
No mercado publicitário, no-
vos títulos ou funções são vistos 
inicialmente com desconfiança 
ou apontados como modismo. A 
introdução do head of art, uma 
espécie de supervisor geral da 
direção de arte, tem inspirado 
uma discussão nessa linha por 
aqui. A primeira impressão que 
se pode ter é que a adoção do 
cargo — que neste ano vem 
ganhando mais espaço — é mais 
aceita em agências que têm 
líderes criativos com formação 
em redação, enquanto aquelas 
lideradas por diretores de arte 
tendem a ver a função como 
desnecessária.

Recentemente, a Mohallem 
Meirelles fez o movimento nesse 
sentido com a contratação de 
Marcus Kawamura, que tem 
passagens pela AlmapBBDO, 
DM9DDB, Y&R Portugal, W/Bra-
sil, Leo Burnett e Africa. Mas 
a primeira agência brasileira 
a anunciar um head of art foi 
a Ogilvy, com a nomeação de 
Denis Kakazu, no final do ano 
passado. Isso ocorreu após 
convite de Anselmo Ramos em 
seu retorno ao Brasil após 12 
anos com passagens na Y&R 
em Lisboa, Miami e Madri; e na 
Lowe, em Nova York. A idéia de 
adotar um head of art surgiu 
em função dessa experiência 
no exterior. 

Lá fora, especialmente no 
mercado britânico, o processo 
criativo envolve o head of art e 
até o head of copy, um diretor de 
criação com foco mais em texto. 
“O head of art entra nos primei-
ros estágios de criação e ajuda as 
duplas a escolher possíveis cami-
nhos gráficos na criação. Na fase 
final de tipografia, o head of art 
funciona como um coach para 
melhorar o layout”, explica Ra-
mos. A visão macro do processo 
e do padrão criativo da agência 
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é uma importante atribuição do 
head of art, que em alguns casos 
pode evitar que duas campanhas 
para clientes distintos tenham 
linguagens parecidas. 

A função também foi ado-
tada na Ogilvy da Argentina 
com Jonathan Gurvit no cargo, 
com quem Kakazu mantém 
freqüentes trocas de idéias. �Na 
concepção original, o head of 
art trabalha com diretores de 
criação para definir o tom de 
acordo com o perfil dos clientes. 
No Brasil, talvez vire um diretor 
de criação que cuida de arte, mas 
não deve ser assim por não ha-
ver a obrigação de se relacionar 
com os clientes. O foco maior é 
ajudar a diferenciar a criação�, 
diz Kakazu. 

Bola dividida
Sobre a questão de que a 

função faz mais sentido em 
agências dirigidas por redatores, 
Anselmo discorda. �É um outro 
jeito de trabalhar. O head of art 
também pode ser o mentor para 
os demais diretores de arte da 
agência�, afirma. Nesse sentido, 
Ramos revela que considera a 
idéia de adotar o head of copy, 
justamente para que os redato-
res tenham supervisão de tra-
balho.  O cargo já existe para as 
bases asiáticas da Ogilvy. 

Há quem veja com reserva 
a função. É o caso de Pedro 
Capeletti, diretor de criação 
da Fischer América. “Acho es-
quisito. Sou o responsável pelo 
controle de qualidade verbal e 
visual na Fischer, junto com o 
Flávio Casarotti. Temos pessoal 
na criação para dar apoio. Mas 
não os chamaria de head of art 
ou copy para não imobilizar suas 
funções�, explica Capeletti. �Se 

a preocupação é com o produto 
final a ser entregue, a iniciativa 
é muito válida. Mas não pode ser 
mais um quadradinho no organo-
grama da empresa”, emenda. 

O VP da DM9DDB Júlio An-
dery acredita que um diretor de 
arte tem por obrigação ser head 
of art, administrando desde a 

concepção até a pós-veiculação 
de cada projeto. “Estar envol-
vido e ser conhecedor de toda 
estratégia é um processo único 
de desenvolvimento e engran-
decimento de cada projeto. Aí, 
entra a cara da agência. Tem 
de haver unidade, um estilo 
determinado, uma minuciosa 
escolha de fornecedores, seja 
lá qual for o cargo: head of art, 
diretor de criação ou vice-pre-
sidente”, afirma o diretor de 
arte Andery. 

