
Abertura para
a criatividade
Com a proposta "Abra a sua cabeça", a 17a Semana Internacional
da Criação Publicitária antecipa tendências do setor

Lenora Matteucci

M
ais enxuta e menos tradi-
cional até em sua divulga-
ção - que usou, entre ou-
tros recursos, blitze que
distribuíram material pro-

mocional em agências de publicidade e fa-
culdades de comunicação -, a 17a Semana
Internacional da Criação Publicitária con-
tará com seis premiados experts como seus
palestrantes. Os nomes confirmados até o
fechamento desta edição são: Antônio
Montero, da ContrapuntoBBDO - Espanha;
Lars Bastholm, da Framfab - Dinamarca;
Nancy Rice, da Miami Ad School; Naoko
Katayama, da Dentsu - Japão; e o brasilei-
ro Renato de Paula, da OgilvyOne e Ogilvy
& Mather - Estados Unidos.
A proposta da iniciativa organizada pela

Edi tora Refe-
rência é que o
público veja um
material quali-
ficado, de agên-
cias e pessoal
top de linha,
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"para ter um me-
lhor parâmetro ern
seu próprio traba-
lho", como define
a coordenadora
do evento, Tatiana
Ferrentini.
O encontro será re-
alizado em São
Paulo, de 7 a 11 de abril, no teatro do hotel
Maksoud Plaza, alameda Campinas, 150, e em
Porto Alegre, entre os dias 8 e 10, no audi-
tório da Escola Superior de Propaganda &
Marketing, rua Guilherme Schell, 350.
Informações pelo www.semana.com.br
ou (11) 6846-6000 (São Paulo) e 0300-
789-6846 (outros estados).
A Semana Internacional da Criação Publi-
citária nasceu com a meta de trazer ao Bra-
sil publicitários que mostrassem as tendên-
cias da propaganda no mundo. Sempre é
realizada em abril, antes do festival de Can-
nes - que acontece todos os anos em junho.
Com isso, comerciais que só seriam vistos
em Cannes são apresentados em primeira
mão nesse evento.
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Para viabilizar o projeto, a Editora Referên-
cia conta, desde as primeiras edições da Se-
mana, com a parceria de agências de pro-
paganda, que se transformam em madri-
nhas e se encarregam de convidar publici-
tários que estejam em evidência no mundo.
Convidado pela AlmapBBDO, Antônio
Montero é, há três anos, diretor-geral de
criação da Contrapunto, onde nos quatro
anos anteriores exerceu a função de diretor
executivo de criação. Ele deve falar sobre o
panorama atual da propaganda na Espa-
nha e no mundo e do reflexo que as gran-
des crises mundiais vêm tendo na criação.
Em sua opinião, se alguns criativos conse-
guem fazer peças muito boas, a maior par-
te é ruim, sendo a Inglaterra o local onde
se tem produzido os melhores trabalhos.
Ele cita a agência Wieden & Kennedy, res-
ponsável pelas campanhas da Nike, como
exemplo disso. Quanto à propaganda rea-
lizada em países de língua latina, Montero
considera Brasil, Espanha e Argentina ni-
velados nessa área.
O profissional foi premiado em festivais de
Nova York, no Clio, Eurobest, One Show,
Communication Arts e San Sebastian e dez
vezes em Cannes. Como tendência de pro-

paganda, Monte-
ro deve falar do
realismo cru e do
realismo mágico
que estão to-
mando conta da
propaganda eu-
ropéia. "São cam-
panhas que tra-

Nancy Rice,
da Miami
Ad School

Naoko Katayama,
estrategista da

japonesa Dentsu

tam a realida-
de tal qual ela
é e por isso se
a p r o x i m a m
da arte."
Já o diretor de
criação da di-
n a m a r q u e s a
Framfab, Lars
Bastholm, é convidado da DM9DDB e
Agência Click. Ele vai falar sobre seu traba-
lho com a Nike, que rendeu dois Cyber Lion
Grand Prix, dois Leões de ouro e um de
bronze no Festival de Cannes nos últimos
três anos. Outros temas abordados serão o
relacionamento agência/cliente, o trabalho
na Framfab e o site da Nike Football, cria-
do para a Copa do Mundo de 2002 e ven-
cedor do Grand Prix do ano passado. O
criativo mostrará ainda o que pensa ser ne-
cessário para criar grandes web sites para
marcas globais.
Bastholm se diz feliz por ter sido convi-
dado para a Semana e espera ter uma tro-
ca proveitosa de informações com estu-
dantes e profissionais que encontrará
aqui. "As pessoas na área da propaganda
são extremamente ocupadas e raramente
existe a chance de trocar idéias sobre o
negócio; então essa oportunidade será
boa para isso."
Convidada pela Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM), Nancy Rice é
diretora criativa da Miami Ad School mun-
dial e diretora da Miami Ad School de Min-
neapolis. Considerada um dos ícones da
propaganda moderna, ela trabalhou em
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Renato de Paula,
da OgilvyOne e
Ogilvy & Mather

