
22a Semana Internacional da
Criação Publicitária recebeu cer-

ca de 1.200 pessoas por dia, em duas
diárias, semana passada, de 14 a 18,
no Teatro Raul Cortez, no Fecomér-
cio, em São Paulo. Entre convidados
nacionais e internacionais os ternas
discutidos foram os mais variados. A
importância do design para a comu-
nicação de uma marca, por exemplo,
foi abordada por Brian Collins, dire-
tor da Collins Design Research, de
Nova York.

Ele foi trazido pela McCann Eri-
ckson. No início de sua palestra,
Brian comentou que ficou surpreso
com o sumiço dos outdoors e placas
da cidade, o que ele achou "fantásti-
co". "Parabéns! Vocês conseguiram e
estão se antecipando ao futuro". No
mesmo dia, na última terça-feira (15),
Nizan Guanaes, fundador do grupo
ABC e presidente da África, contou
o motivo que o levou a construir um
grupo de comunicação. Próximo de
completar 50 anos, com 6o quilos a
menos, ele disse que está se "reinven-
tando". Além de falar de seu grupo
e de como o Brasil pode ganhar o
mundo, Guanaes divertiu a platéia
com suas frases e comentários inusi-
tados. Até cantou um sambinha, de
sua autoria, para a mulher, Donata,
que aborda a TPM, sob o título "Ela
tá de Chico" (dá para imaginar?!).

Os cinco acrobatas trazidos por
Roberto Duailibi, no dia da abertura
da Semana (14), surpreenderam os
participantes com seus saltos e ilus-
traram a metáfora que o experiente
publicitário citou em sua apresenta-
ção: as improvisações que se deve fa-
zer para surtir o impacto desejado.

Já o australiano Michael Simons,
convidado da Giovanni+DraftFCB,
mostrou seu talento com desenhos
ao falar das fases da sua vida pro-
fissional. Ele é diretor de criação da
DraftFCB Austrália, Ásia e Pacífico.

Logo em seguida, Julian Treasure
aguçou os ouvidos do público com
jingles, músicas e ruídos em sua pa-
lestra sobre a influência do som no
meio ambiente. Ele, que é chairman
da The Sound Agency de Londres,
veio participar da Semana da Cria-
ção a convite da LongPlay.

A Semana também recebeu equi-
pe da Rádio Eldorado, que contou
corn as presenças de Míriam Chaves,
Filomena Saleme, Ary Pereira }r.,
Paulina Chamorro, Rogério Chioc-
chetti e Daniel Daibem, além da
Banda Gigante, que transmitiu ao
público o clima do "ao vivo" presen-
te no cotidiano do circuito do rádio.
"Posso dizer que a marca da emissora
é o ouvinte-repórter. É a nossa novela
das oito", afirmou Filomena, editora-
chefe da Eldorado, na última quarta-
feira (16).

Também no dia 16, o argentino
César Agost Carreno, diretor de cria-
ção da Ogilvy América Latina, con-
vidado da Ogilvy Brasil, disse que a
campanha do Guaraná Antarctica,
criada pela Duda Propaganda, na
qual Maradona sonhava que estava
com a camisa da seleção brasileira,
foi a que mais o impressionou nos
últimos tempos. Para ele, a publicida-
de de hoje está engessada em muita
informação e pouca espontaneidade.
"É muita informação para pouca di-
versão".

Na última quinta-feira (17), a
norte-americana Judy Rodgers, do
movimento IVE (Imagens e Vozes
da Esperança), que veio ao Brasil a
convite da Full Jazz, falou sobre a no-
va realidade com que o mercado se
depara. Ela disse que "é preciso ter fé
nos consumidores, pois a base da pi-
râmide é muito importante na Amé-
rica Latina e na publicidade". Ela vem
trabalhando em prol da construção e
fortalecimento de bases cidadãs.

Depois de Judy, foi a vez de Mike
Byrne. Convidado da África, é sócio
e diretor de criação da Anomaly de
Nova York. Estruturou sua apresen-
tação a partir do que ele chama o
"destravamento da criatividade". Pa-
ra ele, "a criatividade é a que muda o
mundo e não a propaganda".

Marcello Serpa, sócio e diretor
de criação da AlmapBBDO, encerrou
a edição deste ano da Semana da
Criação abordando "O que vem por
aí" (veja nesta e nas páginas 15, 16,
17, 18 e 19 detalhes de cada uma das
palestras).

O evento foi patrocinado pela
ESPM, Terra e ANJ, e contou com
o apoio do Clube de Criação de
São Paulo, Tribolnteractive, Play It
Again, Flemming Associados, Bossa
Nova Films e 511 Filmes.
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Acrobacias e improvisos

por Maria Fernanda Malozzi

onvidado de honra da 22ª
Semana Internacional de

Criação Publicitária, Roberto
Duailibi, sócio-diretor da DPZ,
fez a abertura do evento (14)
que reuniu palestrantes nacio-
nais e internacionais do mer-
cado.

O experiente publicitário
acredita que para se ter o su-
cesso profissional "é preciso
destravar", soltar a criativi-
dade. "O cérebro é a grande

máquina que a natureza deu
a vocês. Saibam explorá-lo",
disse Duailibi aos estudantes e
profissionais da platéia.

A incessante busca dos
publicitários pelo novo, pelo
único-e original foi o ponto
que Duailibi abordou em sua
apresentação sobre a mente
criativa. Para que não haja o
temível bloqueio e por conse-
qüência, a angústia, uma dica
dada pelo profissional é fazer
algumas perguntas básicas: O
que?, Quem?, Quando?, Onde?,
Como? e Por que? "O lead, que
são essas perguntas, é ensina-
do aos estudantes de jornalis-
mo, e também devem ser utili-
zadas por nós no momento de
criação", aconselha.

Duailibi também comentou
sobre as possibilidades criati-
vas, que são: adaptar, inverter,

combinar e deixar como está.
"O publicitário pode escolher
dentre essas opções o que ele
quer fazer com seu trabalho".

Outro ponto abordado por
ele são os fatores internos e
externos. "Os fatores internos
são controláveis, como: produ-
to, embalagem, marca, investi^
mento, distribuição, serviços
e venda pessoal", explicou
Duailibi, complementando:
"}á os fatores externos são in-
controláveis, ou seja, você não
pode controlar a concorrência,
por exemplo. Assina como a
demanda, a tecnologia e a le-
gislação". .

O publicitário lembrou
que os objetivos básicos nun-
ca devem ser deixados de la-
do. "Aquelas duas perguntas,
'Quanto custa?' e 'Quanto vai
render?' vocês nunca estarão

livres", afirmou.
Duailibi também demons-

trou a Régua Heurística digital,
que é uma espécie de memória
artificial que concentra diversas
perguntas que auxiliam o cria-
tivo a compreender e antecipar
os caminhos cia concorrência.
"Essa é uma ferramenta exce-
lente, que os auxilia no momen-
to de criação (os temas em azul)
e para saber também como a
concorrência se comporta (te-
mas em vermelho)".

Por fim, Duailibi apresentou
um grupo de cinco acrobatas
para ilustrar a metáfora que
disse o tempo todo em sua pa-
lestra: o publicitário deve fazer
acrobacias e improvisos para
surpreender a cada criação. E
ressaltou: "A máquina mais pre-
ciosa está dentro de cada um de
vocês".
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