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CRIATIVIDADE

■ Tudo bem que a gente
troca emails com qualquer
um do outro lado do planeta
em segundos. Mas
campanhas como a do New
Fiesta da Ford, desenvolvida
pela Wunderman, dão
vontade de tirar o mofo
da caneta e enfiar uma
cartinha em uma daquelas
caixas de correio azuis,
como nos filmes. A agência
convocou proprietários do
New Fiesta de cinco países
do mundo a escreverem
sobre o carro. Os textos
foram impressos em
simpáticos postais e

enviados para 40 mil
brasileiros. Um detalhe
curioso é que quem receber
o bilhete terá de entrar
numa página personalizada
da internet para que ver
a tradução. “Foi uma baita
coordenação”, conta Paulo
Sanna, vice-presidente
de criação da Wunderman.
“Acionamos os escritórios
da agência nesses países,
tivemos de lidar com
visões muito específicas
dos proprietários e custos
de postagem”, relata. Não
bateu aquela saudade dos
amigos de correspondência?

DANIELA PAIVA

Não é novidade que uma das
grandes tendências das agên-
cias de publicidade é a integra-
ção entre as diversas áreas. Vale
notar, porém, que o caos é pra-
ticamente inevitável nessa di-
nâmica. Mas é um caos bem-
vindo, ressaltaram Heather Le-
Fevre, da StrawberryFrog Ams-
terdã, e Neal Arthur, do escri-
tório novaiorquino da Wieden +
Kennedy, na Conferência 2010
do Grupo de Planejamento —
#GP10, que aconteceu no início
da semana, em São Paulo.

Heather é diretora de plane-
jamento da StrawberryFrog
Amsterdã e explicou como é o
ambiente na agência. “Não há
divisórias e todos os planejado-
res e criativos dividem o mes-
mo espaço”, descreveu. Neal
Arthur, planejador que hoje
gerencia a Wieden + Kennedy
em Nova York, apontou o mes-
mo universo por lá. “As con-
versas acontecem de forma
bem natural e aberta. O espaço
foi desenhado para que as pes-
soas compartilhem”, disse.
Para ele, quando se tem bons
profissionais fica difícil até dis-
tinguir suas funções. “Você não
diz quem faz o quê”.

Por outro lado, esse tipo de es-
trutura não favorece os que não
estão acostumados a lidar com
barulho, por exemplo. “Você
precisa ser autônomo e procurar
lugares mais calmos quando pre-
cisa”, alertou Heather.

Claro que há espaço para os
tímidos, eles garantem. Porém,
é importante que eles partici-
pem e saibam debater em grupo
e apresentar opiniões relevan-
tes. “Você sabe na hora quem
não se encaixa no perfil”, defi-
niu Neal. ■

Ambiente na agência deve ser favorável ao trabalho conjunto de criação e planejamento

A palavra-chave é colaboração

Acima, Neal Arthur,
da Widen + Kennedy.
À esquerda,
Heather LeFevre,
da StrawberryFrog,
Amsterdã

Postais para os clientes da Ford

...ANDREA LAYBAUER

Fotógrafa, autora da coleção
Drop Shots

TRÊS PERGUNTAS A...

Para comer, beber e
deleitar-se com a arte
em plena cozinha
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● Curso de Planejamento em
Mídias Sociais — Digitalks, 4/12,
no Rio de Janeiro. Inscrições
abertas pelo www.digitalks.com.br
● Festival Vivo arte.mov — Arte em
Mídias Móveis. Até 11/12, no Sesc
Pinheiros e Baró Galeria & Galeria
Emma Thommas, em São Paulo.

AGENDA

criatividade@brasileconomico.com.br

JOVENS
na internet

8 entre 10
pessoas na faixa de 12 a 30 anos desejam ter um único
aparelho para acessar conteúdos online de qualquer lugar onde
estiverem, segundo pesquisa Dossiê Universo Jovem 5 —
Screen Generation, divulgada pela MTV Brasil esta semana.

Fotos divulgação

A transcendência das
marcas e a espiritualidade
O que há de comum entre marcas de prestígio, espiritualidade,
o cérebro e um aparelho de ressonância magnética? Certamen-
te, a letra R. Os quatro são substantivos, fascinantes, complexos
e suas interações geraram um aparelho de ressonância magné-
tica para detectar áreas cerebrais idênticas que respondem com
a mesma intensidade a marcas ícones e ao sentimento religioso.

