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Àmeia-noite eu levarei sua alma

Neymar éhype.Acaboudeas-
sinar contrato com a Lupo, o
que aumenta aí uma cartela
pomposadegaroto-propagan-
da (confira ao lado alguns
anúnciosdogarotodaVilaBel-
miro). Para o professorRobert
Alvarez, do núcleo de marke-
ting do esporte da ESPM, a ca-
ça ao rosto do santista deve-se
ao resgate de valores como ta-
lento e irreverência. “É um
personagemmuito interessan-
te para a indústria”. Ele lem-
bra que essa imagem foi cons-
truída a partir de umplano es-
tratégicodemarketingdopró-
prioSantos(quecontacomalu-

nos de Alvarez, diz o profes-
sor) para que Neymar ficasse
no Brasil. Porém, a tendência
é uma desaceleração na busca
pelo golden boy dos campos.
“Ninguém consegue endossar
5,6marcasdurantemuitotem-
po”, analisa Robert. Ele com-
paracomoutrasestrelasdeou-
ro da indústria publicitária:
“Não é bom ser patrocinado
por muita gente porque perde
credibilidade.CésarCieloeRo-
naldinho Gaúcho (em 2006)
têm esse problema. A longo
prazo, o melhor é ficar com
uma ou duas marcas e uma
imagemmaisperene”.

ParaaPanasonic,movimentos fantásticos
paraenaltecerosaparelhoscom3D

VÁRIAS VEZES NEYMAR. ATÉ QUANDO?

2

CRIATIVIDADE

Campanhas da Nissan e Land Rover brincam com o espiritismo para capturar o consumidor bem-humorado

1

A publicidade das imponentes
picapes e carros 4x4 é uma des-
pudorada. Costuma exibir o cor-
panzil do possante em lutas na
lama, enaltecer potências cava-
lares. O condutor aparece bem
acompanhado. Uma, duas, ou
várias gatas manhosas no banco
do carona. Um imaginário mas-
culino e tanto, não?

A Land Rover e a Nissan can-
saram dessa figura batida em
duas campanhas recentes. Mos-
traram que é possível mexer
em outras searas que habitam a
nossa fértil cachola. Quem não
“bateu um papo” com os mor-
tos em um tabuleiro cheio de le-

trinhas que atire a primeira pe-
dra! “Brincamos que essa foi a
ideia mais óbvia que tivemos
na vida”, diz Paulo Sanna, vice-
presidente de criação da Wun-
derman, responsável por cutu-
car o espírito da Land Rover na
campanha do Freelander 2 Die-
sel. A alusão com a brincadeira
do copo é imediata. “Cada mar-
ca tem a sua verdade, mas as
campanhas como um todo,
principalmente no mercado au-
tomobilístico, apresentam sem-
pre o que é bonito e ponto fi-
nal”, avalia. Daí a ousadia que,
claro, gera uma certa polêmi-
ca. Nem todo mundo reza a car-

tilha do humor livre. “Algu-
mas pessoas protestam, mas a
polêmica é saudável porque
não estamos ofendendo nin-
guém”, diz Sanna. Copo marca
o primeiro filme da Land Ro-
ver genuinamente brasileiro.
“A marca tem planos agressi-
vos no mercado brasileiro e
mundial. Claro que se o merca-
do (aqui) cresce, o investimen-
to de mídia é maior”.

A campanha vem na esteira
de um fenômeno já taxado co-
mo o maior viral do ano: Pôneis
Malditos, da Nissan Frontier,
próxima das 10 milhões de vi-
sualização no YouTube.

Aqui, o ingrediente é o misté-
rio. A parte, digamos, fofinha,
está na TV. Já a fatia mais engra-
çada, a da tal maldição, ficou
na internet. Os números são im-
pressionantes: 520 mil men-
ções no Twitter, 67 mil fãs no
Facebook, 860 posts nos mais
diversos blogs. A campanha es-
treou em 29 de julho. “De um
ano para cá fizemos um plano
de comunicação muito baseado
na comparação porque os pró-
prios funcionários da empresa
não conheciam o produto”, ex-
plica Márcio Oliveira, vice-pre-
sidente de operações da Lew’
Lara\TBWA Publicidade e Pro-
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O que há de novo, de verdade, na minha área de expertise que
possa se relacionar com criatividade? Nada mais atual do que o
autoconhecimento, ideia compartilhada por Sócrates quando
dizia, já há 500 anos a.C., da importância do “conhece a si”.

Conhecer a si mesmo é um movimento criativo no senti-
do de que sempre será novidade e, em algumas oportunida-
des, até surpresa. Autoconhecimento tem sido um tema
muito frequente na área de pessoas, nos últimos tempos.
Dito, repetido, reverberado, porém pouco aplicado. Termo
que parece auto-elucidativo, mas que para acontecer é pre-
ciso se relacionar com o outro. Não se dá sozinho.

