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A Talent criou para a Sony 
Ericsson uma ação que é parte 
de uma campanha internacio-
nal da marca desenvolvida pela 
 Saatchi & Saatchi. A comuni-
cação divulga os aparelhos da 
linha Walkman W580 e W760, 
que trazem com exclusividade 
algumas das faixas do álbum 
Hard Candy, de Madonna. Para 
anunciar a novidade no Brasil a 
agência criou uma peça de três 
páginas na edição da revista 
Caras que chegou às bancas na 
sexta-feira passada.

Madonna fará cinco shows 
no País em dezembro, e os 
ingressos para três das apre-
sentações já estão esgotados. 
A peça criada pela Talent 
reproduz uma matéria, com a 
mesma diagramação dada ao 
conteúdo da publicação, com a 
manchete “Madonna antecipa 
sua vinda ao Brasil”, acompa-
nhada de fotos e de um texto 
que fala sobre as turnês e os 
discos da cantora. 

Com estréia prevista para 
domingo, 14, a AlmapBBDO criou 
para a Volkswagen uma campanha 
de sustentação do Fox baseada no 
mote “Do alto é mais divertido”. 
Para chegar a esse conceito, a 
equipe de criação se baseou em 
pesquisas realizadas pela Volks 
em que se constatou que o carro 
despertava, sobretudo nas mu-
lheres, a sensação de deixar o 
motorista mais alto do que nos 
demais carros. Nos homens, a 
percepção era de que a distância 
entre o teto e a cabeça dos moto-

mória do telefone. Os 
da linha Walkman já 
contaram com o apoio 
de artistas populares, 
como Lenny Kravitz, 
Claudia Leitte e Rob-
bie Williams. Agora, a 
linha passa a ser ven-
dida com as músicas 
de Madonna em mais 
16 países (entre eles 
estão Argentina, Chile, 
México e Uruguai). No 
Brasil, a parceria com 
a Vivo prevê exclusi-
vidade para a venda 
em lojas da operadora. 
Algumas das faixas 
incluídas são Candy 
Shop, 4 Minutes, Give 
it to Me e Heart Beat.

“Grande parte de 
nossa estratégia está 
no desenvolvimento 

de diversas parcerias com 
artistas, iniciativas muito bem-
sucedidas, que despertam cada 
vez mais o interesse dos fãs. A 

Madonna antecipada
Ação para novos aparelhos da Sony Ericsson brinca que a pop star já está no Brasil
Maria Beatriz Gonçalves

essência dos telefones Sony 
Ericsson Walkman é conectar 
o usuário com sua música pre-
ferida aonde quer que vá”, diz 
Minoru Itaya, vice-presidente 
corporativo e diretor da Sony 
Ericsson na América Latina. 
“Essas iniciativas buscam im-
pulsionar a música móvel a um 
novo nível”, completa. 

A comunicação contempla 
uma série de outras ações, 
como um filme para TV aberta 
e anúncios — com as imagens 
dos aparelhos e alusão à pop 
star —, além de materiais em 
ponto-de-venda, spots e cam-
panha na internet. 

O texto termina 
dizendo que milhares 
de fãs em todo o País 
não precisam mais es-
perar para curtir os 
novos sucessos da pop 
star. As duas páginas 
seguintes anunciam 
os aparelhos e expli-
cam a ação da mar-
ca, realizada a partir 
de uma parceria com 
Vivo e Warner Music 
International. “A idéia 
foi desenvolver para o 
Brasil uma ação que 
não fosse apenas uma 
réplica dos anúncios 
internacionais. Que-
ríamos algo com mais 
carisma porque pen-
samos sempre que, se 
metade do trabalho já 
foi feita, ainda temos 
a oportunidade de criar algo 
interessante para a outra me-
tade”, explica João Livi, diretor 
de criação da agência. 

A estratégia da marca é im-
pulsionar a venda de aparelhos 
com o conteúdo multimídia 
exclusivo embarcado na me-
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de Caras para falar de Madonna,  

cujas canções estão nos novos  

aparelhos da marca

ristas era maior dentro do Fox. 
De acordo com Marcos Me-

deiros, diretor de arte que as-
sina a campanha, já que o Fox 
está no mercado há cinco anos, 
a opção escolhida foi falar de 
algum diferencial do modelo 
que ainda não tivesse sido abor-
dado, mas dentro do conceito 
inicial “Compacto para quem 
vê, gigante para quem anda”. Ao 
todo, foram produzidas quatro 
peças para mídia impressa e um 
filme, intitulado “Do alto”, que 
apresenta cenas de crianças se 

deslumbrando com a sensação 
de estarem mais altas. 

Marcado por uma trilha leve e 
animada criada por Hilton Raw, o 
comercial exibe cenas que vão de 
uma menina em um trampolim a 
um garoto espiando o vestiário 
feminino. Ao final, uma mulher 
aparece sentada no banco do 
veículo, satisfeita. A locução 
encerra com o conceito inicial da 
comunicação do Fox e o logo da 
Volkswagen aparece para arre-
matar a peça, também brincando 
com a questão da altura.

A campanha impressa segue 
a linguagem divertida do filme e 
utiliza o mesmo conceito. Há es-
paço até para Rapunzel jogar suas 
tranças da janela do automóvel e 
para um rapaz saltar de asa-delta 
de cima do Fox. 

Como se trata de uma cam-
panha de sustentação, ela deve 
ter, inicialmente, um mês de 
veiculação, mas o período pode 
ser expandido de acordo com a 
recepção do público. A criação 
é de Medeiros, ao lado de André 
Kassu e André Gola. Marcello 
Serpa, Dulcídio Caldeira e Luiz 
Sanches assinam a direção de 
criação. A Delicatessen Filmes 
produziu “Do alto”, que é dirigido 
por Gustavo Leme e conta com 
fotografia de Rhebling Junior. 

Eduardo Duarte Zanelato

Fox ganha sustentação divertida

Filme da Almap remete à impressão das pessoas de que o carro é mais alto
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