
Detalhes refinados
da comunicação
Nunca os profissionais das agências de propaganda foram tão
incentivados a extrapolar os limites da criatividade em virtude da alta
capacidade de realização que as gráficas brasileiras atingiram

N os últimos 10 anos, os
avanços da tecnologia
gráfica soltaram de vez

as amarras da criatividade. Mes-
mo com os obstáculos — tem-
po e dinheiro — o mercado
publicitário encontra-se sob
uma avalanche de idéias inusi-
tadas. O que chega aos olhos e
às mãos dos consumidores
encanta, seja pelas tonalidades,
brilhos, texturas, recortes e até
mesmo odores. É uma verda-
deira exaltação de todos os sen-
tidos, e não render-se a estes
apelos está cada vez mais difí-
cil, principalmente porque pes-
quisas têm chegado a detalhes
refinados sobre os mais varia-
dos públicos, facilitando a tra-
jetória da comunicação.

O diretor de produção da
DM9DDB,YoshitoYagura, ava-
lia que as possibilidades tecno-
lógicas oferecidas pela indús-
tria gráfica têm sido um bom
estimulo para a criatividade.
Formatos e tintas, bem como a
utilização otimizada de materi-
ais, favorecem o aparecimento
de incontáveis idéias. Ele cita
que o encarte do Speedy da
Telefônica, que circulou nos
principais jornais, exemplifica

uma possibilidade que antes
não poderia ser imaginada. Ou
seja, a quantidade de tinta no
papel jornal não seria aceita,
mas a tecnologia UV permitiu
a façanha. Também o encarte

de revistas para a Honda Fit
registrou gama de tonalidades
que não seriam possíveis com
as quatro cores convencionais.
"Conseguimos verdes e verme-
lhos mais intensos", afirma o

diretor. Apesar de manter cons-
tantes contatos e executar vári-
os testes, principalmente com
a Burti e a Litokromia, Yagura
afirma que a DM9DDB sofre
quando apresenta novos desa-

fios ao mercado. "Este é o pre-
ço para buscar sempre umdi-
ferencial", diz.

Os maiores exemplos do
desenvolvimento gráfico po-
dem ser observados na Revis-
ta do Vaticano, publicação da
Burti, que permite aos criati-
vos do mercado a exacerbação
do imaginável. "As técnicas
mais desenvolvidas são nos
sistemas de pré-impressão cu-
jos avanços são rápidos e têm
permitido reprodução mais fiel
na impressão", analisa. Porém,
as ofertas de papel ainda dei-
xam a desejar porque no País
não há o leque de opções en-
contrado no exterior. "O con-
sumo de papel especial no Bra-
sil ainda é pequeno", diz.

Para o diretor de criação da
Lowe, Júlio Andery, o mercado
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Andery, da Lowe: fornecedores estão

dispostos a atender idéias criativas

gráfico nacional c absolutamente
generoso. "Temos vários fornece-
dores amigos que estão sempre
dispostos a atender as idéias mais
criativas", diz. Ele conta que as-
sim que surge a idéia, já contata
imediatamente a gráfica e só de-
pois de confirmar a possibilida-
dede viabilização é que apresenta

o projeto para o
cliente. "Fazemos tes-
tes para atingir o re-
sultado desejado",
ponlua. Quando foi
convidado a fazer
uma edição da Casa
do Vaticano, Andery
decidiu inovar. Cha-
mou os gráficos da
Burti para trabalhar
em conjunto e isso
permitiu conhecer an-
tedpadamente as pos-
sibilidades de execu-
ção das propostas.
"Essa rapaziada pro-
piciou um aprendi-
zado fantástico", diz.
Também para ele, a
Casa do Vaticano é
um guia para a con-
fecção gráfica. "Hoje,
nosso parque está
muito atualizado e
acho até que usamos
pouco", avalia An-
dery. Mas há sempre

um empecilho, que é a falta di-
nheiro para usar mais e melhor
as potencialidades. "Queria uma
revista como a própria vida, que
enaltecesse o talento humano".
Assim Andery define o resultado
da 7ª edição da Revista da Casa
do Vaticano, cujo tema é Vida. A
capa traz o ato de vir ao mundo.

