
ara inovar, vocês não podem olhar somente para
a frente, mas também para trás e para os la-
dos". A frase é do designer Mário Narita, sócio da

Naríta Design, e retrata muito bem a amplitude de visão
necessária a quem trabalha nos vários níveis da publici-
dade atual. Com a quantidade de informações e produ-
tos disponíveis hoje, chamar a atenção do consumidor é
uma tarefa ao mesmo tempo difícil e indispensável.

Narita foi um dos convidados da í3 Semana do
Design, promovida pela diretoria do curso de Design da

ESPM SP, realizada em novembro. Ele antecipou aos
alunos uma apresentação que seria exposta em um
congresso em Miami sobre embalagens no merca-
do latino-americano. O desenvolvimento de uma boa
marca e os processos de criação nas agências tam-
bém foram temas tratados durante a semana.

Sem dúvida, a embalagem é uma espécie de cartão
de visitas de uma marca e de um produto. Por isso ela
é uma parte importantíssima da estratégia de comu-
nicação das empresas. Durante o Seminário de Inte-
ligência da Embalagem, o professor Fábio Mestriner,
coordenador do Núcleo de Estudos da Embalagem da
ESPM, mostrou casos onde uma mudança na apre-
sentação de uma marca pode produzir resultados
muito positivos.

No entanto, o conceito de comunicação através
das embalagens ainda não é tão disseminado pe-
las empresas brasileiras. "Uma pesquisa feita com
600 empresas mostra que somente 150 delas tinham
um profissional responsável pelas embalagens", con-
ta Mestriner. Ao mesmo tempo, esse é um negócio de
US$ 500 bilhões em todo o mundo. "O consumidor vê
embalagem e produto como uma coisa única", afirma.

Mas uma boa estratégia de comunicação não se limita
a uma embalagem atraente. E a inovação deve estar em
cada um dos canais utilizados para se atingir as pesso-
as. O l Fórum de Inovação e Criação, organizado pelo
Centro de Inovação e Criatividade ESPM, reuniu gente
das mais diversas áreas para dar suas visões e opiniões
sobre os cenários atual e futuro da publicidade.

Pedro Cabral, CEO da Agência Click, projeta uma
mudança radical de linguagem na propaganda televi-
siva com a chegada da TV digital a partir de dezembro.
"As marcas não poderão mais simplesmente empur-
rar informação ao consumidor", afirma. A Click, se-
gundo Cabral, já se prepara há 10 anos para a chegada
da nova tecnologia. "E o mercado como um todo está
se preparando".

Por outro lado, o diretor de engenharia da Rede





Globo, Raymundo Barros, é mais cético sobre o al-
cance da TV digital no Brasil, e também sobre se
haverá tantas mudanças na publ icidade. "Desde o
início, a televisão atua com o mesmo modelo de ne-
gócios, é difícil criar novos modelos", afirma.

Uma visão mais revolucionária foi dada por Gil
Giardelli, diretor da Permission Media Network. Para
ele, estamos prestes a viver uma ruptura. "A publicida-
de como é hoje vai acabar", decreta. Para justif icar sua
projeção, ele lembra os números do YouTube: na lista
dos 100 vídeos mais vistos, somente dois são de gran-
des produtoras. "Acabou a era da informação, estamos
na era da participação".

O futuro é importante, mas cuidar do presente tam-
bém é fundamental. Por isso, na aula inaugural dos
cursos regulares da Miami Ad School/ESPM, o vice-
presidente de criação da agência Ogilvy, Anselmo
Ramos, comparou os processos de criação de agên-
cias brasileiras e estrangeiras. Tendo trabalhado du-
rante praticamente toda a sua carreira na Europa e
nos Estados Unidos, Ramos ainda está se
adaptando ao modelo nacional, após sua
volta em junho. "Tento implementar
algumas práticas de lá, por serem
melhores. Mas não é nada fácil".

Já o Yahoo! Big Idea Chair Seminar,
promovido pelo portal e realizado
este ano na ESPM, campus Professor
Francisco Gracioso, mostrou casos de
destaque na propaganda brasileira
em 2007, além de representan-
tes de agências e veículos de
comunicação para falar do
mercado. Também promoveu
u ma com petição entre alunos
da ESPM.Anhembi-Morumbi
e Escola Panamericana, o Big
Idea Little Chair, e o grupo vence-
dor fo i o 1012, da ESPM SP, composto
por Carlos Augusto Oyakawa, Pedro
Spadoni, Douglas Augusto Peroni e
Lucas Bonini. O
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