
As dez melhores campanhas interativas
A seleção envolve trabalhos produzidos entre 2000 e 2010

Posição Campanha Agência Cliente Ano

1o “Subservient Chicken” Crispin, Porter+Bogusky Burger King 2005

2o “The Hire” Fallon BMW 2002

3o “Nike Plus” R/GA Nike 2007

4o “Uniqlock” Projector Uniqlo 2008

5o “Whopper Sacrifice” Crispin, Porter+Bogusky Burger King 2009

6o “Chalkbot” Wieden + Kennedy Nike/ LiveStrong Foundation 2010

7o “Dream Kitchens” Forsman & Bodenfors Ikea 2006

8o “Eco Drive” AKQA Fiat 2009

9o “HBO Voyeur” BBDO/NY HBO 2008

10o “Dove Evolution” Ogilvy Toronto Dove 2007
Fonte: One Club

O Brasil já foi o País mais 
premiado em Cyber no passado. 
Mas nos últimos tempos sua 
performance na área vem de-
caindo a ponto de gerar debates 
a respeito da criação digital. No 
Festival de Cannes deste ano, 
por exemplo, o País amargou seu 
pior desempenho na disciplina: 
apenas um Leão de Bronze (para 
o banner “Fox do Avesso”, da Al-
mapBBDO para a Volkswagen).

Na semana passada, outro 
fato voltou a chamar a atenção 
para a criação brasileira no cam-
po digital. Não diretamente, é 
verdade. Mas vale a reflexão. O 
One Club, que organiza o One 
Show, divulgou um top 10 das 

O melhor da década versus o futuro
One Club cria top 10 das campanhas interativas. Fora da lista, Brasil precisa de novo impulso se quiser voltar a se destacar
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campanhas interativas da década 
(ver a lista no quadro). Nessa 
seleção não consta nenhum tra-
balho brasileiro. Por outro lado, 
três banners nacionais entraram 
na seleção, que envolveu ao todo 
75 candidatos.

A lista do One Club coloca 
como a melhor campanha da 
década o case “Subservient Chi-
cken”, feito pela Crispin, Porter 
+ Bogusky para o Burger King. A 
peça, de 2005, traz uma pessoa 
fantasiada de galinha que faz o 
que os usuários pedem, tudo ao 
vivo e viabilizado pela internet. A 
ideia surgiu para divulgar o novo 
sanduíche de frango da rede e 
atraiu mais de cem milhões de 
pessoas em 12 dias.

Em segundo lugar, ficou a 
campanha “The Hire”, desen-
volvida pela Fallon para a BMW. 
Esse trabalho — uma série de 
filmes na web assinados por 
nomes famosos do cinema, 
como o diretor Guy Ritchie 
— foi lançado em 2002. No 
ano seguinte, causou furor no 
Festival de Cannes, que acabou 
por inaugurar uma categoria 
por causa da repercussão da 
campanha. Assim nasceu o Ti-
tanium Lions, seguindo o rastro 
inovador proposto pela Fallon e 
pela BMW.

“Concordo 200% com essas 
duas escolhas”, brinca Raphael 
Vasconcellos, vice-presidente 
de criação da AgênciaClick.  “Os 
dois trabalhos mostram um olhar 
desafiador para cada um dos pe-
ríodos. Na época do ‘Subservient 

Chicken’, lembro que se falava 
que vídeos não iriam bombar. Ele 
chamou a atenção exatamente 
por ser um formato inovador. 
‘The Hire’ tranquilamente dis-
putaria o primeiro lugar. Ele foi 
desafiador”, comenta.

Nem tudo, porém, recebeu 
esse grau de concordância de 
Vasconcellos, que foi um dos 97 
jurados convocados a selecionar 
as melhores campanhas (no 

total, foram sete profissionais 
brasileiros integrando o grupo, 
que teve referências mundiais 
da criação como David Droga, 
da Droga 5, e Rei Inamoto, da 
AKQA). Em sua avaliação, os 
trabalhos mais recentes ganha-
ram mais relevância em virtude 
da memória mais fresca do 
avaliador. 