empresas de
renome, como
Knox Reeves,
Bozell & Jacobs
MPLS., DDB
Needham Chi-
cago, Ogilvy &
Mather Chica-

go, BBDO Minneapolis e Rice & Rice, além
de ter sido sócia e fundadora da Fallon
McElliot Rice (nomeada "Agência do Ano"
pela Ad Age com apenas três anos de
existência).
Prêmios não faltam em seu currículo pes-
soal. "Mulher Publicitária do Ano" pela Ad-
week em 1981, "Diretora de Arte do Ano"
pelo Comitê Hall of Fame do Clube dos Di-
retores de Arte de Nova York e uma das
consagradas no "Homens e Mulheres com
menos de 40 que estão mudando a nação",
do Esquire Register, ambos de 1986.
Em 1989, sua campanha "Percepção/Reali-
dade", para a revista Rolling Stone, foi a
única de mídia impressa escolhida como
uma das " 10 Melhores Campanhas da Déca-
da" pelo The One Clube e Adweek. Entre as
premiações mais recentes está sua inclusão
pelo British Design and Art Direction no
The Art Direction Book, entre 28 dos me-
lhores diretores de arte do mundo.
A Agnelo Pacheco é a agência madrinha da
planejadora estratégica de mídia da Dent-
su, de Tóquio, Naoko Katayama. "Estou en-
cantada com o convite de palestrar para
publicitários brasileiros e contar como as
coisas estão no Japão". Depois de graduar-
se pela Universidade Keio, ela foi trabalhar
na Dentsu como planejadora de campo.
Dedicou-se ao planejamento de mídia logo
que o Dentsu Media Lab foi criado, basica-
mente para clientes globais, como Coca-
Cola, Louis Vuitton, Moet Hennessy Group,
Nestlé, GlaxoSmithKline e American Ex-
press. No ano passado, foi membro do júri
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do 49a Media Lion do Festival de Cannes.
Sua experiência a convenceu de que a comu-
nicação efetiva só pode ser conquistada com
a integração entre o contato de mídia e a cri-
ação. Agora se dedica a defender e divulgar
para clientes, empresas e estudantes o que
classifica como "a arte científica" do planeja-
mento criativo de mídia. Sua palestra tem
como título "Mídia x Mensagem = Infinito.
Como conquistar a atenção da princesa".
Em sua palestra, Renato de Paula - diretor
regional da OgilvyOne para a América La-
tina e gerente-geral da Ogilvy & Mather
de Miami, convidado da Ogilvy Brasil -
quer desfazer algumas dúvidas sobre Con-
sumer Relationship Management, o CRM,
que segundo sua visão é um tema que tem
sido alvo de muita confusão nos últimos
anos. Publicitário brasileiro que há anos
atua nos Estados Unidos, ele acredita que
algumas empresas lançaram soluções tec-
nológicas complicadas e caras, que aca-
bam não funcionando com todo o poten-
cial que deveriam ter e, pior, não resolvem
necessariamente os aspectos do marketing
de relacionamento. "Espero simplificar o
conceito de CRM e torná-lo mais compre-
ensível. Existe uma grande confusão sobre
o assunto causada pela indústria da infor-
mática, que vende os softwares de CRM
como se fossem soluções de relacionamen-
to", resume.
Para tanto, o profissional apresentará cases
de marketing direto e de relacionamento,
entre eles o da IBM, que ultrapassou quase
300 concorrentes e ficou em 3e lugar no
ranking da Interbrand.
O sexto palestrante, convidado da DPZ, não
estava definido até o fechamento desta edi-
ção. O evento, produzido por Ciça Maria,
tem patrocínio de O Estado de S. Paulo e
apoio da Guetty Images, Maksoud Plaza e
Ticketmaster. Como produtoras madrinhas
entraram as empresas Estúdio Angels e
Juke Box. A campanha foi desenvolvida
pela DPZ; o site foi criado pela DPZ.com e
produzido pela Tribo Interactive, com trilha
sonora assinada pela Lua Web.
(Colaborou Valéria Sanchez)
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