
Loducca canta de galo em Gramado

PREMIAÇÃO

Inovar é ter que mudar
a cadeira de posição

Ainda que sirva de agradinho em
alguns casos, prêmio é prêmio.
Quem não gosta de exibi-los
em negrito e até com letras
maiúsculas no currículo?
A agência Loducca apalpará,
nesta sexta-feira à noite,
12 Galos no Rio Grande do Sul. É a
grande vencedora do 18º Festival
Mundial de Publicidade de
Gramado, que começou ontem. O
evento vai até sexta-feira, quando
ocorre a cerimônia de premiação.
Os vencedores foram anunciados
previamente, mas a festa fica
mesmo para o final. Até lá,
o Festival levanta a seguinte
discussão entre os publicitários:
Onde está a ideia? O tema
será desenvolvido em palestras,
painéis e debates sobre assuntos
como marketing esportivo, ideias
na propaganda e envolvimento,
colaboração e engajamento.
Mario D’Andrea (Fischer &
Friends), Guga Getzer (Loducca),

Marcio Callage (Olympikus), Leo
Xavier (Grupo.Mobi) são alguns
dos nomes que participarão das
mesa. O júri analisou mais de
600 peças para selecionar os 45
vencedores, distribuídos em três
categorias: Ouro, Prata e Bronze.
A Loducca conquistou sete dos
galinhos dourados. Celso Loducca

aproveitou para relembrar as
conquistas mais recentes da
agência. “Fomos a única agência
brasileira a ter dois Leões de
Ouro em Cannes e a única a ser
premiada na categoria digital”,
comemora o sócio-presidente.
“Mais uma vez, conquistamos
uma posição única, o que
nos deixa bastante felizes, já que
é o reconhecimento ao trabalho
que fazemos junto com nossos
clientes”. Gramado contemplou
a Loducca com vitórias em todas
as categorias. Além do ouro,
a agência sai satisfeita com
mais dois galos de Prata e três
Bronzes. A extensa lista de
vencedores posicionou mais
quatro agências no topo. A DCS
Comunicações arrebatou sete
prêmios. Tanto a Escala quanto
a Lew’Lara/TBA somaram quatro
Galos. Boca ficou na lanterninha
dos vitoriosos: levou dois.
Vai dormir com poucos pios.

Inovação para mim é olhar. Olhar sob outro ângulo uma mes-
ma coisa. Perceber o que ninguém ainda tinha percebido. Há
nove anos que a Miami Ad School/ESPM, uma das melhores
escolas de criação publicitária, entendeu que era preciso olhar
o ensino de criação de um outro jeito. De um jeito inovador.

Era preciso subverter. Alunos de criação não podem ser vis-
tos como alunos. Eles são criativos na adolescência. Eles estão
no que chamo de puberdade publicitária. Sair da puberdade, fa-
zer o rito de passagem. Virarem adultos criativamente. Esse é o
nosso trabalho. E exige dedicação, paciência, técnica e tempo.

E o tempo nos deu algumas lições.

Primeira lição
Um olhar menos paternalista para as ideias dos alunos. Um
olhar mais exigente. Militar até.É preciso recusar mais traba-
lhos do que aprovar. O aprendizado começa com um bom
não e um ótimo “faz de novo”.

Segunda lição
Um olhar desformatado para as ideias. O aluno criativo tem
que saber pensar em mídias tradicionais, mídias alternati-
vas, mídia digital. Aliás, criativo não é para ser off ou on.
Tem que ser os dois.

Terceira lição
Olhar a escola não como escola, mas como agência de propa-
ganda. E ela tem jobs, diretores de criação e compromisso
com as boas ideias.

Quarta lição
Um olhar para prêmios. A consequência de uma excelência
acadêmica. Uma escola de criação publicitária hoje tem que

estar no cenário internacional
dos festivais. Todas as escolas
que importam estão.

As escolas brasileiras ainda
não acordaram e não integram o
time das escolas mais premiadas
no mundo. A Miami Ad School/
ESPM é a única com essa voca-
ção. Cannes, Clio, FIAP (Festival
Iberoamericano de La Publici-
dad), Anuário do Clube de Cria-
ção. Ganhamos todos os anos.

Ganhar prêmio para um criati-
vo já tem que acontecer na sua

fase estudantil. É uma realidade mundial de portfólios de criati-
vos. Portfólio é o passaporte para entrar numa agência. Os prê-
mios são os vistos. E nós, a embaixada que concede os vistos.

Quinta lição
Um olhar global. Preparar esse aluno não apenas para o merca-
do brasileiro, mas para qualquer mercado: Estados Unidos, Eu-
ropa ou Ásia. Isso pede um entendimento do que acontece ao
redor do planeta. Dentro da sala de aula. Que “goals” esses alu-
nos precisam atingir para competir com americanos, chineses,
alemães? Que tipo de aula faz com que o aluno seja contratado
nas agências da Nike, Honda, Microsoft, Dove ou Burger King?

É por tudo isso que eu acredito em olhar para inovar. Um
olhar sempre inquieto. Um olhar diferente. Um olhar que
não dorme. É pegar a cadeira e mudar o ângulo de visão dela.
Continua uma cadeira. Mas a visão que você tem dela não é
mais a mesma. Nem o mundo. ■

criatividade@brasileconomico.com.br
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CURSOS E CONVERSAS
● O Digitalks Day Brasília
acontece hoje, em Brasília,
a partir das 9h.
www.digitalks.com.br.
● O curso Mídias Sociais -
Teoria e Prática, em São Paulo,
será neste sábado.
digitalks.com.br/midiassociais02jul/

Não é politicamente correto, mas sejamos honestos: as peças veiculadas entre
os anos 1920 e 19 50, e que integram a exposiçãoPropagandadeCigarro-Comoa
IndústriadoFumoEnganouasPessoas, atualmente em cartaz, são, n o mínimo,
divertidas. Mentirosas ou não, viraram obras de arte. E as de hoje, chegam lá? Sei não.

Murillo Constantino

Mercado digital

FICOU PARA A HISTÓRIA

Era preciso
subverter. Alunos
de criação não
podem ser vistos
como alunos.
São criativos
na adolescência

R$ 1,5 bilhão
é o valor de faturamento das agências digitais, de acordo com
a 3ª edição do Censo das Agências Digitais, realizado pela Abradi.
Isso representa um crescimento de 55% em relação ao ano passado.

Paulo André Bione
Coordenador dos cursos de
criação da Miami Ad School/ESPM
e diretor de criação da ESPM-SP

Celso Loducca,
sócio-presidente
da agência
Loducca

Propagandas de Cigarro - Como a Indústria do Fumo Enganou as Pessoas
Até 14 de outubro, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), em São Paulo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 01 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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