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Ser responsável pelo aspecto
artístico de todos os trabalhos
realizados por uma agência
multidisciplinar não é tarefa para
qualquer um. Primeiro nome
escolhido pela Ogilvy para a função
de head of art, Denis Kakazu parece
pronto para encarar a missão. Com
quase duas décadas de dedicação
total à publicidade, já passou por
todas as funções do mercado e
ganhou prêmios "pra chuchu", de
acordo com o próprio. Na entrevista
a seguir, ele fala sobre liderança,
portfólio e inspiração.

Computer Arts: Essa é a primeira
vez que você assume um cargo de
liderança. Como foi a transição de
membro de uma equipe criativa a
head of art?
Denis Kakazu: É uma mudança e
tanto. Não é fácil e muito menos
simples. É preciso estar preparado
porque, além de criar e utilizar o seu
critério para tomar decisões, é preciso
lidar com pessoas, incentivar, ouvir e
resolver os problemas delas. As
funções aumentam, a
responsabilidade aumenta e o
trabalho também. Eu estava
preparado, mas só vou saber se isso
dará certo daqui a alguns anos. Por
enquanto tem dado certo e
tá rolando...

CA: O que é ser head of art?
DK: Esse cargo é novo no Brasil,
que eu saiba nenhuma outra
agência tem. Minha missão é elevar
o nível da direção de arte na agência.
E quando digo direção de arte, não
estou falando de feio ou bonito, mas
de consistência, porque direção de
arte sem consistência é só decoração
de anúncio.

Está sendo um grande
experimento pra agência, para o
mercado e pra mim. É preciso ter
talento, paixão por arte e direção de

arte, além de capacidade de gestão.
É um trabalhão. Se vai dar certo ou
não, não sei... Vamos ver.

CA: Como encarar o fato de que
hoje você cria menos por causa
dessafunção?
DK: Acabo tendo que cuidar do
trabalho dos outros, entrar em
contato com os clientes, ira reuniões,
fazer avaliações...Isso demanda muito
tempo, fazendo com que eu fique sem
tempo para criar.Tento continuar
criando sem prejudicar o lado da
liderança. É uma grande balança:
muita gente deixa de criar e foca
somente na liderança. Dessa forma
você acaba se perdendo, esquecendo
de como as coisas são feitas. Esse tipo
de pessoa perde a mão para criar. Por
outro lado, tem gente que foca muito
na criação, o que prejudica a equipe e
a liderança. Eu tento criar para não
perder isso, que é a parte mais
gostosa, é o que gosto de fazer.

CA: Hoje é muito fácil encontrar em
portfólios de artistas de todas as
idades a denominação 'diretor de
arte'. O que você pensa sobre a
banalização do cargo?
DK: Para ter o direito de se denominar
'diretor de arte', o cara tem que saber
dirigir um trabalho, escolher fotógrafo,
colaboradores, o tom de voz do
anúncio, a tipografia...Ele precisa
realmente saber isso. Não vejo
problema em se autointitular diretor
de arte, contanto que a pessoa saiba o
que está dizendo. Ser diretor de arte é
fácil, mas ser um bom diretor nem
tanto. O problema está na pessoa falar
coisas que não entende. Infelizmente
isso acontece bastante, encontro
muita gente assim no dia-a-dia.

CA: Para você, qual é a importância
de se fazer trabalhos pessoais?
DK: Faz parte do raciocínio criativo o
fato de que a propaganda é mais do ->
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02-03 Para Denis, a
competição no
mercado criativo é
sempre bem-vinda

que criamos. As influências
têm que vir de fora, seja de outras
propagandas ou de qualquer outra
coisa.Também é meu trabalho
incentivar coisas diferentes dos
profissionais, que eles busquem
coisas fora da agência e desenvolvam
projetos pessoais. Estamos pensando
em organizar uma exposição com
todos os diretores de arte. Quanto
mais diferente, melhor. O novo é
sempre bem-vindo.

CA: Hoje, muitas campanhas
publicitárias são feitas por estúdios
de design sem o intermédio de
grandes agências. O que você pensa
sobre isso?
DK: Isso sempre aconteceu, até
porque o nosso trabalho de agência
se mistura com o trabalho de design.
As agências continuarão a ter o seu
espaço porque são fortes e
concentram muito dinheiro, mas hoje
há espaço para pequenos estúdios. A
agência de publicidade tem um
parâmetro de qualidade que tentamos
sempre melhorar, mas se vier outra
turma que seja menor e também faça
um trabalho de qualidade, isso é super
bem-vindo, pois gera competitividade.

CA: Que tipo de portfólio chama a
sua atenção?
DK: A palavra é paixão. Se o cara tem
paixão pelo que faz, tem a porta

aberta. Muita gente chega aqui de
salto alto, falando que é isso ou aquilo,
mas não é ninguém. Se a pessoa tiver
paixão, ela também será humilde e
colaborativa. Não se pode chegar em
uma agência e querer pegar um
tabalho somente para ganhar
dinheiro; não tem coisa pior do que
trabalhar com gente chata.

CA: Em tempos de internet, vale
a pena enviar um portfólio físico
para as agências?
DK: Vale, sim. O profissional tem que
se promover, acho bacana fazer isso.
Mostra que a pessoa está ativa e isso
é muito importante, é energia. Se a
gente vai gostar ou não são outros
quinhentos... [risos]

Hoje não basta ter somente
um site. É bacana mandar um CD de
trabalhos, por exemplo, e também
pedir feedback, abrir um canal com o
diretor. Atraca de idéias é muito
importante, porque só assim o
profissional irá crescer. Tento ser o
mais honesto possível nos feedbacks,
mas é importante que a pessoa esteja
disposta a ouvir críticas.

CA: Qual é a importância dos prêmios
de publicidade para você?
DK: Os prêmios? Eu gosto.Todo mundo
gosta. Tento trabalhar pensando nos
prêmios, mas sem esquecer de que
quem aprova o projeto é o cliente.

É preciso ser muito maduro
e não deixar que o prêmio deturpe a
nossa realidade. É aquele negócio: o
prêmio não é um fim, é um meio.

CA: Quem e o que inspira você?
DK:Oque me inspira? (pausa) O novo
me dá vontade de fazer mais, de
criar algo bom e novo sempre. Todos
os mestres com quem eu já trabalhei
me influenciam de alguma forma. .
Mas há grandes diretores de arte e
designers que são fundamentais,
vira e mexe sempre volto a eles:
Helmut Krone, Alexei Brodovitch,
Paula Scher, Stefan Sagmeister, para
citar alguns.

CA: O que você gosta de fazer
quando não está trabalhando?
DK: Procuro brincar bastante com o
Bruno, meu filhinho de dois anos e
meio. Ando revendo filmes antigos,
Stanley Kubrick, principalmente.
Estou fazendo um trabalho pessoal
em cima do que considero uma
obra-prima, O Iluminado. É a
primeira vez que tento concretizar
um projeto autoral. Não tenho idéia
do que vai sair, ainda está
embrionário demais. Pode não sair
nada também... [risos]
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