No fim de 2008, o consultor de marcas Martin Lindstrom
lançou nos EUA o livro Buy-o-logy, traduzido no Brasil como A
Lógica do Consumo. A obra, fundamentada em neuromarke-
ting, trouxe conclusões como o experimento pioneiro que pro-
vava a conexão entre marca e religião. Um mapeamento cere-
bral demonstrou, via IRMf (Imagem por Ressonância Magnéti-
ca funcional), que a reação de pessoas espiritualizadas perante
imagens religiosas como crucifixos, rosários, Madre Tereza ou
a Virgem Maria é a mesma de consumidores “devotos às mar-
cas” diante de ícones, como Apple, Guinness, Ferrari e Harley-
Davidson, todas provocando paixão e lealdade.

As mesmas áreas cerebrais foram ativadas perante esses dois
estímulos de natureza tão distinta. Não havia diferença perceptível
entre a reação cerebral às marcas e às imagens religiosas: não eram

semelhantes, eram idênticas. O
surpreendente é que quando sub-
metidos a imagens de esportes, es-
tádios e estrelas esportivas, nor-
malmente venerados pelos fãs, os
cérebros não tiveram a mesma rea-
ção provocada pelas marcas!

Essa comprovação científica
chancela minha defesa sobre a di-
mensão espiritual das marcas, que
denominei brandscendência, em
livro recém-publicado, sobre uma
aura de espiritualidade envolven-
do determinadas marcas ícones,
como as do experimento: a trans-
cendência, que incorpora o objeto

de desejo antes mesmo de ele ser lançado, os desejos sofrem a fal-
sa promessa do que pode ser adquirido e saciado, o que muitas
vezes não ocorre, e o branding, reforçado pela propaganda, esti-
mula a marca a um forte apelo subjetivo, emocional e sensorial.

Vários consumidores da Apple são comparados a seguidores de
seitas. Para eles, a maçã é o símbolo da cruz ou da estrela de Da-
vid, e Steve Jobs, seu fundador, é uma espécie de profeta da infor-
mática e as lojas são ambientadas como verdadeiros templos.

O que se observa é que o dia a dia pode ser predominante-
mente regido pela brandscendência, sendo reservada a níveis
mais elevados de espiritualidade a regência de questões de or-
dem superior. E aí pergunto: a se configurar tal cenário, não
seria algo muito semelhante a uma nova forma de politeísmo?
Nas alturas, em um céu abstrato, um Deus supremo, e aqui em-
baixo, no mundo real, outros deuses aos quais se presta reve-
rência: dinheiro, marcas de prestígio, status.

A percepção de que bens e serviços, potencializados por
marcas de prestígio, podem propiciar aos consumistas uma vi-
vência espiritual, um fetiche, é recente e pouco explorada,
conduzindo-nos a mais perguntas do que respostas. Devotos a
marcas existem. E não são poucos. Mas quantos são? Quem são
eles? Há uma tendência crescente ou decrescente? Em que paí-
ses predominam? Como a comunicação pode trabalhar esse
conceito? Quais os limites éticos? Está aí um desafio para os
que apreciaram este ensaio e gostariam de se envolver mais
com tais instigantes questões. ■

MÁRIO RENÉ
SCHWERINER
é coordenador do Núcleo de
Ciências do Consumo da ESPM

A reação de
pessoas
espiritualizadas
perante imagens
religiosas é
a mesma de
consumidores
devotos às marcas

Parece de mentirinha, pintada
à mão ou feita por computador.
Acredite: as imagens que
embelezam as geladeiras acima
são simples fotografias. Elaborada
pela gaúcha Andrea Laybauer,
a coleção Drop Shots salpica
arte contemporânea em plena
cozinha e deixa tudo mais bonito
— e claro, mais apetitoso.

Como se deu a descoberta das
imagens refletidas nas gotas?
Sou fascinada por
macrofotografia e tinha vontade
de fazer alguma coisa inédita.
Certo dia, vi a torneira pingando
na minha casa e me perguntei se

conseguiria fotografar a gota
caindo. Consegui, e percebi que
refletiu o azulejo. Coloquei um
pano colorido atrás de onde a
gota caía, fotografei novamente,
e notei que havia um mundo
a ser explorado dentro das gotas.

Você manipula as imagens
no computador?
Nada. Apenas faço os recortes,
coloco a borda e assino. Desde
que existe o flash, é possível
congelar o movimento. A gota
de água funciona como uma lente
convergente. Juntei duas técnicas
em uma mesma fotografia
usando linguagem própria.

Qual é o material que
você utiliza para
reproduzir as fotos?
São ímãs, mas as fotos podem
ser impressas em adesivo ou em
papel fotográfico para serem
emolduradas. É um trabalho feito
sob encomenda. De cada foto
da coleção Drop Shots são feitas
somente 20 peças. Elas são
entregues com certificado de
autenticidade. A ideia dos ímãs
surgiu da necessidade de ter
um produto mais acessível
do que os quadros. Pensei
em diversas possibilidades
e cheguei na geladeira porque
tem tamanho excelente.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 36-37.
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