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O que é ser criativo 
em design? Buscar 
soluções para um 
briefing corpora-

tivo com diversas restrições ou 
fazer pleno uso da liberdade 
para buscar formatos atraentes 
com toque autoral? Ainda que 
essa discussão não seja um tabu 
entre designers, é bem provável 
que as duas linhas de trabalho 
venham a se chocar na disputa 
por prêmios na área de Design da 
terceira edição do Wave Festi-

val in Rio, que o Grupo M&M 
promove entre os dias 17 e 19 
de maio, no Copacabana Palace. 
Quem levanta a discussão é Ri-
cardo Saint-Clair, sócio-diretor 
da Diálogo Design, que conquis-
tou Leões nas duas primeiras 
edições do Design Lions do 
Festival de Cannes, em 2008 e 
2009. Adepto de um design de 
linha autoral, ele tem encontrado  
espaço para trabalhos mais 
artesanais. “O Brasil tem um 
mercado muito dividido entre 
cultural e corporativo, mas que 

Duelo entre design autoral e corporativo
Wave Festival será oportunidade de opor estilo artístico à rigidez de briefings institucionais

Robert Galbraith

Para Saint-Clair, no Brasil a objetividade 
criativa mistura o cultural e o corporativo

Deos pretende premiar peças de design 
puro, não adaptações da mídia impressa
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muitas vezes se mistura com 
características mais artísticas e 
objetividade criativa”, afirma.

Ele será um dos integrantes do 
júri de Design do Wave, comissão 
a ser presidida por Luciano Deos, 
presidente do GAD, que não vê 
as duas linhas como conflitantes, 
mas como duas categorias distin-
tas de trabalho, ainda que muitas 
vezes complementares. “Enquan-
to o trabalho autoral tem um traço 
mais característico, o design cor-
porativo é desenvolvido a partir 
de uma demanda mais rígida, sem 
tanta liberdade na sua execução. 
É como comparar propaganda de 
ONG e de pasta de dente. O im-
portante no júri será reconhecer 
os projetos que saem da curva nos 
dois ambientes”, afirma Deos, que 
foi representante brasileiro no júri 
do Design Lions do Festival de 
Cannes em 2009.

Inovação cara
Apesar do espaço conquis-

tado, Saint-Clair acredita que o 
design autoral ainda tem campo 

mais restrito, em especial na 
 seara das grandes corporações. 
“O design só estético ou sen-
sorial é muito menosprezado. 
Somente as empresas menores 
dão mais liberdade às artes plás-
ticas. Nas grandes, a inovação 
é mais cara e fica mais fácil se 
prender ao briefing”, afirma o 
diretor da Diálogo.

Deos lembra, porém, que o 
talento brasileiro nos certames 
internacionais tem conquistado 
prêmios em diversas áreas. “O 
Brasil é muito forte em identi-

dade corporativa e também na 
parte gráfica, onde prevalecem 
os aspectos mais autorais”, 
frisa Deos. 

Para Gustavo Koniszczer, 
diretor geral da FutureBrand 
Argentina e representante do 
país no júri do Wave, o mais 
importante para qualquer 
trabalho de design é compre-
ender o tema que uma marca 
precisa comunicar, assim como 
seu posicionamento. “O suces-
so em design é transmitir a 
mensagem de cada marca de 

141 incorpora DataSearch
de pesquisa e armazenamento de 
dados, mas a marca estava meio 
adormecida dentro do conjunto 
de trabalhos da OgilvyOne”, con-
textualiza Kroeff.

Fundada por Antônio Carlos 
Carletto em 1989, a Data Search 
foi comprada pelo Grupo WPP em 
1999. A partir de agora, a agência 
migra para dentro da estrutura 
da 141, também integrante da 
holding inglesa.

Para comandar os novos traba-
lhos na unidade, foi escalada Paula 
Marsili (ex-OgilvyOne Consulting), 
que exercerá a função de diretora 
de marketing de relacionamento 
da 141 Data Search.

De acordo com Kroeff, pros-
segue a expansão latina do grupo. 
Da sua agenda de 2010 constam 
planos de abertura de escritórios 
no México e no Peru. A chegada 
aos dois países ampliaria a pre-
sença da 141 na região, uma vez 
que a agência já possui bases na 
Argentina, Chile e Guatemala. 
“Vivenciamos uma fase de pro-
funda transformação no eixo 
global dos negócios e, daqui a 
alguns anos, os negócios nesses 
países emergentes estarão bem 
mais valorizados”, projeta Kroeff. 
Além disso, ele também revela as 
pretensões da agência de criar 
uma unidade voltada a ações 
promocionais. 

Bárbara Sacchitiello

O escritório carioca da DPZ, 
que comemora 40 anos de ativi-
dade em 2010, lançou na semana 
passada a DPZRIO10, unidade 
que funcionará como “balcão” 
para criar e discutir oportunida-
des de investimentos e negócios 
no Rio de Janeiro nas mais diver-
sas áreas, que vão desde realiza-
ção de feiras até a restauração de 
monumentos públicos. 

