
É uma questão de milímetros
que, na verdade, representa um
elefante para os designers de ca-
pas de discos. A embalagem de
um LP, um quadrado de 31x31
centímetros nos tempos áureos
do vinil, encolheu para 2x2 milí-
metros, quando muito, 3x3 milí-
metros. Cabe no visor de um ce-
lular, um iPod, MP3. A saída pa-
rece até óbvia: simplicidade.
Mas, como ser simples, chamar
a atenção e provocar a venda
dos cada vez mais raros consu-
midores de um álbum inteiro?
Para o novo trabalho de Erasmo
Carlos, com lançamento previs-
to hoje, Ricardo Leite desenhou
um coração com uma fenda no
meio. O disco chama-se Sexo.
Para bom entendedor...

Ricardo integra a velha guarda
dos designers dos bolachões. A
lista de trabalhos com artistas
das mais variadas searas é gigan-
tesca e começa em 1983, com o
compactoVital e SuaMoto, de Os
Paralamas do Sucesso. Plebe Ru-
de, Kid Abelha, Alceu Valença,
Zé Ramalho, Lulu Santos, Moa-
cyr Santos, Elis Regina, Os Parala-
masdo Sucesso, Baby Consuelo,
Fagner, e alguns, digamos, impu-
blicáveis no currículo de um ro-
queiro, como Só Pra Contrariar.

Brincadeiras à parte, o cario-
ca está acostumado com o risca-
do das novas plataformas de

consumo de música. E já deter-
mina que, se dificilmente have-
rá um Beatles no mundo atual,
menos ainda uma capa como a
de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band. “Hoje, a capa preci-
sa ser mais icônica e simples pa-
ra que resista às resoluções para
internet e celular”, observa.
“Temos uma variação de escala
muito grande”.

A capa ficou pequena, a sobre-
vivência do CD, dizem, está
com os dias contados. Mas, o de-
signer está longe do caixão. “O
caminho é o da experiência do
fã com a artista, o que vai dar
em site, hotsite de disco, infor-
mações, fotos exclusivas”, enu-
mera. Para tudo isso, é preciso
um visual, uma construção de
marca que dispute a atenção
desse consumidor disperso na
rede. “Se complicar um pouqui-
nho, ele vai para outro lugar”.

Multifacetado
Capista, escritor (tem um Prê-
mio Jabuti), Ricardo esteve em
São Paulo para receber o Prêmio
Idea/Brasil, um dos mais impor-
tantes do país. À frente da Cra-
ma Design Estratégico, levou
três: dois ouro em Estratégia de
Design por projetos para a Globo-
News e Instituto Alpargatas, e
um de Destaque por Inclusão So-
cial. Dedos de ouro. ■

TRÊSPERGUNTASA...

DANIELA PAIVA 

Capa do CD se reinventa na era

Jaqueta e pullôver rosa, camisa
quadriculada, tênis azul e meia
colorida. Aos 67 anos, o alemão
Hartmut Esslinger, em visita ao
Brasil para a 3ª edição da MOB
Design, considera-se um rebelde —
e reafirma isso no visual.
Designer, Hartmut é um dos
responsáveis pela brancura do
Macintosh Apple 2c, de 1984.
Queria humanizar a tecnologia
de Steve Jobs. A audácia
resultou no estouro da Apple.

Designers são artistas?
Não.A estética é a expressão
de uma certa estratégia.
É muito importante observar
o verdadeiro potencial. Grande
parte do trabalho em design
não é atraente para o mundo.
O design deve ser simples, tocar
o coração e a mente, e antever
o futuro, durar 20, 30, 40 anos.
Designers devem ajudar os
criativos a assumirem riscos.
Sou um rebelde.

O que inspirou o branco
do Macintosh?
A Apple estava começando, em
crise, e Steve Jobs queria vender
1 milhão de computadores.
Fizemos da Apple uma pessoa:
uma garota da Califórnia, de
18 anos, loira, corpo escultural.
Uma mulher, daí veio o branco.
O design foi o resultado da
estratégia da Apple em virar
marca de consumo. Hoje é uma
empresa digital voltada para o

consumidor, e não uma empresa
especializada em tecnologia. O
que eles nunca pensaram foi nas
pessoas, só em baixar os custos.

O que torna um design eterno?
Usar proporções infantis de
maneira inteligente é sempre
uma boa ideia. A Apple usa essas
proporções: não faça grande,
prefira o pequeno. Proporção e
simetria são segredos. Também
deve ser natural, e não da moda.

Designer do primeiro
Macintosh branco

CRIATIVIDADE

Plataformas digitais levam profissionais como o veterano designer Ricardo Leite a criar imagens que possam ser

...HARTMUT ESSLINGER
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Fiat lança campanha robusta para compacto

Inovação no setor
de serviços

TesteparaoCEOsustentável

O governo anunciou com toda pompa e circunstância o
plano Brasil Maior para aumentar a competitividade do
setor industrial brasileiro. Necessário e importantíssi-
mo. Antes de sair criticando suas falhas, é de ressaltar o
seu propósito, sua direção e, principalmente, as bases
nas quais foi construído: inovação, áreas estratégicas,
desoneração da folha de pagamentos e reforço do fluxo
de caixa das empresas.

