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Faz tão pouco tempo que o
mundo mudou que tudo ainda é
novidade. Ontem, o iPad che-
gou. Já temos o primeiro jornal
feito para o formato, The Daily,
do magnata Rupert Murdoch.
Hoje, o BRASIL ECONÔMICO tam-
bém se encaixa lá. E o amanhã?
O fato é que esse futuro está à
espreita. “O iPad entrou na
pauta da criação”, afirma André
Piva, sócio e diretor de criação
da LOV. A agência conta com
pelo menos uma experiência de
destaque com iPad. No ano pas-
sado, levou os competidores do
Desafio Nike 600K a publicarem
nas redes sociais notícias da
corrida. Todos usaram iPads.

Outra que já teve um gosti-
nho do brinquedo foi a Agência
Click Isobar. Ela criou uma
anúncio da Fiat para uma revista
que pode ser lida no iPad. “Pro-
curamos a interatividade, então
você podia ver o filme da cam-
panha e girar o carro em 360

graus”, descreve Raphael Vas-
concellos, vice-presidente de
criação da agência.

Aí, você pensa: lógico, esse é o
caminho. Uma das grandes van-
tagens dos tablets é a interativi-
dade. Na verdade, esse é o futuro.
Inevitável, mas futuro. “A maior
parte dos anúncios ainda repro-
duz o meio impresso”, afirma
Raphael. “Dá muito trabalho fa-
zer projeto para tablet.”

Do lado de lá da bancada, o
dos clientes, o interesse na nova
ferramenta é claro. Já a aprova-
ção dos projetos em grande
quantidade ainda está por vir.
“As empresas pedem para você
contar mais um pouco sobre
aquilo. Elas ainda estão queren-
do entender o que é o iPad”, ob-

serva Raphael. “É muito difícil
ganhar aprovação. Os clientes
querem ter números, resulta-
dos”, aponta André. Mais que a
perspectiva de criação publici-
tária, ele está de olho no busi-
ness. “É um novo modelo de
negócio para o cliente”, entu-
siasma-se. Tanto a Click quanto
a Lov correm atrás da falta de
profissionais especializados es-
tudando dentro de casa, lendo
manual em inglês e com treina-
mentos internos.

Sem dúvida, a interatividade
é uma chave para esse mundão
que nos parece infinito, mas
está a um toque de distância.
“Interatividade é que a pessoa
que tem um iPad quer”, diz
Raphael. E não é? ■

Experiência ainda é pouco aceita, mas a
indústria está armada para a revolução

Publicidade se
aventura nos tablets

Divulgação

Outra que já teve
um gostinho das
possibilidades
do brinquedo foi a
Agência Click Isobar.
Ela criou um anúncio
da Fiat para uma
revista que pode
ser lida no iPad
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FRED GELLI

Sócio-fundador e
diretor de criação da Tátil Design

QUATRO PERGUNTAS A...

A primeira corrida
olímpica foi a criação
da logomarca

Se algum dia Fred Gelli,
sócio-fundador e diretor
de criação da Tátil Design,
sonhou em ser um popstar,
bem, pelo menos parte desses
devaneios (se é que ele os teve)
viraram realidade. Só faltou
gente acampando na porta
em busca de assentos em sua
palestra proferida na ESPM, na
terça-feira. Também, o tema era
algo do tipo além da imaginação:
a assinatura na logomarca
das Olimpíadas de 2016.

A vida mudou?
É claro, né? Estou começando
a ter noção disso tudo. A palestra
da ESPM estava lotada, 500
pessoas inscritas e 200 lugares.
É meio louco. Mobiliza as pessoas
porque tem uma dimensão muito
grande. É o projeto dos sonhos,
o mais complexo e o mais
importante que fizemos até aqui
e para o resto de nossas vidas.

Quando a Tátil começou a
criar a logomarca, o que você
queria dela? O que pensou?

Tínhamos um briefing muito
sofisticado e complexo.
Ela tinha de sintetizar 12
atributos. O que o espírito
olímpico representa no mundo
mas, mais do que isso, deveria
traduzir o endereço dos
Jogos Olímpicos em 2016.
As pessoas bateriam o olho
nela e enxergariam a
particularidade de um evento
olímpico acontecendo no
Rio de Janeiro. Nestes 12
atributos havia até alguns
pontos meio contraditórios.
Por exemplo, a marca teria
de ser muito original, mas fugir
completamente dos estereótipos
e, ao mesmo tempo, ser
reconhecida universalmente.

Como foi o processo para
chegar nessa marca?
Fizemos mais de 50. Cada uma
delas era submetida ao checklist.
Essa foi a única que cumpriu
os 12 com louvor.

E agora?
O Comitê Olímpico quer

faturar R$ 3 bilhões com
a exploração da marca.
Nós temos um contrato
de seis meses renovável.
Temos uma série de entregas.
Fizemos algumas, como 38
manuais de aplicação da marca.
Depois, serão desenhados
novos briefings. Há muita coisa
pela frente, os programas,
a própria linguagem da marca,
que não foi desenvolvida. Serão
abertas novas concorrências
e queremos entrar nelas.

Divulgação

Divulgação Nós estamos no seu iPad.
O BRASIL ECONÔMICO já aderiu
ao formato tablet e pode ser
lido tanto no iPad, quanto
no iPhone. O aplicativo que
permite o acesso é gratuito.
Basta entrar na Apple Store
e baixá-lo. Com ele, é possível
visualizar todas as edições do
jornal com uma navegação fácil
e rápida; receber os índices
mais atualizados das Bolsas e
indicadores financeiros, assistir
a vídeos exclusivos e ainda
receber as últimas notícias
sobre economia e negócios.

Raphael Vasconcellos, da Click

BRASIL ECONÔMICO
TAMBÉM SE LÊ NO IPAD
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