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O blecaute ocorrido no último dia 10 em 18 Estados, além do Paraguai, provocou a criação de 
diversos anúncios de oportunidade. 
 
A McCann Erickson, por exemplo, criou para a Fundação Dorina Nowill uma peça com o 
objetivo de estimular as doações para a entidade que busca a inclusão dos deficientes visuais. 
A ação - que traz a frase "Viu como é duro viver no escuro" e foi veiculada no dia seguinte ao 
incidente contou com anúncio para mídia impressa, internet, além de veiculação indoor por 
meio da Elemidia. A direção de criação é de Alexandre Okada e Fernando Penteado. "Na 
verdade, já estávamos trabalhando nesta campanha institucional. Com o "apagão", vimos a 
oportunidade de repercutir nossa idéia", contou Sandro Nascimento,  redator da McCann 
Erickson. 
 
O publicitário contou que, para ter a dimensão do universo dos deficientes visuais, fez uma 
visita à Fundação Dorina Nowill com os olhos vendados. "Essa experiência mexeu muito 
conosco. E, antes do incidente do blecaute, brincamos na agência que a cidade podia ficar as 
escuras para que as pessoas sentissem um pouco do dia-a-dia dos deficientes visuais. E foi o 
que acabou acontecendo", disse. 
 
Diante da estratégia de se realizar anúncios de oportunidade, Mauro Villas Boas, diretor de 
arte da McCann, comentou que o trabalho precisa ser realizado de maneira cuidadosa para não 
gerar impactos negativos na marca. "É necessário que haja coerência e não seja uma iniciativa 
forçada. Nem sempre uma ação de oportunidade é benéfica para uma empresa", afirmou Villas 
Boas. 
 
A Leo Burnett também aproveitou a repercussão do apagão e criou para Duracell uma ação 
especial no último dia 11. A peça, veiculada na internet e em mídia impressa, reproduziu um 
blecaute e destacou a peculiaridade da pilha que dura oito vezes mais. A criação é de Fábio 
Moran e Saulo Monjon, com direção de criação de Ruy Lindenberg. 
 
Outra agência que viu o blecaute como oportunidade foi a BorghiErh/Lowe. A agência criou um 
anúncio para K-Y, lubrificante da Johnson&Johnson, com o título: "Apagão. Foi bom para 
você?" Assinam a criação Myla Verzola e Fernanda Salloum, corri direção de criação de José 
Henrique Borghi, Erh Ray e Fernando Nobre. 
 
Já a Publicis, para divulgar a nova série do canal AXN: Flash Forward, desenvolveu anúncio 
com a frase: "Vá se preparando. O próximo apagão irá afetar o mundo todo". A criação é de 
Rodrigo Strozenberg e Daniel D'Avila, com direção de criação de Hugo Rodrigues. 
 
Além das agências, o jornal Primeiramão também aproveitou o "apagão" para criar uma edição 
especial, veiculada no último dia 13. Todas as páginas do jornal tiveram fundo preto. 
Anunciantes como Duracell e KY estiveram presentes na edição.                
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