
As sacadas mais
a-boca —, ter uma sacada realmente criativa, viável e

impactante é o desejo que move boa parte do mercado bra-

sileiro de comunicação e marketing.

Justamente para reconhecer o mérito dos que conseguem

tal proeza, a equipe de About dedicou-se durante o mês de

novembro a selecionar as sacadas mais criativas de 2005, con-

tando com o auxílio imprescindível dos internautas usuários
do Portal da Propaganda (www.portaldapropaganda.com).

A primeira parte do trabalho envolveu uma detalhada

pesquisa da redação no material publicado pela revista e

pelo portal em 2005, incluindo ainda o período final de

2004, de modo que ações iniciadas nos últimos meses do

ano passado também fossem contempladas. Informações

checadas e discutidas pelos nossos jornalistas, chegou-se a

uma lista de 10 sacadas criativas, que foi exposta no Portal

da Propaganda, a partir do dia 4 de novembro, com o intui-

to de estimular a troca de informações com os internautas.

Entretanto, para que esta seleção fosse, de fato, o mais

abrangente e meritória possível, os leitores puderam

enviar suas sugestões até o dia 10 de novembro.

Conforme a redação de About recebia as indicações dos

internautas — que foram muitas —, elas iam sendo che-

cadas e analisadas diariamente. Aquelas aprovadas pelo

time da revista eram incluídas na lista publicada no por-

tal. Foram aceitas 10 sugestões dos leitores, que se soma-

ram às 10 anteriormente selecionadas pela redação.

A lista final de 20 sacadas criativas ficou, então, aberta

para votação on-line entre os dias 11 e 21 de novembro, no

mesmo espaço do Portal da Propaganda, onde havia uma

imagem e um resumo de cada caso. A partir daí, cada inter-

nauta pôde votar na opção de sua preferência, mas, somen-
te uma vez, já que o sistema utilizado bloqueava automati-

camente uma segunda tentativa, além de registrar de onde

era gerado cada voto — medida necessária para coibir as

tentativas de fraudes, que sempre ocorrem nesse tipo de
enquete on-line.

A intenção inicial de About era a de publicar nesta edi-

ção a lista das 10 mais votadas, todavia, como houve

empate na décima posição, a revista publica a seguir um

resumo das 11 mais interessantes sacadas criativas de

2005, em ordem alfabética pelo título dado a elas pela

redação da revista.

Balada sobre rodas
Aproximar a vodka Orloff do público jovem e incentivar seu uso como ingrediente na preparação de

drinques foram os desafios da Power Comunicação Promocional ao desenvolver esta ação para a

marca.
O esforço tinha como principal atrativo um "cami-

nhão-coqueteleira" de 7,5 metros, que chacoalhava e

levava a bordo os ingredientes fundamentais de uma

balada: bar, luzes, pista de dança animada por DJ e

decoração de casa noturna. Como a meta era apresen-

tar o produto diretamente aos consumidores em

potencial, o veículo passou pela noite de diversas cida-

des brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de

Janeiro e Belo Horizonte, onde era estacionado

em frente a estabelecimentos freqüentados pelo

público-alvo. Nessas ocasiões, uma equipe de

quatro promotores convidava as pessoas para

experimentar drinques à base de Orloff e curtir a

balada sobre rodas.
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iante das enormes dificuldades de se chamar a

atenção dos consumidores, impactados diariamente

por um sem-número de mensagens emitidas pelos

mais diversos meios — da mídia de massa ao boca-
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A campanha "Desafio Paulo x Bia" tinha como objetivo

conquistar novos assinantes para o jornal O Estado de

S.Paulo. Em busca da atenção do público mais jovem, uma

tendência iniciada com a reforma gráfica pela qual a publi-

cação passara no ano anterior, a Fábrica de Comunicação

Dirigida unificou diversas mídias em torno da maior força

de vendas do jornal: o telemarketing. Assim, os persona-

gens Paulo e Bia protagonizaram o desafio que determina-

ria aquele que iria conseguir captar o maior número de as-

sinantes, numa batalha que acabou sendo vencida, com

sobras, pela moça. Filmes, spots, anúncios, banners e
demais peças, num total de 60, exibiam o placar da dispu-

ta, que estava disponível em tempo real na web. Além da

criatividade, premiada com Ouro no Echo Awards 2005 e

no Prêmio About de Comunicação Dirigida e Integrada, a

ação gerou ótimos resultados para o Estadão, que viu suas

vendas crescerem mais de 300% nos primeiros dez dias, se

comparados com a campanha anterior. Além disso, milha-

res de pessoas ligaram para participar da votação, ajudan-

do a renovar a imagem do jornal.

Boas idéias
A campanha de lançamento do Fiat Idea envolveu diversas mídias. Em todas

elas a criatividade reinou, a começar pelas mais de 300 peças interativas elabora-

das pela AgênciaClick.

