
Um dia de paz?

Oestereótipo donerd comoatrativo

Esqueça por um instante sua profissão, sua empresa e
sua função. De coração aberto, pense: o que você faria
para que, em 21 de setembro de 2012, o mundo vivesse
um dia de paz? Esse é o desafio lançado pela D&AD, or-
ganização sem fins lucrativos que, desde 1962, destaca
a criatividade comercial do design e da publicidade, por
meio da premiação Yellow Pencil. E na comemoração
de seus 50 anos, lançou a premiação White Pencil, des-
tacando as ações que efetivamente vierem a movimen-
tar as pessoas para um dia de paz, não apenas pela for-
ma inovadora e criativa, mas, principalmente, pela ca-
pacidade mobilizadora que ela apresenta.

Agora, recobrando a consciência de sua profissão, sua
função e de sua empresa, pense: o que sua organização po-
de fazer para promover esse dia? Como mobilizar as pes-
soas que estão em conflito a cessar suas rebeliões, pelo me-
nos por 24 horas? No dia 15 de agosto passado, tivemos um
debate com publicitários de extremo renome e experiência
em ações mobilizadoras - Marcelo Serpa e Luiz Sanches (Al-
map), Andrea Siqueira (JWT), Frederico Saldanha (Ogil-
vy), Eco Moliterno (Africa) e Gil Giardelli (Gaia Creative),
mediados por Ismael Rocha (diretor acadêmico da ESPM),

sobre até que ponto a co-
municação pode respon-
der a esse desafio.

Lembranças não falta-
ram. Pelé foi, nos tem-
pos modernos, a única
pessoa que interrompeu
uma guerra — na África
— por causa de um jogo
de futebol. Foram cita-
das muitas ações de su-
cesso, como uma criada
nos EUA: promovia-se a
“compra” de um copo
d’água da torneira (sem-
pre servida graciosamen-
te), por US$ 1, nos res-

taurantes, em prol daqueles que não contavam com siste-
ma de água potável. Ao mesmo tempo, o debate sempre
tendia a questionar a real capacidade de promoção de ado-
ção ou mudança de comportamento que a propaganda po-
de ter. Ou se isso só realmente acontece por coerção, seja
pela repressão formal, seja pela social (exemplo clássico
da mudança de percepção das pessoas com os fumantes).
Ou, ainda, se aquele que está promovendo a ação tem sua
personalidade coerente com a causa proposta.

Entre todos, havia ainda uma percepção generalizada
de que esse tipo de campanha destina-se a atingir somente
os poucos já “convertidos” (no mundo real e principalmen-
te no mundo das mídias sociais) e aqueles que, no máxi-
mo, irão “curtir” a mensagem e repassá-la. Logo, a grande
questão que permaneceu: como atingir aqueles que cria-
rão um ambiente favorável para que essa proposta se con-
cretize? Afinal, a propaganda já colaborou em muito na dis-
seminação de hábitos como escovar os dentes e banhar-se
todos os dias. Recentemente, até propôs que se faça xixi du-
rante o banho. Porém, tem bem menos sucesso com o não
uso de drogas viciantes e desarmamento. Mas fica o desa-
fio: é possível criar uma ação que gere pelo menos um dia
de paz? Veja mais em www.facebook.com/thewhitepen-
cil e www.peaceoneday.org e coloque sua criatividade
atuando a favor da paz. Nem que seja por um dia! ■

A MTV ADORA UM MORCEGÃO. E NÃO É O BATMAN

Toda garotinha na Disneylândia se encanta com os ajudantes de parque que arrumam
a bagaça juvenil. E nós? Bem, temos Chico Buarque, como mostra a campanha da
Leo Burnett Tailor Made para o Atitude Brasil. Olhos azuis e poesia. Perdeu, Tio Sam.

ANOTE AÍ
● A 3ª edição da MOB Design
será segunda e terça-feira,
no Teatro Frei Caneca.
www.ideabrasil.com.br.
● A 18ª edição do Festival
Mundial de Publicidade será
de 31 de agosto a 2 de setembro.
www.festivalgramado.com.br .

criatividade@brasileconomico.com.br

Esta semana o engolidor
de morcegos mais famoso
do rock’n’roll virou
notícia com a possível
volta do Black Sabbath
aos palcos. O demo,
ou qualquer coisa que
o valha, está do lado da
MTV. A emissora lançou
anúncio feito pela
Loducca que se inspira no
mito do metal. Ou você
conhece outro engolidor
de morcegos por aí?

Ochef-starAlex Atala
e a estilista Cris Barros
protagonizam a
nova campanha do
Citibank, batizada
deDescubraseuCiti.
Criada pela Publicis,
ela enfatiza não só o
status dos figurões da
moda, mas também
características
como criatividade,
perfeccionismo e
qualidade de serviços.

Fotos: divulgação

LUXO NO MEIO DO LIXO: OS OLHOS DE CHICO

ELEGÂNCIA NA ROUPA E NA GASTRONOMIA PARA O CITIBANK LUIZ FERNANDO
D. GARCIA
Publicitário e diretor-geral
da graduação da ESPM-SP

Afirma-se que as
mídias sociais
foram responsáveis
pelas mobilizações
na Líbia e em
Londres, entretanto
há controvérsias
sobre as condições
que permitiram tais
acontecimentos

Observe o mocinho da campanha do Concurso de Ideias, da empresa
alemã Evonik. Já diz tudo. Sim, eles querem os nerds. Aqueles que
têm a cachola em constante ebulição. E nada mais “muderno”
do que convocar usando o estereótipo para a competição, que busca
soluções inovadoras e sustentáveis para um produto ou material.
Espertinhos os alemães, não? www.concursodeideias.com.br.
Inscrições até 30 de setembro.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 25.
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