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CANNES PREDICTIONS 2011

APOSTA BRASILEIRA

Avant-première

República do Corinthians

Hoje na ESPM, 300 convidados
escolhem propagandas que podem voltar de Cannes vitoriosas

Entre os favoritos a conquistar Leões na prévia da Cannes Predictions está a ação criada pela agência F/Nazca S&S para a Nike,
que simula um país de corinthianos para celebrar 100 do clube
DIVULGAÇÃO
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Em busca
do outdoor
inteligente
Publicitários querem rediscutir o uso da mídia
quatro anos após a Lei Cidade Limpa em SP
Marili Ribeiro

Quatro anos após ser banido
das ruas de São Paulo, o maior
mercado publicitário do País,
o outdoor quase virou a ovelha negra do portfólio dos
anunciantes. Mas, apesar da
perda de prestígio comercial,
a mídia ainda se mantém criativa. Na edição do Festival de
Cannes do ano passado, por
exemplo, o Brasil abocanhou
21 Leões, um feito inédito.
Intrigado com essa constatação,opublicitárioAlanStrozemberg, sócio e vice-presidentedaagênciade propaganda Z+ – e que será jurado na
categoria Outdoor este ano
emCannes–,resolveupesquisar o tema. Percebeu que a rejeição à ferramenta está associada ao mau uso.
“Há formas de se usá-lo
com inteligência, graça, e,
com isso, reter a atenção do
consumidor, sem congestio-

nar o visual da cidade”, avalia
Strozemberg. “É fácil de ver isso
em trabalhos realizados lá fora.”
Entre os vários exemplos que
menciona estão as campanhas
premiadas em Cannes no ano
passado, que foram realizadas
para a Nestlé, para as balas de
menta Polo; a do canal pago
HBO, com um enigmático cubo
instalado em Nova York; e a seta
da Nokia, posta num dos mais
importantescruzamentosna capital sueca.
A partir dessa exploração do
“outdoor inteligente”, Strozemberg pretende liderar uma busca
de apoios e parcerias com, entre
outros, a entidade que representa o meio, a Central de Outdoor.
“Talvez lançar uma discussão
nas redes sociais. Acho que amadurecemos desde 2007, quando
foiimplantada aLei Cidade Limpa”, pondera ele.
Assim como Strozemberg,
Marco Versolato, vice-presidente de criação da agência DM9

Alternativa. Para Strozemberg, sócio da Z+, há formas criativas de usar o outdoor sem congestionar o visual da cidade
DDB, que foi o jurado na categoriano anopassado,acreditatambémquejáétempodeserediscutir os limites das proibições do
uso do recurso.
“Cidades como Nova York
têm áreas específicas em que se
pode usar e outras onde é totalmente proibido. Esse equilíbrio
é saudável”, argumenta Versolato. “No começo, a mídia era cara
e controlada. Depois, banalizou
e descambou para o uso indiscriminado em qualquer lugar. Isso
irritava as pessoas.”
Para o presidente da AssociaçãoBrasileiradasAgênciasdePu-

blicidade (Abap) e da agência
Lew,Lara /TBWA, Luiz Lara, o
outdoor é eficiente na distribuição da mensagem publicitária.
Ele menciona estudos que mostram que o uso de outdoor em
campanhas feitas em conjunto
com mídia eletrônica, eleva em
40% a retenção da marca.
“É tão eficaz que está presente
em todas as grandes cidades do
mundo”, diz Lara. “O problema
aqui sempre foi o excesso. Tanto
que apoiamos a Lei Cidade Limpa como um primeiro passo, para, posteriormente, pactuarmos
os lugares públicos em que o re-

curso voltasse a ser usado.”
Para Strozemberg, por exemplo, não há dúvida que o outdoor
poderia voltar no mobiliário urbano, como pontos de ônibus,
abrigos, relógios de temperatura; na utilização de peças como
frontlights ou backlights em
anéis viários de grande circulação; e ainda na permissão prévia
paraespaçosdiferenciadosouescolhidos pontualmente (caso do
relógio do Itaú, na Avenida Paulista), ou em épocas especiais.
No ano passado, a mídia movimentouR$ 381,9 milhõesno Brasil, um avanço 16% sobre 2009.

Na semana passada, foi aprovada a liberação de inserção
de propaganda em relógios de
rua e paradas de ônibus na cidade de São Paulo. O projeto
em discussão há um ano prevê publicidade em relógios
eletrônicos, abrigos de ponto
de ônibus e totens indicativos
de paradas de ônibus. Hoje, a
cidade de São Paulo tem mil
relógiose14milpontosdeônibus. O próximo passo agora
seráa aberturadelicitação para as empresas que vão cuidar
da manutenção e negociação
desses canais.

EXPERIÊNCIAS MUNDO AFORA
● Estampa na neve

● O Cubo 3D

● A seta móvel

A agência JWT de Londres
aproveitou a neve na cidade e
criou um selo para imprimir a
forma da bala de menta Polo,
da Nestlé, em várias situações, como nas fotos ao lado.
A ação ganhou Leão de Ouro.

Uma história com quatro finais,
contados simultaneamente em
um das faces do outdoor em forma de cubo que foi instalado em
plena Nova York pela canal pago
HBO, foi outra ação na categoria
que mereceu Leão de Ouro.

Para estimular o uso de seu
serviço de navegação, a Nokia
instalou em movimentado cruzamento de Estocolmo um
outdoor capaz de indicar a direção quando acionado via
SMS. Ganhou Leão de Prata.
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Making of
A utilização deste artigo é exclusivo para fins educacionais.

Viajar
começa na
imaginação
Em apenas uma semana, 6 mil
fotos foram enviadas para o
banco de dados da campanha
“Olhares”, que vem sendo desenvolvida para a TAM Viagens, unidade de turismo da
TAM Linhas Aéreas.

É a primeira etapa da iniciativa criada pela agência de propaganda REDE106, do Grupo ABC,
para tornar o viajante protagonista de peças publicitárias colaborativas. As pessoas são convidadas a enviar imagens para o site da empresa. Esses registros
“podem”serutilizadosemanúnciosimpressos,açõesonline,material de PDV e no filme de 30
segundos para TV.
A adesão, mesmo sem qualquer garantia de uso, deixou surpresos os sócios da agência, Fernanda Flandoli e Ricardo Al Ma-
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Olhar comum. Banco de imagens colhidas por viajantes está sendo montado pela REDE106

kul. “As redes sociais trouxeram uma enorme necessidade de participação. Não basta
mais mostrar as fotos para a
família. Estamos na era do
compartilhamento online”,
brinca Fernanda.
A assinatura da ação, que se
estende ao longo do ano, prega que “Viajar é ver o mundo
com novos olhares. Qual o
seu?”.Tudoseráancorado pelo olhar do viajante comum. A
ideia é que uma viagem começa bem antes na imaginação
de cada pessoa. / M.R.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 jun. 2011, Negócios, p. N6.

