


Como um grupo de jovens criativos transforma
uma s imples campanha pub l i c i tá r ia em
eventos que atraem milhares de consumidores

Anda mesmo difícil a vida dos publicitários. Num cenário
onde o turbilhão de informações corre a um ritmo cada vez

maior, como prender a atenção do consumidor para promover um
novo site? Ou um novo celular? Simples. Produzindo um eclipse,
escalando o Everest ou montando um reality show. Essas foram
algumas das alternativas encontradas por um grupo de jovens
espirituosos que se especializou em criar abordagens diferentes
para campanhas publicitárias. A empresa, com sede em São Pau-
lo, responde pelo nome de LiveAD. Com notebooks enfileirados em
duas grandes mesas, o que torna o espaço mais parecido com uma
lan house do que com uma agência, os jovens passam o dia trocan-
do idéias com o objetivo de criar campanhas que promovam a in-
teração do consumidor com os produtos. Cada uma das soluções
tem de levar em conta outro desafio: causar um grande impacto
e, ao mesmo tempo, apresentar baixo custo. Acredite: promover
um eclipse cabe no orçamento de uma empresa. "Passamos muito
tempo tentando achar uma definição para o que somos e o que fa-
zemos", afirma Lucas Mello, presidente da LiveAD. "Decidimos
nos posicionar como uma agência de inovação em comunicação."

Mello sentiu na pele a importância de inovar. No começo da
faculdade trancou os estudos e correu o mundo. Passou um ano e
meio pegando onda nas melhores praias do planeta, do Havaí ao
Vietnã. Até que o dinheiro acabou. Para financiar o resto da via-
gem, alugou uma carrocinha e começou a vender amendoim na
Austrália. Com um macete, conseguiu juntar US$ 15 mil, dinhei-
ro suficiente para o resto da viagem: "Jogava essência de baunilha
numa panela de água fervendo para exalar o aroma e distribuía
amostras grátis. As pessoas faziam fila para comprar pacotinhos
de US$ 10". Se alguma coisa essa experiência lhe ofereceu - além de
dinheiro para viajar -, foi a importância do envolvimento das pes-
soas com os produtos. Ao voltar ao Brasil, o surfista do amendoim
montou uma agência de pesquisas voltada a projetos de interação
com o consumidor. Daí surgiu a LiveAD, que tem hoje no portfólio
50 campanhas criadas em quatro países para empresas como Nike,
Yahoo!, Whirlpool e Kellogg's, entre outras. "Investimos esforços
em inteligência e quase nada em produção", diz. "Uma vez que te-
mos as idéias, vamos atrás para executá-las por meio de parcerias."

Diante de um novo cliente com
AO VIVO_O gaúcho Lucas Mello,
presidente da agência LiveAD (em
pé), com os membros de sua eclética
equipe - de biólogos e geógrafos a
publicitários e arquitetos. Eles passam
os dias trocando idéias que resultarão
em ações de comunicação envolvendo
consumidores das marcas anunciantes

problemas, esfregam as mãos.
É um prato cheio para soluções
originais. Está difícil a vida
para quem vive de publicidade
- mas, pelo visto, também mais
divertida. MARCOS TODESCHINI
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