
Na 55- edição do Festival Internacional de Publicidade de

CannEs, design vira categoria e se consol ida como ferra-

menta estratégica de comunicação. Criatividade e capacida-

de de pensar em boas soluções favorecem trabalhos do

Brasil, que levou três prémios na estreia do Design Linns

Julia Garcez?

Em junho, o 55° Festival Internacional de Publicidade de

Cannes estreou a categoria Design Lions e esta decisão

sinalizou o modo mais atento com que toda a indústria

da comunicação - e não apenas da publicidade - olha

para a área do design. "A indústria amplia-se e procura

formas diferenciadas de contato com o consumidor, e o

design faz parte dessa busca", diz Ana Lúcia Lupinacci,

diretora nacional do curso de Design da Escola Superior

de Propaganda e Marketing (ESPM). "Hoje, a maioria das

grandes companhias tem uma estratégia de design, pois

se trata de uma ferramenta que ajuda a construir a

expressão da marca e consolidar o posicionamento de

mercado", completa Fred Gelli, sócio e diretor de criação

da Tátil Design. "O surgimento da categoria formalizou a

inserção do design no segmento de comunicação", afir-

ma ele, único latino-americano integrante do júri.

O Design Lions teve surpreendentes 1.126 trabalhos

inscritos, a maior parte desenvolvida por agências de

publicidade, e não estúdios de design. A premiacão

apontou tendências que devem acentuar-se no futuro,

como a transdisciplinaridade - o design dialoga com

outras áreas do conhecimento -, e a simplicidade, com

pecas que se impõem pelas boas ideias e pela limpeza,

sem bombardear com estímulos. Há também o "ecode-

sign" e a forte preocupação com o meio ambiente e a

sustentabilidade, evidentes em diversos vencedores.

"Hoje, vivemos em meio a uma escassez de recursos

ambientais, e cada vez mais será preciso fazer muito

com pouco", diz Gelli. "E tudo isso passa pela mão do

designer." Para ele, no futuro, o design terá obrigatoria-

mente de ser "eco", e o impacto ambiental deve inclusi-

ve se tornar uma premissa básica para julgar trabalhos

no festival. "Levei essa questão para o júri, e considera-

mos esse aspecto em nossas avaliações/'



As categorias da premiação incluem Design de Embalagens,

Identificação de Marca e Desenho Ambiental. Na página ao

lado, "Identidade Coca-Cola", criação da norte-americana Tur-

ner Duckworth, vencedora do Grana Pr/x. O trabalho descons-

trói o signo mundialmente conhecido e, par meio do desígn,

mostra toda a força da marca. Acima, peça da JWT - índia para

a ffolling Stone, Leão de Bronze -, que usa técnicas folclóricas

do país para retratar ídolos pop, como Madonna

f o:
Acima, Leão de Prata do Brasil, a campanha

"Cigarro Mata Mais" é criação da F/Nazca S&S

para a Unimed/RJ, e mostra imagens de as-

sassinos em massa, como Osama Bin Laden e

Âdoif Hitler, totalmente feitas por cigarres. A

campanha tem uma forma mais leve de abor-

dar uma questão séria - as mortes provoca-

das pelo cigarro -, consegue resultados tão

contundentes como quando se odoro uma

linha mais agressiva e explicita sabre a posi-

ção do cliente em relação ao tabagismo. À

esquerda, "15 Below Emergency Blanquet

Póster", Leão de Prata da Taxi Canadá. O pós-

ter mostra como funciona a jaqueta 15 Belo w,

um agasalho leve feito para proteger morado-

res de rua do rigoroso inverno canadense



A agência japonesa Yomiko

Advertising transformou um

calendário numa peça susten-

tável e //iterativo [ao lado). O

calendário "Mottainaí" ["Não

Desperdice"), é feito com papel

reciclada e permite que suas

folhas, ao final do mês, sejam

destacadas e usadas para ano-

tações. A capa vira um porta-

papéis, como mostra a figura

abaixo. Contemplado com um

Leão de Bronze, o calendário

retoma o espírito frugal e eco-

nómico que antigamente exis-

tia no Japão

Criada pela Indústria Nacional e

Diálogo Desígn para a rede Hortifruti, a embalagem

"Salada Pronta" rendeu mais um Leão de Prata ao Brasil. Em con-

sonância com os princípios da rede, que apregoa a alimentação

saudável, vem com garfo e faca e facilita a vida de quem estafara

de casa e quer comer uma boa salada. Atraente, a embalagem

valoriza o produto e pode ser usada em qualquer lugar

GRANDE CAMPEÃO

O Brasil conquistou três prémios no Design Lions, com as

pecas "Cigarro Mata Mais" (Prata, da F/Nazca S&S para a

Unimed/RJJ, "Salada Pronta" [Prata, da Indústria Nacional] e

Diálogo Design para Hortifruti" e "Flyer de Promoção"

(Bronze, da Leo Burnett para o Instituto Akatu para o Con-

sumo Responsável). Os três têm, segundo Gelli, "um toque

de design muito evidente" e mostram o potencial do país

nesse segmento. "Foi um desempenho muito bom para a

estreia da categoria", diz Ana Lúcia Lupinacci. "O design

brasileiro é competitivo e bem visto, transita pelo interna-

cional sem ser pasteurizado." Flexibilidade e criatividade

são outros atributos nacionais que contam pontos impor-

tantes. "Se em áreas que envolvem tecnologia a competi-

ção é mais difícil, quando o importante são as boas ideias

e o olhar lúdico, brigamos em igualdade de condições com

os grandes nomes internacionais", aponta Gelli. "Fazemos

muito com pouco, transformamos o ordinário em extraor-

dinário, usamos o problema para falar da solução. Em tem-

pos de poucos insumos, isso é importante estrategicamen-

te." Gelli e Ana húcia acreditam que o país tem possibilidade

de ser "um grande campeão" no Design Lions. "Com criativi-

dade e ideias originais, somos capazes de fazer muito, e eu

acredito nessa forca das ideias", afirma ele. %



Ao lado, Leão de Ouro, "Fragile" ("Frágil"}, é criação da JWT de

Singapura para a transportadora Crown Retocatíons. Distribuída

em lojas de móveis, para embrulhar produtos delicados, a peça

usa o plástico-bolha para enfatizar os cuidados da empresa.

Abaixo, o agência Dentsu, de Tóquio, criou um belo visual para o

Manju no Shikuzu ["Essência da Longevidade"), suplemento à

base de papaia verde. A embalagem ficou mais leve, com cores

que remetem a um caráter caseiro e natural. Leão de Prata

Acima, estratégia da Ogilvy Frankfurt para promover a loja alemã da IKEA,

gigante do segmento de móveis de baixo custo. A agência literalmente "fanta-

siou" as sacadas de um prédio como versões gigantes dos produtos comer-

cializados pela empresa, atraindo a atenção geral. À esquerda, o livro "Soli-

dary Routffto Mauritania", que relata uma expedição humanitária ao país afri-

cano, O trabalho, da agência espanhola DFRAILE, ganhou um Leão de Bronze
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