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A Adidas lançou ontem a maior campanha global de sua história. A peça
publicitária nomeada de “all Adidas” reunirá, pela primeira vez, todas as linhas
da marca. Personalidades da música e do esporte fazem parte da campanha
criada pela agência canadense Sid Lee e adaptada, no Brasil, pela LewLara/TBWA
e ID/TBWA. Lionel Messi e David Beckham no futebol; Derrick Rose, no
basquete; a cantora Katy Perry e o rapper B.o.B., na música, fazem parte
da divulgação que será veiculada em mídias diversas, como televisão, cinema
e internet. As redes sociais serão outras ferramentas utilizadas pela Adidas.
Por meio do Facebook (facebook.com/adidas) serão divulgados novos produtos,
competições, promoções com ingressos para o show da Katy Perry, entre outras
novidades. Os cerca de dez milhões de seguidores da Adidas na comunidade
virtual também terão acesso às novidades no celular, lojas e pontos de venda,
eventos e publicidade. A marca ainda prepara uma segunda fase, após o
período de divulgação, onde o seguidor da empresa no Facebook poderá trocar
trechos do comercial por fotos dos seus álbuns e criar sua própria versão. ■

GRITO GLOBAL

● Acontece até amanhã, em
São Paulo, a Web Expoforum 2011.
O desafio do marketing e da
publicidade nas redes sociais,
o e-commerce e as compras
coletivas são alguns dos assuntos
debatidos no evento por palestrantes
brasileiros e estrangeiros.

AGENDA DO DIA

Divulgação

Alguns desafios perante o
consumidor contemporâneo
A contemporaneidade em que a sociedade ocidental está imersa
contraria posições críticas que sugerem ruptura ou sucessão nas
relações que o consumidor atual estabelece com sua vida e suas
escolhas. Convive, pois, com uma interessante imbricação de sen-
tidos e de experiências bastante diversificadas, as quais, além de
caracterizar a própria contemporaneidade, interferem na vida e
nas respostas aos estímulos oriundos da comunicação.

Cerca este consumidor um momento que é hiper em tudo: população
urbana ampliada e suas tribos, competitividade profissional, inúmeros
meios de comunicação e de marcas para o consumo, modismos, modos
de vida e redes sociais. Exemplos da multiplicidade de estímulos e de si-
nais que caracterizam o tempo presente. E de forma interessante e pecu-
liar, este homem contemporâneo reage a este hiperestímulo sem rompi-
mentos ou antagonismos, colocando lado a lado a racionalidade, a lógica

e um movimento de síntese antagôni-
ca, que poderia negar o estereótipo da
modernidade em que vive agora.

Por exemplo, a consciência da fragi-
lidade humana é abertamente discutida
em centenas de livros de autoajuda e de
regras para obtenção do sucesso. A es-
piritualidade retorna com a capacidade
de explicar o que é inexplicável por
meio da tecnologia, como a religiosida-
de de novenas online a Santo Expedito.
A desaceleração é vendida pela mídia
como o equilíbrio positivo que torna as
pessoas mais integradas e contemporâ-
neas – e vemos bem cotados spas, pro-

dutos light, valores e gestão de negócios baseados na inteligência emo-
cional. Os mitos ressurgem como uma possível parametrização e nova
fonte de referências. A verdade toma forma na atitude e na consciência
que se encontram estampadas, por exemplo, em campanhas publicitá-
rias – como a “Real Beleza” do sabonete Dove. A filantropia expurga a
culpa pelo que não é ético – o indivíduo “pode” comprar um MP5 falsifi-
cado sem culpa, desde que se absolva ao ser voluntário de causa social ou
a doar dinheiro para uma ONG. O simples – até apelidado de minimalis-
ta, em alguns casos – exaspera o temor pelo ritmo da complexidade in-
compreensível destes tempos atuais, em especial, devido à tecnologia.

Desta forma, cabe valorizar a importância para a comunicação
contemporânea em considerar as premissas e as incoerências do
consumidor atual. Não há mais verdades absolutas, nem imutá-
veis. Reflexão mais que necessária para gestores de comunicação.
Mais contemporânea, impossível. ■

PAULO ROBERTO
FERREIRA
DA CUNHA
Professor da graduação em
comunicação social da ESPM

O multimidiático
e a interatividade
fazem parte de
um ambiente que
equilibra valores
básicos ante a
aceleração da vida

criatividade@brasileconomico.com.br

Divulgação

MUDANÇA

Fruittella
A agência Neogama/BBH é a nova dona da conta da Fruittella, marca
global de bala da Perfetti Van Melle. A marca, que estava na Nova/SB,
passará por fase de reposicionamento ainda neste semestre. �
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ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°5084/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO  DE GENEROS ALIMENTICIOS.
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos 
dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das propostas de preços  até às 10:00 horas do dia  
29/03/2010, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponi-
bilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 
horas do dia 29/03/2010, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0814 ou Fax 
(21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

Morre Sidnei Basile, vice-presidente de
relações institucionais da Editora Abril
Sociólogo e advogado formado pela USP e
jornalista desde 1968, Sidnei Basilei faleceu na
madrugada de ontem, aos 64 anos, vítima de um tumor
no cérebro contra o qual lutava desde o ano passado.
Em longa carreira na imprensa, Basile foi um dos
principais executivos e idealizadores da Gazeta Mercantil.
Autor do livro Elementos de Jornalismo Econômico
(Negócios Editora), atuou como consultor em seu próprio
escritório e também no Citibank e na Burson Marsteller,
além de professor da Fundação Cásper Líbero durante
anos. Era conselheiro do WWF-Brasil, do Instituto Akatu,
e de vice-presidente do Comitê de Liberdade de
Expressão da Sociedade Interamericana de Imprensa.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 31.
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