
Em diversos setores do mercado comenta-se, cada vez
mais, a importância da criatividade. Fala-se dela, recor-
rentemente, sempre ligada à sua causa e consequência,
a inovação. Será essa mais uma onda, passageira como
todas, um modismo ou invenção de gurus do campo da
gestão? Ou se trata de uma fase do mercado de mão de
obra? Ou um novo aspecto do universo da tecnologia?

Sabemos que a inovação veio para ficar, como base
da competitividade. Mas a criatividade, em si, por que
está tão em alta? Arrisco uma resposta inusitada, que
defenderei a seguir: hoje, criatividade está sendo mais
usada para substituir a competência.

A edição de junho, da revista da ESPM, dedicada ao
tema empregabilidade, nos confirma, na maioria de
seus textos e suas entrelinhas, que infelizmente a falta
de competência é uma epidemia nacional.

O recente escândalo dos 90% de reprovação no exa-
me da OAB é apenas um pico dessa desastrosa paisa-
gem, mas confirma o panorama. Trememos ao imagi-
nar o que revelaria esse tipo de exame, da Ordem dos
Advogados, feito em outras profissões.

Pois bem, por um mecanismo de ajuste do mercado à
sua realidade do momento, a solução no curto prazo

passou a ser procurada
dentro da arte do possí-
vel, na urgência para
preencher postos de tra-
balho. E aí aparece um
remendo: se não se con-
segue selecionar gente
capaz, o remédio é esco-
lher quem tem jeito pa-
ra substituir a técnica
pela gambiarra. Vamos
nos virar com as pes-
soas criativas, que tal-
vez nos tragam menos
prejuízo do que não
contar com ninguém.

Entretanto, quase to-
do problema funciona
também como um indu-

tor de novas soluções, e o meu olhar veterano, de quem
leciona criatividade desde 1986, antevê o surgimento
em médio prazo de uma “solução de mercado” para a
falta de consistência técnica dos novos profissionais.
Alimentando com um pouco de fantasia essa visão intui-
tiva, vou então passar para o campo que fica entre a con-
jectura e o sonho. O que vejo?

Avisto um movimento de alunos não se conformando
mais com sua fraca formação, exigindo mais das esco-
las. E um mecanismo normal de depuração do mercado
inicia a eliminação das entidades que se posicionam co-
mo simples vendedoras de diploma, já que existe gente
para comprar. Noto assim o sonhado canudo passar a
ser mais que um documento caro e falso. Percebo um
novo patamar de consistência técnica começar a preva-
lecer e até a entrar em moda, enquanto a criatividade
volta a ocupar sua posição natural como uma maravilho-
sa característica humana, que, somada à competência e
à ética, é fator de crescimento e realização.

Concluo acordando, mas acreditando que um sonho
bom como esse tem pode se tornar realidade porque bene-
ficiaria a todos, e, portanto, à sociedade e seu futuro. ■

cheirosas do planeta, que são as
brasileiras. Segundo a consultoria
Euromonitor, o Brasil passou os
Estados Unidos em 2010 e atingiu
o posto de maior consumidor
mundial de perfumes. Foram
US$ 6 bilhões gastos com eau de
parfum, eau de toilette e com as
populares águas de colônia.
De olho neste consumo, o grupo
francês de luxo LVMH, que
adquiriu a marca Kenzo em 1993,
inseriu o Brasil no primeiro grupo
a receber, em setembro próximo,
o grande lançamento de
perfumaria da marca dos últimos
tempos. Trata-se da fragrância
Madly Kenzo!, que combina flores
e incenso. Boa parte do mercado
global só encontrará a novidade
em 2012. “O Brasil tinha de estar
na lista dos primeiros a receber o
perfume, uma vez que é um polo
influenciador de tendências para

a Kenzo”, diz o francês Patrick
Guedj, diretor de criação de
Kenzo. A fragrância será lançada
aqui simultaneamente com a
França e na frente dos Estados
Unidos. Para 2011, a meta de
Kenzo para o Brasil é crescer o
dobro da inflação. O investimento
em mídia para a marca será
25% superior em relação a 2010.

Qual o objetivo com este
lançamento?
Este é o 12º perfume que
lançamos desde a primeira
fragrância, em 1998. Vamos na
contramão do mercado que
apresenta um lançamento atrás
do outro. Desenvolvemos um
perfume intenso, com incenso,
que veio para ficar por anos.

Como será a campanha
de marketing?

A marca não gosta de trabalhar
com modelos famosas, mas com
elementos da natureza. Neste
caso, usamos borboletas, que são
coloridas, estão na embalagem
e traduzem o aroma do perfume.
Françoise Terzian

ENTRE PRODUÇÕES

FestivalBlacknaCena
recebe investimento
deR$500mil
emmarketing

FILME CONTA COM PARTICIPAÇÂO DE INTERNAUTA
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Criatividade está na moda

Orçado em R$ 5 milhões, o
festival de música negra Black
na Cena, que acontecerá entre
os dias 22 e 24 de julho na
Arena Anhembi, em São Paulo,
direcionou 20% do total investido
às ações de marketing. Nas ruas,
a Entre Produções criou ações
com duas peruas grafitadas pelo
artista plástico Júlio Dojcsar
que circularam pela cidade de
São Paulo para distribuir material
promocional e seis edições do
tablóide do evento com conteúdo
sobre a música negra e outros
detalhes da programação.
Nas emissoras de rádio têm sido
feitas duas mil inserções em
quatro frequências paulistas, com
sorteio de convites e concursos
culturais para fãs do estilo
musical. No transporte público,
cerca de 50 vagões da Linha
Verde do metrô foram tomados
por publicidades do evento.
O festival Black na Cena espera
receber cerca de 60 mil pessoas
para curtir as 21 atrações do
palco principal e os nove DJs que
serão responsáveis por 30 horas
de música ao longo do final
de semana. Bárbara Ladeia

criatividade@brasileconomico.com.br

MARCADO
● Acontece hoje e amanhã no
teatro Frei Caneca, em São
Paulo, a ExpOnBR 2011, evento
de Marketing Digital e Search.
São aguardados 1,2 mil
profissionais reunidos para
mais de 40 apresentações
nacionais e internacionais.

JOSÉ PREDEBON
Professor de criação do curso
de férias da ESPM

Nesse mundo
futuro, minha
visão é a gambiarra
sendo trocada
pela competência,
que nasce com o
comprometimento
do estudante,
a partir do sinal
que avisa o
início da aula

Neogama/BBH
ampliaportfóliodasuaáreadevarejo

Nova conta
A área de varejo da Neogama/BBH tem agora a conta publicitária da
imobiliária Coelho da Fonseca, que antes pertencia à agência Gnova.
Os primeiros trabalhos serão veiculados em agosto.
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