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Franceses da ADP farão oferta
pelo aeroporto do Galeão no Rio

Seth Schiesel
THE NEW YORK TIMES

Seisanos atrás,enquanto boapar-
te da indústria dos games pensa-
va apenas nos jovens obcecados
por explosões, e que jogavam so-
zinhos, a Nintendo teve a ousa-
dia de seguir numa direção dife-
rente com o lançamento do Wii.
O console foi criado com ideia de
reunir a família inteira em torno
do jogo, na sala de estar. A aposta
deu certo. Desde o lançamento,
em 2006, o Wii vendeu muito
mais do que seus concorrentes
mais poderosos e menos acessí-
veis: o PlayStation 3, da Sony, e o
Xbox 360, da Microsoft.

A Nintendo só não contava
com a revolução da vida indivi-
dual e dos hábitos de entreteni-
mento gerada pelas redes so-
ciais, tablets e pelos smartpho-
nes (o iPhone original foi lança-
do sete meses depois do Wii).
Seus games, que um dia reuni-
ram a família, estão agora juntan-
do pó. É comum vermos um gru-
po de amigos compartilhar o
mesmo cômodo em silêncio – ca-
da um concentrado na sua pró-
pria tela (de um celular, tablet
ou laptop).

A cientista social Sherry Turk-
le, do Massachusetts Institute of
Technology, descreveu esse fe-
nômeno no livro Alone Together
(Sozinhos Juntos), lançado em
2011. Trata-se justamente do fe-
nômeno que a Nintendo preten-
de alterar com seu próximo con-
sole, o Wii U (cuja pronúncia re-
mete a “Nós, você” em inglês).
Ele deve ser lançado no fim do
ano, mas o preço ainda não foi
anunciado.

Os principais executivos da
empresa – o presidente Satoru
Iwata e o diretor criativo Shigeru
Miyamoto – evocaram o livro de
Sherry numa recente transmis-
são online e numa rara e abran-
gente entrevista concedida antes
da Electronic Entertainment Ex-
po, principal evento anual da in-
dústria. Fazendo um contrapon-
to com Sozinhos Juntos, uma das
chamadas da Nintendo para o
Wii U é “Juntos. Melhores.”

Além de todos os parâmetros
técnicos, o grande objetivo da
Nintendo com o Wii U é conven-

cer os membros da família a dei-
xar de lado seus dispositivos indi-
viduais de tempos em tempos pa-
ra voltar a jogarem juntos. “Que-
remos expandir a natureza social
dos jogos”, disse Iwata. “Jogar vi-
deogame é sempre mais diverti-
do quando jogamos com outras
pessoas, emvez de sozinhos.” Pa-
ra Miyamoto, pai de séries clássi-
cas dos games como Donkey
Kong, Mario e Zelda, a populari-
dade do Wii original perdeu for-
ça porque, como os demais con-
soles domésticos, o sistema da
Nintendo permanece preso ao
televisor da sala de estar.

“Nocaso do Wii, aspessoas po-
dem deixar de usar o console por
causa da necessidade de ligar o
videogame, ligar a TV e escolher
a fonte do sinal. Se houver outra
pessoa assistindo TV, torna-se
impossíveldebrincar porquea te-
la já está em uso”, disse Miyamo-
to. Os consoles concorrentes,
PlayStation 3 e Xbox 360, eram
mais voltados para o público dos
aficionados por games, em cujos
lares era menor a probabilidade
da concorrência eletrônica.

Sem TV. O mais importante ele-
mento novo do Wii U é um con-
trole sem fio equipado com sen-
sor de movimentos chamado Ga-
mePad, que pesa pouco menos
de 500 gramas e incorpora uma
tela sensível ao toque de aproxi-
madamente 6 polegadas de lar-
gura, posicionada entre as mãos
do jogador. Esta tela pode imitar

as imagens da televisão conecta-
da ao Wii U, mas pode também
exibir gráficos diferentes ou ou-
tras funções do mesmo jogo.

