
lidade". Ele diz que a estimativa é 
de que, em apenas um dia de exi-
bição nos painéis da Times Squa-
re, mais de 5 milhões de pessoas 
foram impactadas. 

Valéria ressalta que nos Esta-

dos Unidos, as causas sociais fa-
zem parte da cultura do povo e 
eles tratam as pessoas que comba-
teram a doença como vencedoras, 
também, por isso, que resolvemos 
começar por lá. 

Ela lembra que a campanha 
também marca os dois anos do 
instituto, que tem como meta 
informar as pessoas sobre a im-
portância do diagnóstico precoce 
e da prática de exercícios físicos, 

principalmente durante o trata-
mento. 

Para viabilizar a exibição das 
imagens na Times Square, um 
dos painéis mais emblemáticos 
da publicidade no mundo, a agên-

cia contou com a colaboração da 
PR Newswire, principal fornece-
dora global de plataformas mul-
timídia, que também é uma das 
empresas parceiras do IAVB. 

Na segunda fase da campanha, 
que começa esta semana, serão 
veiculados anúncios, que repro-
duzem as imagens do painel, com 
o título: "A Times Square já des-
cobriu a força do esporte na luta 
contra o câncer de mama". As pe-
ças vão reforçar a importância da 
prática de uma atividade física no 
combate à doença. 

A campanha será veiculada 
nas revistas das editoras Abril 
e Globo. De acordo com Valéria, 
além das agências envolvidas a 
ação também contou com o apoio 
das principais editoras do País. A 
criação é de Giba Lages, João Pau-
lo Micelli e Marcel Areai, sob di-
reção de criação de Knijnik e Giba 
Lages. 

Em outra etapa, as peças tra-
rão apenas imagens dos atletas, 
não mais do painel. A ginasta 
Daiane dos Santos também vai 
fazer parte desta fase, que ainda 
não tem data para começar e de-
ve contar com a adesão de outros 
esportistas. 

tletas brasileiros reconhecidos 
mundialmente são protago-

nistas da campanha de combate 
ao câncer de mama do Instituto 
Arte de Viver Bem (IAVB), presi-
dido por Valéria Baraccat Gyy. 

Assinada pela Energy, do Gru-
po Newcomm, as peças contam 
com profissionais como o jogador 
de basquete Anderson Varejão, o 
nadador Cesar Cielo, o ex-piloto 
Emerson Fittipaldi, a ex-jogadora 
de basquete Hortência Marcari, a 
jogadora de futebol Marta, o joga-
dor Ronaldinho Gaúcho, o piloto 
de fórmula Indy Tony Kanaan, o 
lutador de artes marciais mistas 
Vitor Belfort, além da própria Va-
léria, que teve a doença e conse-
guiu se curar. 

Os anúncios foram veicula-
dos, pela primeira vez, na última 
terça-feira (2), nos painéis lumi-
nosos da Times Square, em Nova 
York. As peças mostravam fotos 
individuais dos atletas vestindo 
a camiseta da campanha, com 
uma referência ao esporte que 
praticam. Na peça de Ronaldinho 
Gaúcho, por exemplo, aparecem 
duas bolas de futebol no lugar das 
mamas. Na de Fittipaldi, dois ca-
pacetes de Fórmula 1, na da Hor-
tência, duas bolas de basquete. Já 
Valéria aparece com uma camise-
ta com dois corações. O objetivo 
da campanha é atrair a atenção de 
atletas do mundo todo a apoiar a 
causa do instituto. 

De acordo com Vitor Knij-
nik, vice-presidente de criação 
da Energy, "escolhemos a Times 
Square para iniciar a campanha 
porque acreditamos que uma 
ação como essa precisa de en-
gajamento e o local é ideal para 
cumprir esse propósito de abrir 
caminho e atrair a atenção das 
pessoas, com o máximo de visibi-
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 ago. 2011, p. 15




