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CRIATIVIDADE

RUY BARATA NETO

Fotógrafo revela
o caos do metrô

de Tóquio na
hora do rush

Michael Wolf, na primeira foto à esquerda, é o autor da série inspirada em Inferno, de Dante Alighieri: fotos serão expostas em diferentes países

THAM KHAI MENG Diretor mundial de criação da rede de agências de propaganda Ogilvy & Mather

ENTREVISTA

Nascido em Cingapura, o
pequeno e rico país ao sudeste
da Ásia, Tham Khai Meng,
diretor mundial de criação da
Ogilvy & Mather, aposta em uma
publicidade mais antenada com
as questões políticas e sociais. O
profissional diz que deve repetir
em Cancun, no México — na 16ª
edição da Conferência sobre
Mudanças Climáticas (COP-16),
promovida pela ONU, em
dezembro — uma ação similar
a da edição passada do evento,
em Copenhague, na Dinamarca.
Eles fizeram a comunicação do
movimento “Hopenhagen” que
chamou a atenção de um bilhão

de pessoas, em 70 países,
para o aquecimento global.

Que tendência você aponta
para a propaganda?
Quem fizer “o bem” ao planeta,
repondo o que gasta para
promover seu negócio,
obterá mais sucesso. Questões
humanitárias, como ajuda
às vítimas dos terremotos
do Haiti, no Chile ou na China,
também são interessantes.

Mas muitas pessoas ainda
não ligam tanto para isso,
concorda?
O desafio está em chamar a

atenção para o problema
climático e social do planeta.
Esta questão é nova para todos
nós e as pessoas precisam ser
educadas. Ninguém pode viver
em um mundo destruído.

Quer dizer, os publicitários
terão de ser mais
“políticos”?
Isso não tem nada a ver com
política. Coca-Cola e Simens
estão empenhadas nisso
e nós somos os guardiões
das nossas marcas. O desafio
está em fazer crescer os
negócios de cliente com esse
tipo de abordagem sustentável.

O alemão Michael Wolf vive em Hong Kong, na China, desde 1994
porque gosta do “caos visual” da cidade. “A Europa é muito
previsível”, diz Wolf. Apenas pelo discurso é possível imaginar um
pouco do seu interesse na fotografia, que fica mais explícito no seu
novo trabalho que começará a circular, a partir de maio, em galerias
de Xangai (China), Antuérpia (Bélgica), Amsterdã, (Holanda) e Nova

York (EUA). Trata-se do Subway Tokyo Dreams, fruto de uma
observação de 35 dias, entre o final do ano passado e o início deste
ano, das janelas dos trens de metrô da cidade. Ele registrou tudo de
manhã, das 7h30 às 8h45. Por que ele decidiu fazer esse trabalho?
“É que quando eu vi isso eu me lembrei de algo como o Inferno,
de Dante”, diz, em referência ao clássico de Dante Alighieri.

“O Brasil é fantástico
em anúncios
de mídia impressa.
E o estilo dessa
publicidade, capaz
de comunicar
mensagens e ideias
de uma marca
a partir de texto,
ícones, ou de uma
só imagem, ajudou
a fazer uma
revolução na
propaganda”

A tendência da publicidade é ser mais engajada a causas

A alemã Puma ensaia um drible nas rivais Nike
e Adidas para promover sua marca em ano de
Copa do Mundo na África do Sul — país onde
patrocina o corredor Usain Bolt, o jogador de
futebol Samuel Eto’o e mais quatro seleções:
Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Camarões.
A filial da fabricante no Brasil fechou acordo
com a MTV para produzir e veicular
um comercial que entra no ar neste fim
de semana. A jogada é que a empresa,
a partir da parceria específica com o canal
jovem da Abril, conseguirá fazer uma série
de inserções comerciais até as proximidades
da Copa do Mundo, sem fazer a referência
à disputa em campo entre jogadores
e seleções temas central da concorrência.
“Vamos falar do estilo de vida do jovem
que acompanha o futebol”, diz a gerente
de marketing da Puma, Manuela Dafree.
O gasto de propaganda não é tão
grande — porque o custo é otimizado
com a parceria de produção e veiculação
com a MTV — mas, pode gerar um efeito
alto pelas divulgações na internet.
A Neogama/BBH é a agência de propaganda.

■ Manuela Guedes, gerente de marketing da Puma,
também quer trazer logo para o Brasil a nova
embalagem de sapatos da empresa, lançada esta
semana. Trata-se de um único quadro de papelão
para embalar os sapatos que vêm dentro de
um saco de pano reutilizável. A nova caixa reduzirá
em 60% o consumo de água e energia no processo
de produção. O projeto demorou quase dois anos
para ficar pronto e foi desenhado por Yves Behar.

Puma corre pela lateral para falar de Copa em 2010

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 32.
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