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A Sony Ericsson usará no mundo todo a campanha de mídia impressa criada pela Talent para 
divulgar o lançamento do celular F305. "A gente fez o trabalho para o Brasil e América Latina 
com o briefing específico para cada região, e eles viram que nossa abordagem fazia mais 
sentido para o público-alvo do produto", disse o redator Alexandre Catarino. 
 
A princípio a agência faria só a comunicação para o Brasil, que tinha um briefing um pouco 
diferente dos outros, mas como a peça agradou será exportada para o resto do mundo. Essa 
é a segunda vez que a Talent consegue emplacar anúncios da Sony para o resto do mundo. 
No ano passado, conseguiram exportar as peças do W58o com conteúdo Lenny Kravitz. 
 
O diferencial deste aparelho é o recurso Motion Gaming, que permite ao usuário controlar os 
jogos movimentando o celular. "A nossa proposta foi mais criativa, mais inovadora por 
mostrar que não é apenas um videogame no celular, mas trazer a idéia de que não existe 
lugar chato com esse aparelho", falou o diretor de arte Felipe Lemes. 
 
Com o novo celular da Sony Ericsson é possível simular o arremesso de uma bola de boliche, 
andar a cavalo ou pescar por meio do sensor de movimento. As peças criadas pela Talent 
mostram pinos de boliche em diferentes lugares, como o metrô e o elevador. "O metrô é um 
convite para jogar boliche, o elevador pode ser um lugar divertido, a sala de espera do 
consultório também", contou Lemes. 
 
"O grande mérito da campanha é manter o grid da Sony Ericsson e colocar uma nova idéia", 
disse Lemes. As peças de mídia impressa devem ser publicadas nas principais revistas 
nacionais. Além disso, a idéia de transformar qualquer lugar em um espaço divertido para 
jogar foi transposta para material de ponto-de-venda. A campanha ainda conta com filme, 
ações interativas e peças para internet. 
 
A dupla de criativos se orgulha do resultado do trabalho. "É uma vitória nossa. A Talent 
sempre se destaca porque não só adapta as campanhas, mas transforma a comunicação", 
disse Catarino. "Apesar de não ser uma agência internacional exportamos toda a campanha 
impressa para o mun do", completou Lemes. 
 
A campanha tem previsão de estréia para esta semana. A dire cão de criação é de João Livi e 
de Leo Macias. 
 



A Talent também é responsável pela adaptação do comercial para o público brasileiro. O 
filme, criado pela Saatchi & Saatchi índia, mostra uma pessoa que repara que todo mundo na 
rua parece estar jogando boliche, em uma posição de arremessar a bola. Ela fica desesperada 
tentando entender o que está acontecendo, até que fica encurralada e percebe que se trata 
do celular. Então, passa a jogar também. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 fev. 2009, p. 6.   
 
 
 
 


