobre experiência do usuário (Design pa-
ra a Internet, pela Editora Campus) quan-
do tinha apenas 26 anos. E uma coisa que 
reparei desde o início foi a velocidade com 
que as coisas mudam. Daí meu receio em 
fazer previsões.

 Quando tento pensar no futuro, lembro-
-me logo de um dos princípios do bom de-
sign que me foi ensinado desde pequeno pe-
la minha família de arquitetos: design bom 
é aquele que dura por muitos anos. E des-
de que atingi certa maturidade profissional 
acredito basicamente nas mesmas coisas. 
Portanto, minha visão para o futuro é sem-
pre de certa forma repetitiva. É uma visão 
meio atemporal, baseada em princípios que 
acredito e visando sempre trabalhar tendo 
o ser humano e suas características primi-
tivas como foco principal.

 Uma das minhas (muitas) crenças é que 
utilidade vai ser sempre um conceito atual. 
E meu trabalho visa sempre facilitar a vida 
das pessoas — tudo tem de funcionar e en-
cantar. De uns anos para cá, essa forma de 
pensar finalmente começou a ser mais as-
sociada ao marketing. Várias agências estão 
trabalhando com o tipo de projeto no qual 
acredito há anos: produtos que podem de 
certa forma melhorar a vida das pessoas pe-
los meios digitais.

 Outra das minhas crenças é a prioriza-
ção absoluta da qualidade. Trabalhos extra-
ordinários puxam parceria duradoura com 
clientes, atraem clientes novos, respeito do 
mercado e, finalmente, melhores profissio-
nais para a equipe — que, por sua vez, tor-
nam projetos de qualidade possíveis.

 O grande desafio nessa realidade de rá-
pida evolução em que vivemos é que as pes-
soas precisam de muita dedicação, treino e 
prática profissional para continuar com uma 
performance de excelência. A meu ver, não 
há como um profissional (ou uma empresa) 
que pretende ser o melhor do mundo fazer 
de tudo um pouco — pelo menos não com o 
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 Esse foco na execução me faz acreditar 
que o modelo tradicional de liderança dita-
torial não vai permanecer por muito tempo. 
Eu sou um entusiasta da liderança dando o 
exemplo, mostrando experiência técnica e 
respeitando membros seniores do time co-
mo iguais. Para os mais jovens, o importan-
te é criar um ambiente de ensino e oportu-
nidade para que evoluam na carreira sendo 
constantemente desafiados.

 Por falar em evolução profissional, nos úl-
timos tempos tenho me deparado com mais 
frequência com clientes supersofisticados, 
que me fazem pensar: eu adoraria contratar 
essa pessoa. E esse sentimento não era tão 
frequente há alguns anos. Agências e clien-
tes brigam pelos mesmos talentos. Por isso, 
acredito que a agência digital do futuro tem 
de se aproveitar desses talentos e trabalhar 
em colaboração absoluta com o cliente — 
no mesmo espaço, com total transparência, 
sem grandes apresentações e com mais ex-
perimentos e prototipação. É uma relação de 
colaboração de um time que deve ser único e 
que se aproveita do fato de o cliente ter uma 
noção  absurdamente maior do negócio do 
que consultores recém-chegados.

 E como manter os grandes talentos? Talvez 
esse seja o maior desafio dos próximos anos. 
Nunca foi tão barato empreender e correr 
atrás dos seus sonhos como agora na era di-
gital. Os heróis de hoje, em sua maioria ,são 
empreendedores. Para piorar, trabalhar no ex-
terior também nunca foi tão fácil. Minha hi-
pótese: o modelo tradicional usado por agên-
cias há anos sob o ponto de vista de negócio 
está com os dias contados. As agências que 
se manterão no topo precisarão achar uma 
fórmula de incentivo e compensação inspi-
rada nas startups que oferecem parte da em-
presa para seus funcionários. 

Acredito que, se o modelo não for revis-
to, em médio prazo o custo vai ser o mais alto 
possível: perda dos melhores profissionais — 
o que reduzirá a qualidade do trabalho e, con-
sequentemente, impactará o negócio. Para as 
agências que continuarão pouco flexíveis nes-
se sentido, por já terem sido compradas ou por 
ganância de seus donos, fica o meu boa sorte.

*Felipe Memoria é designer, ex-sócio da Huge e atual 
sócio da Work & Company, empresa sediada em 
Nova York que tem o Google entre seus clientes

nível de qualidade que espero. Portanto, um 
termo muito usado atualmente que não me 
interessa é full service. Boas agências usam 
o termo, mas no fundo sabemos quais são 
seus pontos fortes e fracos.

 Certa vez ouvi uma frase que achei mui-
to interessante: “mais importante do que 
ser o melhor em alguma coisa é ser muito 
bom no que ninguém faz”. A minha visão 
do futuro, portanto, é meio que o oposto 
de full service, e certamente menos ambi-
ciosa: em vez de aumentar os serviços, di-
minuir. Focar no que fazemos de bom. Fa-
zer menos, mas fazer direito. É uma apos-
ta em excelência na execução. Boas ideias 
aparecem constantemente, vindas de todos 
os lados. Nesse momento de muitas ideias 
parecidas, a execução está provando ser o 
grande diferencial. Eu acredito que execu-
ção é a nova estratégia.

Minha visão do 
futuro é o oposto 
de full service: em 
vez de aumentar 
os serviços, 
diminuir. Fazer 
menos, mas fazer 
direito. Nesse 
momento de 
muitas ideias 
parecidas, a 
execução é a nova 
estratégia
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