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O anúncio da semana foi eleito ontem pelo júri da
categoria de mídia impressa do Festival Internacional
de Publicidade de Cannes, na França. A peça, criada
para o lançamento da versão brasileira da revista
americana Billboard, traz o conceito: “Música.
Entenda como é feita”. A imagem revela como é
produzido um anúncio impresso (a partir de pixels
de cores básicas: azul, magenta, amarelo e preto).
Na ilustração, cada uma das cores é representada
por pequenas imagens de artistas que influenciaram a
obra do músico destacado. Esta campanha rendeu dois
leões de ouro para a AlmapBBDO, além do GP de Press
(prêmio principal do setor) à agência. Foi o segundo
na história da propaganda brasileira no festival.
O país acumulou 71 leões, o que sagrou os criativos
nacionais como os melhores do mundo na categoria.

ANÚNCIO DA SEMANA

Brahma faz exibição de jogos da Copa
A agência de marketing promocional Decidindo é responsável por
uma ação para a Brahma em torno dos jogos da Copa. Duas carretas
promocionais percorrem diversas cidades do estado de São Paulo e Rio
de Janeiro para oferecer exibição das partidas da seleção brasileira.
As carretas levam telões montados em um espaço de 14,60 metros por
4,80 metros, onde acontecem brincadeiras com o público. Amanhã, o jogo
entre Brasil e Portugal será exibido em Guarulhos (SP) e em Niterói (RJ).

Divulgação

Como vencer a
guerra pela atenção
dos consumidores?
Vivemos em um mundo de abundância, com um núme-
ro excessivo de marcas. Para termos uma ideia do que
isto significa, em um supermercado comum encontra-
mos aproximadamente 40 mil itens. Para se destacar
neste “mar de ofertas”, as empresas precisam ser alta-
mente criativas para poder propagar suas mensagens. E
no mundo do YouTube, uma boa ideia pode ser mais va-
liosa do que um grande orçamento.

As pessoas passam a ser os próprios veículos de mídia,
espalhando as melhores mensagens para os seus amigos.
Uma lição que se tira disso é: quanto mais criativa for a
campanha, mais efetiva será a sua propagação. O boca a
boca moderno quer contar coisas interessantes. Na
ESPM, sentimos que os alunos vibram e até competem
por transmitir as melhores peças que eles “pescam”na

web. Existe uma fusão
entre entretenimento e
propaganda, que pode
ser bastante eficiente
para divulgação dos be-
nefícios das marcas.

Alguns exemplos: a
empresa Blendtec de li-
quidificadores criou
uma campanha fantás-
tica em que pergunta:
“Will Blend it?”. um re-
presentante da empresa
coloca, então, várias
coisas inusitadas para
bater no liqueidificador.
O efeito esta nas coisas
que ele destrói. Um

exemplo é o do aclamado iPad, da Apple. Assim, a empre-
sa consegue mostrar o benefício do produto, durabilidade
e resistência, de uma maneira divertida e inusitada.

A Heineken fez uma pegadinha ótima para evitar que
várias pessoas pudessem assistir o clássico Milan contra
o Real Madrid em um importante jogo pela UEFA. No lu-
gar de assistir a transmissão do jogo , as pessoas tiveram
que ir ao teatro ver um espetáculo de música clássica. A
Heineken filmou as reações de tédio e depois mostrou
que era uma brincadeira. Os resultados foram excepcio-
nais, comprovando que criatividade é mais importante
do que um grande verba e reforçando o slogan da empre-
sa que é Made to Entertain (feito para entreter).

Os tradicionais comerciais de 30 segundos da televi-
são e os anúncios em revistas necessitam se reinventar
para se destacar neste novo universo de mídias, pois a
competição das redes sociais também está ganhando de
goleada, basta ver o caso mundial “Cala a boca Gal-
vão”do Twitter e o mais recente “Cala a boca Tadeu
Schmidt”. Os anunciantes estavam acostumados a ge-
rar as mensagens de maneira autocrática, de cima para
baixo, e os consumidores recebiam estas informações
passivamente. Atualmente, os consumidores estão no
comando e a tecnologia permitiu uma atitude ativa.
Hoje, os consumidores criam as suas próprias campa-
nhas para as marcas. A favor ou contra. ■
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● A agência Talent levou
Leão de Prata no festival
com uma campanha de
três peças para as botas
Sete Léguas, da Alpargatas.

OS OUTROS LEÕES DE CANNES EM MÍDIA IMPRESSA

● A AlmapBBDO ainda
abocanhou sete Leões
de Bronze com campanhas
para Havaianas e Escola
Panamericana de Artes.

● Outros premiados foram
DM9DDB e Lew, Lara/TBWA
com campanhas para
Fedex e Governo de Aruba,
respectivamente.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 37.
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