
“Boas pessoas dividem.” 
A frase de Russell Davies, co-
fundador da consultoria londri-
na Open Intelligence Agency, 
representa a essência daquilo 
que a edição 2008 do New Brand 
Communication pretende ofe-
recer a agências e anunciantes 
brasileiros, além de todos os 
demais envolvidos ou interes-
sados na relação entre os dois. 
“Queremos quebrar a barreira 
entre agência e clientes, para 
fazer as pessoas de marketing 
e as pessoas de publicidade fa-
larem a mesma língua quando o 
assunto é inovação em comuni-
cação”, explica Zé MacFarland, 
representante brasileiro do The 
Future Department, um dos 
rea lizadores da iniciativa, ao 
lado do Senac.

O evento reúne na próxima 
semana alguns dos baluartes da 
criatividade e inovação na in-
dústria mundial da publicidade, 
entre os dias 20 e 22 de outubro, 
em São Paulo, no campus Santo 
Amaro do Centro Universitário 
Senac (conferir mais informa-
ções em www.nbc08.com.br). 
Russell Davies, naturalmente, 
faz parte do line-up, ao lado de 
gente como Morihiro Harano, 
dono da Drill, agência de Tóquio 
que tem participação da gigante 
Dentsu, e Alex West, fundador 
do The Future Department. 

Acertar os ponteiros entre 
anunciantes e agências sob o 
ponto de vista da inovação não 
é tarefa fácil. “Eles têm crenças 
diferentes, acreditam em outros 
deuses, apesar de terem, a prin-
cípio, o mesmo objetivo”, diz Ma-
cFarland, que imagina o evento 
como um bom sincronizador para 
esse bate-papo. “A idéia é criar 
um ambiente de conversa, onde 
os donos de agências possam 
atuar em seus clientes e pros-
pects muito mais no ambiente 
do evento do que por palestras 
distantes no palco”, afirma.

O New Brand Communi-
cation terá na segunda-feira, 
20, os painéis Inovação nas 
Agências, no qual empresas 
como Amalgamated, Drill, De-
partment of Doing e Erasmus 
mostram como criam relações 
com seus clientes e até onde vai 
sua abrangência na construção 
da marca, e Design, Arquitetu-
ra & Ambientes, que discute a 
idéia da comunicação de marca 
criada por experiências senso-
riais em um espaço carregado 
de elementos emocionais. 

No segundo dia, é a vez das 
apresentações Insights, sobre 
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como é importante entender as 
pessoas e as relações entre elas 
no processo de comunicação; e 
Novas Mídias, Novas Tecnologias, 
Novo Entretenimento, que explo-
ra o desenvolvimento do universo 
digital e como ficam as pessoas 
nesta nova realidade de TVs, 
celulares, internet e games.

No último dia, o evento sofre 
uma mutação em sua estrutura e 
passa a dividir o conhecimento, 
como propõe a frase de Davies, 
em um encontro aberto apenas 
para vestibulandos, alunos de 
cursinho e estudantes de comu-
nicação, que será abastecido por 
apresentação dos cases “Bullet 

e Kibon – iPod no palito”, “Casa 
Darwin e Melissa – conquistando 
o mundo” e “Ponto de Criação e 
Chrysler – Dodge Journey feito 
por você”. “A idéia é gerar conte-
údo nos dois primeiros dias, com 
discussões entre os palestrantes 
e o todos os outros presentes. 
Ninguém vai apresentar palestra 
e ir embora para casa logo em se-
guida. Depois, no dia 22, vamos 
compartilhar este conhecimen-
to”, explica MacFarland. Jovens 
interessados em participar do 
terceiro dia devem acessar o 
site www.sp.senac.br e fazer as 
inscrições gratuitamente.

Além de Davies, West e 
Harano, a lista de participan-
tes inclui: Charles Rosen, co-

fundador da Amalgamated; 
Graeme Dignan, co-fundador 
da Erasmus Partners; Richard 
Hollingum, fundador do The 
Department of Doing; Edu-
ardo Braniff, diretor global 
de estratégia da Imagination; 
Richard Monturo, autor do 
livro Bric Pop; Lucy Johnston, 
editora executiva da Global 
Innovation Report; Tim Lucas, 
pesquisador da TWRAmericas.
com; Benjamin Palmer, funda-
dor do Barbarian Group; Mike 
Wilson, chairman do The Fu-
ture Department; Daljit Singh, 
fundador da Digit; e o ex-CEO 
da Korn Ferry Robert Wong, 
que vai abrir o evento como 
palestrante convidado. 
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