A agência atuará na elaboração 
de ideias, sugestão de parcerias 
e, claro, no marketing e comuni-
cação das iniciativas que saírem 

DPZ intensifica presença no Rio
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Roberto Duailibi, Frederic Zaragoza, Ricardo Caracas e o diretor geral da DPZRIO10, 
Ronaldo Rangel: crença no avanço do Estado

mas a vida das pessoas da cida-
de”, comenta Frederic Zaragoza, 
diretor de assuntos estratégicos 
da DPZ. Ele faz parte da equipe 
da nova empresa, ao lado dos di-
retores Roberto Duailibi, Ricardo 
Caracas e Carlos Campana. Ao 
todo, são 10 funcionários exclusi-
vos para a unidade.

O primeiro projeto em desen-
volvimento é o Memórias Vivas, 
que irá restaurar 445 monumentos 
históricos do Rio de Janeiro, por 
meio de parceria entre a prefei-
tura, o Museu a Céu Aberto e a 

uma maneira clara e precisa”, 
sustenta.

Pensando no que encontrará 
no Wave, Deos acredita que o 
evento ainda está formando sua 
personalidade. “É importante 
premiarmos peças que foram 
criadas para design e não as que 
são desdobramentos de traba-
lhos de mídia impressa ou outras 
categorias”, afirma. 

O cruzamento direto de tra-
balhos latino-americanos é um 
diferencial importante do Wave 
em sua visão por, entre outras 
coisas, confrontar a escola brasi-
leira com a argentina, que segue 
uma linha mais europeia. 

Koniszczer, por sua vez, 
afirma que o Wave é hoje o 
principal fórum para aproximar 
os designers latino-americanos. 
“Qualquer evento que permita 
um olhar sobre a realidade cria-
tiva da região é uma boa ideia. 
Minha expectativa é de que essa 
experiência permita comparar 
modos de trabalho e performan-
ce de marcas”, prevê.

Apesar da expansão dos 
negócios e da abertura 

de novas unidades nos últi-
mos anos, a 141/SoHo Square 
nem sempre conseguiu co-
lher frutos positivos de suas 
parcerias. Em setembro de 
2008, a empresa incorporou 
a Mais Agência, dos então 
sócios-diretores José M. Cas-
cão Costa (criação) e Maria 
do Carmo Hardt (atendimen-
to), que ganhou o nome de 

141 Mais. Por divergência de 
filosofias de atuação, a asso-
ciação acabou não rendendo 
bons resultados e foi desfeita 
em 2009. Em setembro do 
ano passado, a Adag acabou 
assumindo a Mais. Outra em-
presa que chegou a engrossar 
por um ano o caldo da 141 foi 
a digital Basics, que em 2008 
finalizou o acordo operacional 
para se integrar à holding 
Virtual Co.

MEMÓRIA SELETIVA

Para oferecer aos clientes uma 
nova opção de serviços na área 
de marketing de relacionamento, 
tendo por base as plataformas 
digitais, a 141/SoHo Square incor-
porou a DataSearch, empresa de 
consultoria e armazenamento de 
dados online que, até então, estava 
sob o guarda-chuva da OgilvyOne. 
A ideia de resgatar o trabalho da 
DataSearch e de investir com mais 
força na área de marketing de rela-
cionamento partiu da necessidade 
de oferecer um serviço de publici-
dade que fosse além da publicação 
de anúncios online e da inser-
ção das marcas em redes sociais.  
“Queremos que a 141 Data Search 

seja uma unidade de negócios de 
relacionamento digital com forte 
presença nas áreas de métrica e 
analítica”, explica Luis Kroeff, CEO 
da 141/SoHo Square na América La-
tina, que, a princípio, irá acumular 
interinamente a função de diretor 
geral do novo braço da agência. 

Seu objetivo inicial é aprovei-
tar a demanda de trabalhos pro-
venientes dos clientes das demais 
unidades: 141 Newport (varejo), 
141 Preview (saúde e bem-estar) 
e 141 Touché (clientes premium). 
“Nossa meta é ter uma grande 
oferta de comunicação integrada 
e integral. A Data Search tem um 
histórico muito forte nas áreas 

do papel. A origem da DPZRIO10 
remonta aos dias seguintes da 
escolha da capital fluminense para 
sediar os Jogos Olímpicos de 2016. 
A expectativa é que os próximos 
10 anos sejam muito férteis para 
o Estado.

“Queremos fazer parte desse 
ambiente, caminhar juntos e de 
forma comprometida com esses 
ideais que certamente irão influen-
ciar e modificar não só a paisagem, 

Unideias. O segundo é a realização 
da Feira de Arte Contemporânea, 
que pretende inserir a Cidade Ma-
ravilhosa no circuito internacional 
de eventos desse segmento. Tam-
bém estão na lista um projeto de 
reciclagem, com participação de 
Coca-Cola, BNDES e Comlurb, e 
o desenvolvimento da linguagem 
visual da Associação de Moradores 
de Ipanema.

Felipe Turlão
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