O setor de serviços representa mais de 65% do PIB
no Brasil e tem importância crescente na economia. É
unanimidade entre os economistas que a atual pressão
inflacionária possui sua origem no setor de serviços,
que vem aumentando seus preços de forma contínua e
crescente nos últimos anos. É fundamental aumentar a
produtividade nesse setor e a inovação é fator-chave.

As empresas de serviços herdaram os conceitos da re-
volução industrial e adotaram os modelos da indústria
para moldar as suas estruturas e processos organizacio-
nais. Entretanto, quando olhamos para as indústrias, re-
conhecemos em suas estruturas as funções de engenha-
ria de produto, engenharia de processos e áreas de pes-

quisa e desenvolvimento.
Onde estão essas funções
nas empresas de serviços?

É possível inovar na área
de serviços? A resposta é
sim! A pergunta correta é
como inovar. De que manei-
ra uma empresa de serviços
evolui? No estado atual do
setor no Brasil, de forma ge-
nérica, é provável afirmar
que as empresas de serviços
se modificam por meio de:
a) empurradas pelas solicita-
ções dos seus clientes; b) im-

pelidas pelos fornecedores de tecnologia e; c) puxadas pe-
las inovações adotadas pelos seus concorrentes. É possível
depreender que as três probabilidades de inovação pos-
suem uma característica em comum: todas são reativas! De
maneira geral, podemos afirmar que as empresas de servi-
ços não possuem uma estratégia de mudança formal, orga-
nizada e estruturada. A inovação acontece de forma erráti-
ca, por pressão, por obrigação.É fundamental que se consi-
dere a inovação como uma das estratégias fundamentais pa-
ra a sua sobrevivência, seu desenvolvimento e seu sucesso.

Definir quais os tipos e em quais dimensões pode-se
dar a inovação é o primeiro passo. Criar estruturas orga-
nizacionais formais e adotar modelos de desenvolvi-
mento de novos serviços vêm a seguir. Por fim, identifi-
car e definir os principais indicadores de medição para
analisar, controlar e avaliar os resultados obtidos.

É urgente e necessário pensar em modelos de gestão
da inovação para o setor de serviços. Modelos não fal-
tam. Tanto os americanos como os europeus têm criado
programas de incentivo à inovação nos últimos anos.
Os setores de saúde (pela pressão da Agência Nacional
de Saúde), as empresas de telefonia e o setor bancário
apresentam avanços significativos nessa área (pela pres-
são concorrencial). Espaços dedicados à inovação em
serviços estão sendo abertos, e a área acadêmica brasi-
leira começa a dar sinais de interesse pelo tema. ■

Rose Silva

ANOTE AÍ
● 4º Fórum Internacional de
Arquitetura, Design e Arte.
Quarta e quinta-feira, na Belas
Artes. www.boomspdesign.com.br
● XIV Festival El Ojo de
Iberoamérica. Inscrições
abertas até 31 de agosto.
www.elojodeiberoamerica.com

criatividade@brasileconomico.com.br
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De olho na Copa 2014, a Odebrecht Infraestrutura,
responsável por quatro arenas (Fonte Nova,
Corinthians, Pernambuco e Maracanã), lançou
site para reforçar a marca na mente do fanático
por futebol. www.odebrecht.com/copa2014.

Divulgação

NOVO CINQUECENTO

ODEBRECHT ATRAI COM PAIXÃO NACIONAL

MIGUEL
NORONHA FEYO
Professor de marketing na
pós-graduação da ESPM

DustinHoffman
eRicardo
Macchi:cada
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nacampanha

vistas em milímetros
A dobradinha está no DNA
da campanha da Fiat para o
novo modelo do compacto
Cinquecento. Na telinha e
fora dela. Dustin Hoffman, o
oscarizado ator hollywoodiano
que ultimamente prefere as
bobagens aos temas sérios,
divide a cena do filmete
publicitário com o pouco
conhecido Ricardo Macchi.
Dois Oscars versus uma novela.
1,65m do americano versus
1,90 do brasileirão. O vídeo
é dirigido por Fernando
Meirelles (Cidade de Deus).
Já nos bastidores, a Fiat
também apostou numa
dupla, só que de agências:
Leo Burnett Tailor
Made e AgênciaClick
Isobar. “A forma
integrada de fazer
planejamento,
comunicação e
mídia é um jeito
inovador de
apresentar e criar
campanhas”,
afirma João
Batista Ciaco,
diretor de
publicidade e
marketing de

relacionamento da Fiat.
Ele compara: ”Antes, tínhamos
agências especializadas em cada
uma das frentes de trabalho que
a indústria precisa. O processo
de integração e de costurar tudo
isso acabava caindo no colo
de cliente”, diz. Agora, a aposta
é na junção de forças desde
o princípio. “Tentamos
equacionar esse problema.
A campanha já nasce integrada.”

De maneira geral,
podemos afirmar
que as empresas
não possuem
uma estratégia de
mudança formal,
organizada e
estruturada

Dinheiro no bolso e consciência feliz. Utopia? Pode até ser. Mas, com
as empresas na berlinda em relação à questões como meio ambiente,
segurança e bem-estar social, o game da Allianz Seguros, CEO2,
dá uma mãozinha em prol de um alto escalão consciente. O jogo instiga
o executivo de uma das áreas a escolher (seguros, automotiva, química
ou utilidade pública) a pensar em como atuaria em situações que
envolvem meio ambiente e lucro. wwww.sustentabilidade.allianz.com.br
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