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MAS TEM UMA COISA QUE O MERCADO NÃO É: UM MERCADO ÓBVIO.
O ÓBVIO É  QUE A MOOD NÃO GANHE  O CABORÉ ESTE ANO.

A história de apenas cinco anos da Mood é a maior prova de que é possível sair do óbvio no mercado publicitário. Nascida do below the line,
a Mood entendeu que a comunicação está na ideia, seja qual for a plataforma utilizada. O Case Paris Hilton conquistou consumidores
e a opinião pública. Segundo pesquisa da GFK, a marca Devassa atingiu 92% de recall. E, quando se esperava mais uma garota-propaganda Devassa,
a Mood saiu de novo do óbvio trazendo Sandy. Antes mesmo do comercial entrar pela primeira vez no ar, a notícia já era trending topic no Twitter.
Por isso, se você acredita que nosso mercado precisa de ideias que fujam do óbvio, vote Mood. O seu voto vai ser tudo, menos óbvio.

CASE DEVASSA. TUDO, MENOS UMA CAMPANHA ÓBVIA.

55 11 3095-3999

agenciamood.com.br

Marili Ribeiro

Com mais duas categorias, que
vão se somar às 13 existentes, o
maior festival da propaganda
mundial – o Cannes Lions, que
realiza a 60ª edição em junho na

costa francesa – vai crescer.
No ano passado, quase 29 mil

peças no mundo inteiro foram
inscritas na competição dos me-
lhores trabalhos do ano e 850
troféus foram distribuídos. Em
2012, esses mesmos números

devem aumentar.
Na próxima edição do festival

na França, entram em cartaz a
categoria Mobile Lions, que vai
contemplar as ações publicitá-
rias feitas para celulares e apare-
lhos móveis, e a Content Lions,

que engloba os casos que usam
conteúdos de programas ou
ações de entretenimento para
apresentar marcas.

Hoje o Cannes Lions já pre-
mia filmes comerciais, anúncios
impressos, spots de rádio, out-

doors, projetos de mídia, ações
promocionais, design em comu-
nicação, ações de relações públi-
cas, produção de comerciais,
ações integradas (Titanium) e os
resultados da campanha (Creati-
ve Effectiveness).

Plural. “O crescimento do festi-
val está diretamente relaciona-
do à abrangência que a comuni-
cação assumiu nos negócios nu-
ma sociedade cada vez mais plu-
ral”, diz Fábio Costa, diretor co-
mercial do Grupo Estado, que re-
presenta o Cannes Lions no Bra-
sil. “Ter mais categorias não eli-
mina a excelência. O fato de uma
mesma campanha ganhar sete
Leões em diferentes categorias
só expressa o quão bem feita ela
foi. Sorte da agência e dos profis-
sionais que souberam criá-la e
do anunciante que contratou a
agência.”

A mudança recebeu críticas
no mercado. Muitos profissio-
nais, em especial os de criação,
acreditam que tanto prêmio e
tanta categoria mais confundem
do que ajudam a movimentar os
negócios do setor.

Na visão deles, com uma infi-
nidade de premiados, o festival
perde o prestígio e o glamour de
antes, quando era mais difícil le-

var um Leão para casa.

Precisão. Os organizadores
do evento, no entanto, consi-
deram que o aumento do nú-
mero de categorias não banali-
za a premiação, mas, sim, aper-
feiçoa os julgamentos, por-
que permite que as especifici-
dades das campanhas e ações
de marketing sejam avaliadas
com maior precisão. Eles atri-
buem essa expansão ao maior
número de plataformas e de
possibilidades que surgiram
com o mundo digital e conec-
tado.

“Nós estamos na era da plu-
ralidade, onde a comunicação
não caminha para a integra-
ção, como dizem por aí, mas,
sim, para a multiplicação”, de-
fende Costa. “Não podemos
ficar restritos a um pequeno
número de categorias e achar
que elas representam a com-
plexidade da sociedade pós-
moderna. Os padrões de co-
municação mudaram muito.
Se antes havia quatro solu-
ções para uma corporação
atingir o seu público, agora há
uma infinidade delas e de for-
mas de se levar a mensagem
publicitária até seus clientes e
consumidores.”

MÍDIA&MKT

Festival de
Cannes vai
do outdoor
ao celular

Making of

Evento cria mais duas categorias na tentativa
de abarcar novas plataformas de comunicação

} A teoria diz que os saltos
ficam mais altos se a
economia não vai bem

Fisk reforça mídia

CONFORME A ECONOMIA

Mas, analisando posts em mídias sociais, a
IBM descobriu que eles estão agora duas
polegadas menores que há dois anos

CONTRADIÇÃO

DIVULGAÇÃO

Nunca antes na mídia desse
País as escolas de inglês estive-
ram tão ativas em anunciar seus
serviços. O empenho se justifi-
ca diante da proximidade dos
megaeventos globais que vão se

realizar no Brasil nos próximos
anos. Para não pagar mico na
Copa do Mundo e nos Jogos
Olímpicos, nada melhor que fa-
lar outros idiomas.

Partindo do mote que “quem

domina o conhecimento se dá
bem”, a Fundação Fisk, que
tem mais de mil escolas no Bra-
sil (sendo 969 delas franquias),
resolveu pôr a mão no bolso. Es-
tá investindo R$ 10 milhões em
sua nova campanha, que conta
com os atores de novela Bruno
Gagliasso e Paloma Bernardi.

A expectativa é aumentar em
20% o número de alunos. Ou se-
ja, os olhos azuis de Gagliasso
vão ter que cativar muitos alu-
nos com as situações humora-
das e leves que os comerciais
mostram para enfatizar a rele-
vância do aprendizado de ou-
tras línguas. / M.R.

DIVULGAÇÃO

SORAYA URSINE/AE.

Crise? Salto alto

Expansão. Em 2012, o festival vai distribuir 15 Leões

Redes sociais

Idiomas. Atores famosos para incentivar aprendizado

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2011, Negócios, p. N6.