Divisão de tarefas
De qualquer modo, outra 

agência que incorporou o head of 
art em seu quadro é a F/Nazca, 
que contratou João Linneu para 
assumir a função no primeiro 
semestre. Eduardo Lima, diretor 
de criação da F/Nazca, explica 
que a decisão tomada em con-
junto com Fábio Fernandes, pre-
sidente e diretor de criação, teve 
como objetivo principal designar 
um profissional para comandar o 
trabalho de todos os diretores de 
arte da agência. O fato de ambos 

terem a redação como ofício de 
origem também pesou. E um 
head of art também significa uma 
melhor divisão das tarefas. 

“A F/Nazca cresceu muito e 
precisávamos aliviar a sobrecar-
ga de trabalho tendo um especia-
lista. Acredito que o head of art é 
uma evolução em nosso processo 
criativo”, esclarece Lima. Entre 
as funções de Linneu estão a 
aprovação e melhoria de layouts, 
mas sem a analise de idéias. 

A Loducca também aposta na 
nova função e promoveu recen-
temente o diretor de arte Cassio 
Moron a head of art da agência, 
ficando assim responsável por 
toda qualidade de arte produzida 
pela agência, desde layouts de 
mídia impressa até filmes. “O 
Cassio construiu sua carreira 
fora do Brasil, em Portugal, Es-
panha, Estados Unidos. Isso deu 
para ele uma visão bastante dife-
renciada sobre direção de arte. 
Seu trabalho é sempre novo, ou-
sado e com muita personalidade” 
diz Guga Ketzer, sócio e diretor 
de criação da Loducca. 

Discutir as principais no-
vidades nos campos da mídia, 
tecnologia, entretenimento e 
artes. Foi com esse propósito 
que, durante três dias, profis-
sionais de agências, líderes de 
negócios e empreendedores se 
reuniram em Amsterdã para 
participar da terceira edição 
da conferência Picnic, evento 
realizado recentemente. Ulis-
ses Zamboni, sócio e diretor de 
planejamento da SantaClaraNi-
tro, esteve na conferência e fez 
uma cobertura especial para o 
M&M Online.

Uma das atrações do Picnic 
2008 — que trazia o título Create 
the Future — foi Clark Shirky, 
professor da Universidade de 
Nova York no programa de Te-
lecomunicação Interativa, que 
discutiu comunidades na web. 
“Shirky detalhou três tipos de 
redes sociais: as de search, as 
de sharing e as de colaborative 
actions”, relata o diretor da San-
taClara. “Enquanto os softwares 
especialistas abundam em featu-
res e comandos (os photoshops 
da vida), os softwares das redes 
sociais tendem a ser os mais sim-
ples possíveis”, completa. Isso 
porque esses features estão “no 
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comportamento do usuário, nas 
regras a que ele se submete para 
fazer parte daquela rede”. 

CEO da Liberty Global, TV a 
cabo européia, Mike Fries abor-
dou o futuro da TV. “Para ele, os 
consumidores contemporâneos 
não dão (ou dão pouquíssima) 
relevância à propaganda atual, 
já que ela é propaganda de ‘con-
teúdo’. Os novos consumidores 
estão à procura de engagement”, 
aponta Zamboni. A experiência 
de Fries com a TV interativa da 
Holanda mostra que “quanto 
mais ‘engaging’ é a propaganda, 
mais o consumidor interage 
com ela, gastando uma média 
de três minutos por interação. 

Quando a propaganda é pouco 
‘engaging’, os 30 segundos são 
suficientes”. 

Um dos serviços apresenta-
dos foi o Seesmic, site de conver-
sa em vídeo que fala sobre tudo. 
Foi criado pelo francês Loïc 
LeMeur, que durante muitos 
anos foi blogueiro. “O mecanis-
mo consiste do upload de vários 
vídeos pessoais (microvideoblo-
gs), que formam uma conversa 
mind to mind entre os membros 
do site. Pergunte qualquer coisa. 
Os membros do grupo vão res-
ponder. Como o próprio LeMeur 
sugeriu, é um ‘constant focus 
group’ para todas as marcas”, 
destaca Zamboni. 

O site Seesmic, um serviço com microvideoblogs, foi um dos  
negócios apresentados durante o Picnic 2008, em Amsterdã

João Linneu foi contratado para exercer 
a função na F/Nazca, comandando o 
trabalho de todos os diretores de arte

Denis Kakazu, o head of art da Ogilvy, ao lado de Anselmo Ramos:  
o foco maior é ajudar a diferenciar a criação
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