Viral
Era preciso que cada jurado 

analisasse os 75 candidatos, o 
que Vasconcellos suspeita que 
não tenha sido plenamente 
cumprido por algumas pessoas. 
A razão para essa dúvida se deve, 
em suas palavras, à ausência de 
certos trabalhos ou à supervalo-
rização de outros.  “O ‘Uniqlock’ 
(quarto lugar) é bom, mas eu 
não o colocaria entre os cinco 
melhores. E o case da Ikea (sé-
tima posição) não ficaria entre 

os dez. A peça da Nike, com o 
Ronaldinho, feita pela Framfab 
da Dinamarca, estava na lista 
das 75 campanhas e mostrou o 
poder do viral, seguido depois 
por ‘Dove Evolution’. Ele pode-
ria estar entre os dez”, afirma o 
criativo da AgênciaClick, refe-
rindo-se ao filme “Ronaldinho 
R10 Crossbar” (2005), em que o 
jogador chutava sucessivas bolas 
no travessão.

Para outro jurado brasilei-
ro, André Matarazzo, sócio da 
Gringo, é quase impossível fazer 
novas sugestões para o top 10. 
“Existiram muitos projetos in-
teressantes na década. Lembro 

particularmente do ‘Milka’, da 
Farfar, em 2000. Foi a ação mais 
inovadora em relação ao que 
existia na época. Poderia estar 
na lista”, emenda.

Esse ponto, o inovar diante 
do que existe no momento, é 
algo que os dois jurados res-
saltam no top ten do One Club. 
“Acho legal fazer essa análise 
sobre a década. A gente vê a 
qualidade técnica dos trabalhos. 
Vê também que a Crispin Porter 
ganhou duas vezes. É uma agên-
cia que não faz divisão entre off e 
online. Outra agência, a Wieden 
+ Kennedy, trabalha de modo 

integrado. Vê Nike e Burger King 
com duas campanhas cada uma”, 
diz Vasconcellos. Para ele, são 
anunciantes que acreditam em 
propostas ousadas. 

A lição que se extrai dessa 
lista, na opinião de Matarazzo, é 
que se deve dar um basta à busca 
de fórmulas prontas. No caso do 
Brasil, a dica é “entender o que 
fazemos de melhor e encontrar 
a nossa voz”. Segundo o sócio da 
Gringo, somos a China da propa-
ganda. “Precisamos inovar, criar 
novos modelos, não ter medo de 
arriscar e muitas vezes errar. Só 
assim incentivaremos saltos de 
tecnologia”, observa.

Correndo atrás
A participação brasileira no 

“melhor da década” proposto 
pelo One Club contou com um 
banner feito pela AgênciaClick 
para GM em 2001, outro banner 
criado pela AlmapBBDO para 
Audi em 2004 e o banner “Run”, 
da DM9DDB para a Companhia 
Athlética, de 2006. Para a eleição 
do One Club, só havia peças que 
faturaram ouro no One Show In-
teractive. Isso quer dizer que os 
trabalhos já tinham passado por 
uma peneira importante. 

Segundo Vasconcellos, essa 
boa performance em banners 

trouxe um custo para a criação 
brasileira. “Às vezes, o sucesso 
em uma área te cega para outras 
possibilidades. A gente sabe 
fazer banner, que é ótimo. Mas 
precisa saber fazer outras coisas. 
A internet muda o tempo todo 
e nosso olhar tem de ir além da 
moda”, diz. 

De acordo com ele, por aqui 
as agências interativas são vistas 
mais como produtoras do que 
como estrategistas. Vasconcellos 
defende que o raciocínio intera-
tivo seja implementado desde 
o princípio da discussão de um 
projeto de comunicação. E não 
que ele seja derivado de uma 

estratégia já estabelecida. “Se 
for feito dessa maneira, o digital 
perde força”. E ele acrescenta: 
“Nosso contexto de mercado, 
mais focado na compra da mídia, 
não nos ajuda. Temos excelen-
tes ideias, que frequentemente 
ficam pelo caminho porque a 
atenção não está na produção 
do conteúdo. Estamos sempre 
tentando correr atrás”.

Matarazzo reforça esse lado. 
“Falta o desejo de dar saltos de 
inovação no Brasil.” Para ele, 
o mercado nacional está muito 
concentrado em “fazer tão bem 
quanto o que vemos lá fora”. O 
sócio da Gringo afirma que, por 
vezes, isso é o máximo que o 
cliente almeja. “Muitas vezes a 
gente não consegue nem chegar 
nisso”, critica.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1438, p. 34, 6 dez. 2010.




