
A publicação, que tem como tema "Seis propostas para 
o próximo milênio", a partir do livro homônimo de ítalo 
Calvino, escritor reconhecido como um dos grandes pen
sadores do século XX, foi idealizada em 1999, por Luiz 
Carlos Burti e Tomás Lorente. 
Diferente das edições anteriores, elaboradas sob a res
ponsabilidade dos consagrados nomes da publicidade 
brasileira, sofreu uma mudança no processo de criação: 
os alunos do curso de graduação em design, das três uni
dades da ESPM (Rio de janeiro, São Paulo e Porto Alegre), 
realizaram a autoria coletiva da revista, sob o olhar estraté
gico de Leandro Burti, vice-presidente da Burti. 
Mais de 100 estudantes participaram do processo seleti
vo, após uma votação aberta na internet. Seis dos traba
lhos foram impressos em formato de pôsteres para uma 
exposição. Ao final, foram 46 trabalhos resultantes, cada 
um, de uma página da revista. 

Leandro Burti retrata a impor
tante participação do corpo 
discente: "A revista Casa do 
Vaticano é um verdadeiro la
boratório cnativo. Sua propos
ta permite que os trabalhos 
sejam realmente inovadores e 
diferenciados, constituindo o 

estado da arte de uma publicação gráfica. Além disso os 
alunos serão profissionais do amanhã e a parceria com a 
ESPM permite apresentar a eles todo o potencial da mídia 
impressa", comentou Burti. 
Um mailing VIP das principais lideranças do mercado da 
comunicação e design terá o privilégio de receber a 12a edi
ção, que posteriormente também será enviada para o acervo 
do The Museum of Modern Art (MoMa), em Nova York. 

ATÉ OS C L Á S S I C O S INOVAM 
Após quase nove décadas com a mesma embalagem, a 
Manteiga Aviação em lata, um clássico, mudou. Sem abrir 
mão da mesma qualidade e tradição que a colocaram en
tre as marcas mais admiradas do mercado brasileiro, a 
nova embalagem da Manteiga Aviação nasce com carac

terísticas diferenciadas: o sistema abre fácil em alumínio, 
que dispensa o abridor, faz as vezes de manteigueira e, 
como sempre, dispensa refrigeração. 
Quando a marca surgiu nos anos 1920, as condições de 
transporte e armazenamento exigiam uma embalagem 
mais resistente, e com maior capacidade de conservação 
do produto, já que geladeira era um artigo raro e caro. 
Mas, hoje as exigências são que o produto mantenha sua 
qualidade com maior praticidade. 
A agência Alta Comunicazione foi a responsável pela mu
dança cujo maior desafio foi dar continuidade à história 
de amor entre a marca e seus consumidores. Foram dois 
anos de pesquisas e estudos com um investimento inicial 
de R$ 500 mil para chegar ao novo formato da atual em
balagem. 
Sob a coordenação do diretor de planejamento, Roberto 
Furlan, toda a agência Ata Comunicazione esteve envol
vida no projeto. O trabalho priorizou uma comunicação 
detalhada do trade, explicando o motivo da mudança, o 
que mudou e principalmente, o ganho do consumidor 
com as mudanças que atingirão o PDV e o reforço do 
conceito "Nova Lata, mesma manteiga'. 
O diretor de criação, Zeppa Tudisco, explica: "Foi uma gran
de experiência trabalhar em um projeto como esse, A Aviação 
tem uma relação quase centenária e muito especial com o 
consumidor. Agora a manteiga de sempre ganha mais pratici
dade, facilidade, sem deixar de manter a tradição". 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 480, p. 90, jan./ fev. 2013. 