Speedy: encarte do produto da telefônica circulou nos principais jornais brasileiros

produção de papel com maior
controle sobre rigidez e preser-
vação de cores; a produção de

papéis reciclados atingindo um
nível de acabamento no produ-
to final que permite impressões

vir à luz, em foto de Manolo
Moran. A produção desta edição
contou com requintes de im-
pressão até então inéditos no
mercado. Ao todo, foram utiliza-
dos 21 processos gráficos dife-
rentes. O destaque fica por conta
das tintas metálicas.

Revista Casa do
Vaticano, da Burti,

é considerada
um guia para a

confecção gráfica

Nos últimos tempos, as gran-
des novidades da indústria gráfi-
ca nacional são o incremento em
vernizes com textura e cheiro,
polipropileno, poliestireno, im-
pressões especiais, melhora na
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Honda Fit: encarte da montadora registrou tonalidades fora do convencional



de maior qualidade;
controle de coresper-
feitos no processo
final, corte a laser
para facas mirabolan-
tes; impressão digi-
tal para personaliza-
ção de dados, per-
mitindo que se faça
até um newsletter
com assuntos espe-
cíficos para determi-
nado consumidor.
"Tanta coisa aconte-
ce nesse meio que a
gente não consegue
acompanhar. A evo-
lução atinge todas
as áreas e as pesqui-
sas são constantes.
A indústria cosméti-
ca é uma grande in-
centivadora de no-
vos processos e so-
luções gráficas, e, no

Brasil, é uma
das áreas que
mais investe
em embala-

Casa do Vaticano:

imagens

editadas na

revista da Burti

contaram com

requintes

inéditos

gens. E, para quem lida com
folheteria, materiais de ponto-
de-venda, é um grande sinaliza-
dor do que pode ser feito", diz
diretor de criação da Ogilvy,
Marco Antônio de Almeida.

É evidente que os custos são
os grandes inimigos, mas a pes-
quisa em soluções mais baratas
com alternativas criativas, permi-
tem grandes possibilidades de
sucesso." O importante é que os
criadores e fornecedores estão
cada vez mais integrados na bus-
ca de novas soluções. Como os
folhetos Take One para Motoro-
la. Criamos uma linha que possi-
bilita a interação com o consumi-
dor no ponto-de-venda traduzin-
do a característica do produto e
permitindo uma experiência sen-
sorial importante com ele", conta
o diretor. Para Almeida, o estímu-
lo visual é extremamente impor-
tante. Ele analisa que em um sho-
pping qualquer, é só olhar em
volta para reparar na quantidade
de displays de materiais diver-
sos, com design sofisticado. Num
supermercado, por exemplo,
produtos como margarina ga-
nham roupagens muito mais
atrativas. Observa-se também,
garrafas de bebidas com forma-
tos diferenciados surgindo a
toda hora. "Isso está no nosso
dia-a-dia, aprimora nosso modo

Almeida, da Ogilvy: como consumidores, mais

exigentes, e como criativos, mais ousados

de ver as coisas sem mesmo
percebermos. A evolução da per-
cepção da qualidade visual vai
se incorporando aos nossos sen-
tidos sem nos darconta disso.
Como consumidores ficamos
mais exigentes, e, como criado-
res, mais ousados", diz o diretor.

Como criativo, Almeida pen-
sa em primeiro lugar em surpre-
ender o consumidor. Esse princí-
pio norteia o que vem depois.
Qualquer idéia aparentemente
inviável pode ser feita ou eventu-
almente pode chegar perto do
que foi criado. O fornecedor, o
acabamento e o equipamento que
irão ser utilizados, determinarão
se será possível chegar próximo
do que foi concebido. "A diferen-
ça hoje é que parceiros como

Burti, Takano, Margraf e muitos
outros aceitam os desafios pro-
postos e correm atrás de uma
saída com o maior empenho.
Isso é fantástico. Quase nunca
ouvimos um "não, isso não dá
certo" ou "isso eu não faço". Na
pior das hipóteses, chegam com
uma solução viável e muito pró-
xima do que queremos. Isso
nos dá uma tranqüilidade de
criação insuperável", afirma Al-
meida. No entanto, ele admite
que os problemas de produção
são limitadores importantes, mas
a busca de algo novo que encan-
te o consumidor e valorize a
marca a qual se está trabalhando
é o que seduz os criativos, e os
fornecedores, por sua vez, agar-
ram esse desafio em conjunto.
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