Os tons lúdico e surrealista, por exemplo,

foram as vertentes adotadas pela equipe criativa

que cuidou do desenvolvimento de personagens
em massa de modelar.

Uma das peças mostra um carro passean-

do pela homepage do Yahoo!, enquanto o

seu rastro dá à luz a uma linda paisagem.

Sintonia perfeita com o comercial de televi-

são, criado pela Leo Burnett, em que um

carro percorria um cenário inspirado no filme

"Dogville", no qual casas e empresas não

tinham paredes, até que o automóvel pas-

sasse por elas.

Em mídia exterior a The Marketing Store

foi a responsável pelas ações de divulgação

do test drive, levando para grandes aveni-

das de São Paulo e Belo Horizonte uma empena que exibia um carro de verdade, suspen-

so por um guindaste, que subia e descia os prédios.
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A JWT desenvolveu para o fermento em pó Royal, da Kraft Foods, uma primorosa

ação de mídia exterior no centro de São Paulo. A equipe criativa da agência enxergou

uma oportunidade para seu cliente no vão existente entre dois prédios, onde decidiu

aplicar uma empena com o formato de um bolo gigante fatiado.

No canto inferior direito da peça, estampou-se a foto do produto. O intuito foi

enaltecer a capacidade do fermento de aumentar extraordinariamente o tamanho de

massas culinárias.

A empena foi estrategicamente colocada em um conjunto de prédios localizado no

viaduto Maria Paula, no movimentado cruzamento entre as Avenidas 23 de Maio e

Brigadeiro Luís Antônio. Reconhecida pela idéia criativa, foi contemplada com Ouro

no Festival Internacional do Rio de Janeiro, no 30° Anuário do CCSP (Clube de Criação

de São Paulo) e no Festival de Nova Iorque, na categoria Melhor Utilização do Meio.

Com o objetivo de chamar a atenção de turistas e moradores do Rio de Janeiro para o lan-
çamento do CrossFox, a Volkswagen, em junho deste ano, pendurou o veículo na linha de sus-

tentação do bondinho, entre os morros da Urca e do Pão de Açúcar, a 310 metros acima do

nível do mar. Para suspender o carro, a equipe de engenharia da montadora teve de remover

todo seu conjunto mecânico e interno, instalar uma barra que o atravessasse do assoalho até

o teto e colocar, na ponta superior, um gancho que fixasse o sistema de roldanas nos cabos

do bondinho, assegurando sua estabilidade. Além disso, para a viabilização do projeto, foram

realizadas negociações com os administradores do Pão de Açúcar, a Prefeitura do Rio de

Janeiro e a Defesa Civil. Esta foi a primeira vez que um automóvel foi içado na linha de sus-
tentação do bondinho.

Todo o desenvolvimento do processo coube à equipe de marketing da Volkswagen. A

AlmapBBDO, agência que atende a montadora, participou com a criação das peças publicitá-

rias, como anúncios de revista, spots de rádio e cartões-postais, que foram distribuídos à rede

de concessionárias do Rio de Janeiro.

Para divulgar a série O Continente Gelado com

Amyr Klink, documentário dividido em quatro partes

que registra a aventura do velejador ao circunavegar

o continente antártico em um barco à vela, o

National Geographic Channel apostou no marketing de

guerrilha da Espalhe.

A estratégia usada pela agência foi "esquecer" pro-

positadamente em diversos locais de São Paulo, como

shopping centers, cafeterias, universidades e táxis, cerca

de 5 mil envelopes, que traziam o nome de Amyr Klink,

um telefone para contato e cinco fotos tiradas por ele em

sua jornada pela Antártida. Muitos curiosos ligaram na inten-

ção de devolver as imagens. Ao ser mensurado o resultado,

notou-se que 63% dos envelopes geraram chamadas de retor-

no, atendidas por uma secretária eletrônica que apresentava uma

mensagem em que Klink informava não se encontrar em casa por

estar finalizando o documentário.
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Tatuar o corpo inteiro de Gisele Bündchen. Idéia ousada

da W/Brasil para criar o comercial que divulga a coleção

2006 das sandálias Ipanema, da Grendene, com o tema

"Brasil à flor da pele".

A partir de uma tatuagem original em formato de estre-

la, que a modelo realmente traz no pulso,

todo o seu corpo nu começa a ser preenchi-

do com desenhos de flores, borboletas, pás-

saros e outros ícones românticos da fauna e

da flora brasileiras, ocupando toda a pele até

chegar aos pés, onde o destaque são as san-

dálias Ipanema Gisele Bündchen.

