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POR M I R E L A TAVARES

Não é preciso voltar tantos anos no tempo
para lembrar de Nizan Guanaes e outros
publicitários em palestras específicas sobre
criação, criatividade e grandes idéias. Mais
recentemente, a febre passou a ser as novas mídias
e como adaptar "the big idea" a elas. Porém, na
última edição da Semana da Criação, realizada
na Fecomércio, em abril, outra tendência
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de pessoas e, principalmente, com uma visão
estratégica ampliada.

Talvez por isso a surpresa da maioria da
platéia da Semana quando Nizan parabenizou
os poucos que levantaram a mão respondendo
a ele que queriam atuar no planejamento.
"Pois é isso mesmo que o novo profissional tem
de ser, um planejador, um estrategista" disse
Nizan, salientando que esse novo perfil requer
ainda, impreterivelmente, uma visão global.
Ele mesmo, um dos mais premiados criativos
brasileiros, reconhecido mundialmente, disse ter
compreendido que sua importância na atividade
agora é muito mais como líder empresarial do
que como criativo. "Cada um tem de saber o
seu papel" diz ele, que promete criar uma das

ficou clara: o posicionamento empresarial do
publicitário brasileiro. Se desde sempre o cartão
de visita de uma agência era o criativo que se
tornava administrador "no susto',' liderando de
forma improvisada a própria agência ou alguma
outra por reconhecimento na hierarquia
profissional, hoje esse mesmo criativo tem uma
mentalidade mais focada em business, na gestão

maiores empresas de comunicação do mundo.
"Eu já lutei para o Brasil ser respeitado; agora
eu brigo para que ele seja temido',' ressalta Nizan
com uma de suas frases de efeito, acrescentando
que os brasileiros precisam ter mais confiança e
orgulho do próprio país.

E foi esse discurso que mais impressionou o
estudante da Anhembi-Morumbi Filipe Trabbold,



de 20 anos, que pela primeira vez
participou da Semana da Criação.
Ao contrário do slogan do evento "É
melhor você ir reforçando a auto-estima','
Trabbold afirma que passou a dar mais
valor à atividade e ao profissional. "Dá
um pouco de medo ver um mercado com
tantos caras bons, mas isso é questão de a
gente trabalhar a si mesmo',' diz ele, que
acredita nesse novo perfil estrategista.
"Seja um criativo ou de qualquer outra
área, percebo que temos de ter mais
conhecimento e, sem preconceitos,
estarmos abertos a tudo."

Essa visão requer também parceiros
especialistas em encontrar soluções.
Até por isso, o palestrante convidado da
McCann Erickson, Brian Coilins, acha previsível o
aumento do reconhecimento dos profissionais de
design, seja na maior presença deles em cargos de
liderança nas agências seja com o lançamento da
categoria no Festival Internacional de Publicidade
de Cannes. Para ele, a mentalidade de um
designer dentro de uma agência é fundamental.
"Enquanto o pensamento do publicitário é
resolver problemas, nós corremos atrás dos

problemas para resolvê-los',' diz ele, que chama
a atenção para a importância de, mais do que
comunicar, criar experiências para o consumidor.
Experiências que para o convidado da África, Mike
Byrne, da Anomaly, são guiadas pela palavra hope
(esperança). É ela que o move tanto pessoalmente
quanto profissionalmente para estabelecer uma
conexão entre a marca e o consumidor de forma
mais humana e conseqüentemente contribuir para
uma sociedade melhor. "Se o publicitário não leva
esperança às pessoas não está trabalhando direito"
diz ele, acrescentando ser a esperança que leva o ser
humano a ir além, superar limites, conquistar, ser
melhor e evoluir. Para quem tem dúvidas de como
isso pode funcionar, basta olhar os filmes que
ele assinava para Nike. "São comerciais que não
vendem nada de cara, são pura emoção" destaca
a gerente de planejamento da agência Decidindo,
Luiza Novita.

Além de Byrne,Luiza elogiou também a apresentação
de Judy Rodgers, convidada da Full Jazz."Gostei muito
da relação que ela fez do mundo dos negócios com a
gente mesmo, uma abordagem diferente que mostra
que podemos fazer negócio de uma forma bacana"
completa, referindo-se à responsabilidade que Judy
atribui ao publicitário para a criação de uma nova
realidade. O colega de Luiza, Caio Coimbra, gerente-
geral de planejamento da Decidindo, foi mais um
que gostou desse novo perfil de publicitário e das



novas formas de se comunicar com o consumidor.
"Eu, que estou no planejamento, percebo o quanto é
importante uma área criativa e o quanto deve trabalhar
mais próximo da criação" diz ele.

A Semana ainda contou com Roberto Duailibi,
sócio e diretor da DPZ, convidado de honra pelo
segundo ano consecutivo; Julian Treasure, da The
Sound Agency, convidado da Long Play; Michael
Simons, da Draftfcb Austrália, convidado da
Giovanni; César Agost Carreno, da Ogilvy
América Latina; e o time da Rádio Eldorado.
Para finalizar, o sócio e diretor de criação da
AlmapBBDO, Marcello Serpa, mostrou o quanto
a profissão evoluiu ao longo desses anos. "Um
fotógrafo deixou de ser um fotógrafo para ser um
criador de imagem" exemplifica ele, reforçando
mais uma vez a importância de os profissionais se
reinventarem sempre. 
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