
ocê já deve ter se deparado com uma

propaganda genial, um anúncio que fez seus

olhos pararem e fixarem por alguns minutos em uma imagem

ou texto. Você se pergunta como alguém consegue ter a idéia

mirabolante de criar algo assim.
Atrás de uma peça publicitária há muitas pessoas

envolvidas, existe briefing, planejamento, muita pesquisa,

tempo gasto, aprovações e reprovações do cliente até chegar à

arte final. Devido a tantos detalhes a propaganda torna-se

muito profissional, a mensagem deve ser prudente e estar de

acordo para atender ao público alvo.

Agora pense em usar e abusar de toda a criatividade,

colocar a imaginação para funcionar, com pitadas de ousadia

que só acrescentam ainda mais à genialidade humana.

Propagandas chamadas de anúncios fantasmas.
A origem do nome dá-se por se tratarem de

propagandas sem fim comercial propriamente dito, pois não

foram veiculadas e tem como objetivo ganhar prêmios em

festivais criativos como os de Cannes.

Aliás, Cannes tem recebido inúmeras inscrições de

peças fantasmas nos últimos anos. Talvez seja esse um dos

motivos para tanta polêmica e abrangência. O anúncio

fantasma pode ser criado nas próprias agências publicitárias,

que utilizam muitas vezes a marca do cliente que atendem.

Além de fazer a propaganda real com o objetivo de vender e

chegar ao consumidor fazem uma a parte: o anúncio fantasma,

em que abusam da criatividade e imaginação, tornando-a uma

peça livre e sem grandes compromissos.

No livro "Os piores textos de Washington Olivetto" o

autor comenta sobre esse tipo de anúncio. Ele faz menção ao



The Australian Television Awards, um festival que premia o

melhor da publicidade australiana. Os publicitários

australianos praticamente não aderiram à moda e nem cogitam

a idéia de fazer um anúncio inventado e não veiculado. Porém,

também ocorreu um reverso após os anos 90, os anúncios

australianos pouco foram premiados, inclusive, nesse quesito,

ficam atrás do Brasil.

Quem se opõe a esse tipo de anúncio acha que a

agência perde muito tempo com propagandas "criativas" e não

funcionais, dando menos valor as propagandas pagas pelo

cliente que serão tangíveis. Outro fator é o de que a

propaganda fantasma pode ganhar prêmios pela genialidade,

porém tirar a chance de uma propaganda "real" vencer e ficar

conhecida pelo público.

Esse tipo de anúncio pode dar muito que falar,

principalmente entre agência/cliente. Foi o caso do produto

Itambé Fit Light. A agência Salles Chemistri usou imagens de

filmes conhecidos ao público, com o slogan "Esqueça: o gosto

dos homens nunca irá mudar". Segundo a Itambé as peças

não foram submetidas à aprovação da empresa e não foram

veiculadas na mídia, o que indica que foram criadas apenas

para participar de uma premiação. O problema é que as peças

caíram na internet, foram vistas por muita gente e arranharam a

imagem da empresa.

"Na verdade, acho que com os avanços da

comunicação na web, é cada vez mais difícil inscrever

anúncios-fantasmas em grandes prêmios. Isso porque as

marcas, empresas e agências estão cada vez mais expostas. É

cada vez mais fácil descobrir se aquele anúncio foi forjado ou

não, ainda mais com a visibilidade de um grande prêmio. Se

alguém descobre que foi forjado, já coloca logo a boca no

trombone, solta na net, comenta em um blog e o estopim está

criado. Para recuperar a credibilidade depois disso, quase

impossível." Comenta a redatora da Modus-Org Lorreine

Beatrice.

Existe aquele anúncio super genial produzido para o

cliente, que o diretor de criação caprichou e apostou todas as

suas fichas, mas na hora, o cliente reprovou e optou pela arte

dois, arte na qual, o criativo nem se empenhou tanto para criá-la.

E é aí que em vez de ficar amargurado e jogar a arte na

lixeira, poderá conseguir alguns leões de ouro para enfeitar sua

estante.

Outro caso positivo são os anúncios criados por estudantes que

ainda não estão no mercado profissional e utilizam o nome de

uma grande marca como Nike, Sony e Bombril para fazer parte

do portfólio pessoal, para ser apresentado aos profissionais da

área objetivando um futuro emprego.

Segundo a redatora da agência blumenauense Alma

Comunicação Cláudia Dezorzi "Todas as pessoas que estão

iniciando na carreira publicitária já fizeram um anúncio fantasma.

Para a prática, é ótimo criar peças onde o anunciante seja real,

exista de fato, e faça sucesso. É por isso que muitos alunos de

publicidade iniciam seus cursos sonhando em criar

propagandas para grandes marcas, quando na verdade, no
mercado publicitário, há muito mais anunciantes pequenos do

que grandes. É claro que criar para uma marca consolidada é

muito mais fácil do que criar para uma que ninguém conhece..."

Positiva para o mercado e para as mentes criativas para

uns e negativa para outros, o fato é que exercitar a criatividade

nunca é demais. E os anúncios fantasmas estão gerando

polêmica por todos os cantos. Tornando a publicidade cada vez

mais instigante e comentada.
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