Mais uma vez, a beleza da top foi fator

decisivo para a exuberância do filme. Con-

tudo, a sensibilidade dos desenhos e, princi-

palmente, a tecnologia cinematográfica que

permitiu seu surgimento, oferecendo à cena um realismo incrível, foram os princi-

pais responsáveis por sua qualidade. O comercial, rodado em Los Angeles pela

Conspiração, demorou quase seis meses para ser finalizado. Permaneceu como trilha a canção "SlowMotion
que acompanha o esforço desde o seu primeiro ano.

Bossa Nova",

Levar uma praia para cidades

do interior paulista e mineiro foi

literalmente o propósito do Praia

Skol, produzido pelo Banco de

Eventos. O projeto, que envol-

veu a estruturação de um sol

artificial e toneladas de areia,

além de coqueiros, bares temáti-

cos com bebidas e quitutes,

telões com vídeos de surfe, chu-

veiros, espreguiçadeiras, guarda-

sóis e tatuadores, realizou-se de

outubro a novembro e recebeu um total de 54 mil pessoas.

Em cada praça, foram apresentados três shows com gru-

pos locais e as principais bandas do País, como Barão

Vermelho, Paralamas do Sucesso, Asa de Águia, Marcelo

D2, CPM 22 e Gabriel O Pensador. Além disso, os freqüen-

tadores do Praia Skol puderam curtir a performance de DJs

locais e do DJ e VJ Edgar Piccoli, da MTV, que, no fim da

tarde, tocaram, num bangalô na areia, em todas as praças

do evento.

Foram montadas ainda quadras de futevôlei e trivôlei,

bem como áreas e estrutura para a prática de atividades

esportivas como surfe mecânico, tirolesa, parede de

escalada, frescobol e frisbee. Também um campeonato

de vôlei de praia entre faculdades da cidade fez parte

das atrações.
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Desenvolvido pela DPZ, este comercial para o presunto Sadia aposta no bom humor

ao fazer bom uso de recursos de computação gráfica assim como da criatividade.

No filme, mãe e filha estão numa padaria comprando presunto. Gentil, o balconis-

ta dá uma fatia para a menina, enquanto corta o produto na máquina. Durante o

tempo em que ela degusta o frio, saborosamente, em câmera lenta, uma narração em

off salienta que todo mundo sabe qual é o melhor presunto.

Quando o balconista finaliza seu trabalho, ele coloca a peça de volta no freezer, ao

lado de um presunto comum. Como se tivesse vida, a peça concorrente, com inveja,

começa a trepidar e reproduzir as letras em alto-relevo que caracterizam o produto

Sadia. Contudo, num ímpeto de falsificação malfeita, erra drasticamente a ortografia ao trocar o "s" por "ç", escrevendo

"Çadia". A menina, num misto de susto e indignação, grita: "Que burro!", enquanto a mãe, zangada, reclama para o bal-

conista que o presunto está tentando enganá-la. Com tranqüilidade, o rapaz responde: "Liga não, isso aí é inveja".

O filme tem produção da Cia. de Cinema e trilha da Play it Again.

Para salientar as qualidades de Super

Bonder, a DM9DDB colou um monitor de 11

quilos a 1,65 metro do chão. Durante mais

de quatro meses, imagens da tela foram

transmitidas, via internet, por uma câmera,
ininterruptamente (http://infectous.plu-

gin.com.br/reality/).
Ao acessar o site, os usuários tinham a

oportunidade de escrever mensagens e

enviá-las para que aparecessem no monitor, podendo, assim, vê-las publicadas

instantaneamente. Depois de 123 dias, 11 horas e 31 minutos, o vídeo finalmente foi derrubado por uma pessoa que, dis-
traidamente, passava e nele esbarrou. O momento da queda pode ser conferido no site, além da opção de assistir ao making

off do projeto, para conferir a colagem do monitor. Durante o tempo em que esteve no ar, meio milhão de pessoas de 80
países acessaram o endereço. O trabalho rendeu à DM9DDB o Grand Prix de Cyber Lions no Festival de Cannes deste ano.

A técnica que utiliza letras em vez de números

para divulgar telefones, tão comum em diversos

mercados no exterior, foi a grande novidade trazi-

da pela campanha da Porto Seguro.

Com o amparo técnico da Telefônica Empresas,

a seguradora conseguiu fazer com que o

número 3337-6786 pudesse ser discado

de qualquer lugar do Brasil diretamente

para as centrais da empresa sem a

necessidade de utilização do código de
área. Os algarismos finais, estrategicamente escolhidos para coincidirem com as letras

da palavra "porto" nos teclados dos aparelhos telefônicos, tinham o propósito de levar

os consumidores a memorizar facilmente o número da seguradora.

A idéia do 333 PORTO, utilizado em todo o País, partiu do próprio anunciante e foi

divulgada por campanha criada pela Caso Design Comunicação e produzida pela Cia.

de Cinema, sob o slogan "O telefone fácil da Porto Seguro".
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