Ninguém tem autoconhecimento, pois é um processo pa-
ra sempre. Cada nova situação pode levar a caminhos de au-
topercepção que enriquecem a vida interior e de relações.
Autoconhecimento permite fazer escolhas mais adequadas
em todas as esferas da vida, sejam elas afetivas, profissio-
nais ou de consumo. Possibilita estabelecer limites, evitan-
do cair em seduções e ciladas que não tenham nada a ver
com seus valores e crenças.

Favorece a melhora da autoestima, a aceitação das escolhas
com menos conflitos. Porém, há de se ter em mente que não
se trata de caminho fácil — e nem sempre agradável —, pois
ter a coragem de enfrentar a si mesmo, as dúvidas, angústias,
medos, conflitos éticos, morais e se posicionar consciente-
mente diante deles é um processo muitas vezes lento e que exi-
ge dedicação, alguma dor, mas também não precisa ser chato.

Num mundo em que as for-
mas de alienação são cada
vez mais proliferadas e que o
ideal “moderno” de informa-
ção não costuma ser mais
profundo do que 140 caracte-
res, encontramos o primeiro
entrave. O universo do en-
tretenimento e do lazer cada
vez cresce mais e é mais di-
vertido e sedutor do que o
tal do autoconhecimento.

Não quero dizer que uma
coisa deva ser feita em detri-
mento da outra, mas certo

equilíbrio vai bem. No tempo livre, há preferência por jogui-
nhos e outras parafernálias que até podem dar a sensação de al-
gum engajamento, entretanto, na verdade são rasos, superfi-
ciais e não vão além do verniz. De fato, muito pouco ou nada
acrescentam à vida, simplesmente passam o tempo.

Acredito na tendência da utilização de ferramentas de tecno-
logia que levem as pessoas a tomar contato consigo mesmas e
que seja possível experimentar, de algum modo, as conexões
que podem ser feitas nas diversas áreas do conhecimento. Cria-
tivo é fomentar as pessoas - a partir de experiências vivenciais
e virtuais — a experimentar situações que as conduzem a um
mergulho interno nas próprias emoções e sentimentos, levan-
do-as a pensar de que maneira se correlacionam. Se perguntar
com alguma frequência: O que tem a ver comigo? Com o meio
onde estou inserido? Que impactos pode ter na minha vida e na
das pessoas com quem convivo e me relaciono? Como me posi-
cionar diante dessa ou daquela situação? Como me sinto em
relação a tais fatos ou situações? Entrar em contato consigo.

Assim, moderno, inovador e que certamente faz diferen-
ça na vida das pessoas é mesmo conhecer a si. Um processo
que, com certeza vale a pena, faz a diferença quando o as-
sunto é autorrealização. ■

Novo e criativo é entrar
em contato com você

Oóbvio
ululante,claro.
Jogadorde
futebolem
propagandade
desodorante
paraopé.
Evaidizerque
nãoégol?

Doforno parao fogão e a internet

ANextelaproveitoua famado
paido jogadore levouosdois.
Essaéapeçamaisnovaem
homenagemaoDiadosPais

MÃO NA MASSA
● A Integra está com
vagas abertas em diversas
disciplinas e especializações.
www.integracursos.com.br
● “Indústria da Comunicação
Publicitária: uma catalisadora de
mudança” é tema de debate na
ESPM na próxima segunda-feira.

criatividade@brasileconomico.com.br
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O universo do
entretenimento
e do lazer cada
vez cresce mais
e é mais divertido
e sedutor do
que o tal do
autoconhecimento

ADRIANA GOMES
Coordenadora do Centro
de Carreiras da ESPM

paganda Ltda. “Esse é o primei-
ro que não foi assim.”

De novo, os pôneis vieram
para chutar a mesmice para fo-
ra. “Off road é sempre carro
na lama. Tem um demérito da
propaganda em geral que está
pouco ousada, irreverente. É
tudo muito certinho, cheio de
regras”, diz.

Hit da internet, a propaganda
começa a perder fôlego natural.
E Oliveira aposta na irreverência
semelhante para os próximos
produtos da Nissan. Mas o consu-
midor que fique atento: não há
nada que impeça a maldição de
persegui-lo mais uma vez. ■
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A escritora pop Clara Averbuck terá em breve uma missão com
certo frescor: falar de decoração, gastronomia, beleza, saúde,
carreira, entre outros temas, pensando na palavra renovação.
Ela será uma das convidadas do Blog Renovável, ação da
Continental que propõe um blog itinerante (ele migra por portais).
Um dos objetivos é distribuir conteúdo pelas redes sociais e
aproximar a dona de casa cibernética da marca de eletrodomésticos.

1 e2Nãoéprecisodizermuito
pararemeterao imaginário
infantildeumtabuleiro
que“fala”comosmortos;
3e 4Sóo internautasedivertecom
amaldiçãodopônei.Enãoescapa
dasina: fica (mesmo)coma
música infernalgrudadanacabeça

■ YOUTUBE
Visualizações

+ de9mi

■ TWITTER
Menções

520mil

■ FACEBOOK
Fãs

67mil

■ BLOGS
Posts

860
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Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 28