Como o Wii U oferece suporte
para dois controles separados,
duas pessoas podem jogar jun-
tas sem usar a TV. Talvez seja
ainda mais intrigante o novo con-
ceito da Nintendo de “jogabilida-
de assimétrica”. Isso significa
que os jogadores que estão olhan-
do para a TV podem ter uma ex-
periência diferente da que o joga-
dor que estiver só com o contro-
le, chamado GamePad.

Um jogador com o GamePad
pode, por exemplo, assumir o pa-
pel de um fantasma perseguindo
quatro outros jogadores que es-
tejam olhando para a TV. Como
o primeiro jogador é um fantas-
ma, os jogadores “humanos”
que olham para a TV não podem
ver o jogador fantasmagórico.
Mas o fantasma, o único que po-
de ver a tela do GamePad, pode
enxergar todos os seus adversá-
rios de carne e osso. No passado,

esse tipo de jogabilidade teria
exigido múltiplos consoles e tele-
visores, provavelmente em lares
separados. Com o Wii U, os títu-
los voltados para múltiplos joga-
dores vão adquirir uma nova di-
mensão na sala de estar.

Como ocorreu no caso do Wii
original, as imagens e as descri-
ções por escrito não podem fa-
zer jus à experiência oferecida
pelos jogos. É difícil compreen-
der o quanto a jogabilidade pode
ser poderosa até o momento em
que a experimentamos em pri-
meira mão.

Pude brincar com o Wii U por
pouco mais de uma hora, e posso
afirmar que o sistema oferece
uma experiência imediatamen-
te tátil muito diferente de qual-
quer coisa que o Xbox 360 e o
PlayStation 3 tenham a oferecer.
(Para jogadores mais dedicados,
que preferem usar uma interface
mais conhecida para os jogos
mais tradicionais, a Nintendo
vai incluir também um controle
“Pro”, de layout semelhante ao

do Xbox 360.)
Os planos da Nintendo para o

GamePad vão além dos games.
Até o momento, controles remo-
tos sensíveis ao toque para televi-
sores e sistemas caseiros de mí-
dia, fabricados por terceiros, fo-
ram o privilégio dos muito ricos.

Mas o controle do Wii U foi
projetado para funcionar como
controle remoto e guia de progra-
mação para os sistemas de TV
paga. Além disso, será possível
usar um navegador da web na te-
la do GamePad e escolher quan-
do partilhar o conteúdo da tela
com a TV. Os planos da Ninten-
do para o funcionamento do Wii
U na internet também são ambi-
ciosos. Com o Wii original, mi-
lhões de pessoas conheceram o
conceito dos Miis, uma represen-
tação digital cartunesca dos joga-
dores.

Comunidade. Para o Wii U, a
Nintendo pretende criar um
“Miiverso”, unindo jogadores de
todo o mundo de modo a repli-
car o clima de um centro comer-
cial ou da praça de uma pequena
cidade, em lugar da simples ad-
ministração de uma lista de ami-
gos pré-aprovados.

Os (tardios) esforços da Nin-
tendo na internet são bem-vin-
dos, mas o núcleo da experiência
oferecida pelo Wii U será de fato
a ideia de jogar na sala de estar
junto com as pessoas queridas.
Muito mais do que qualquer ou-
tra empresa da indústria dos vi-
deogames, a Nintendo decidiu
construir seu produto em torno
da ideia de incentivar as pessoas
a interagir no mundo real, por
mais que estejam participando
de um jogo eletrônico. Como po-
dem atestar os sociólogos, é exa-
tamente isso que o momento pe-
de. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

DAMIAN DOVARGANES/AP

Nintendo propõe que
pessoas joguem juntas
Controle do videogame
Wii U pesa menos de
500 gramas e incorpora
tela sensível ao toque de
6 polegadas
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Brasil bate
recorde de
inscrições
em Cannes
País competirá com 3.419 trabalhos no
festival que premia o melhor da publicidade

Interação. Novo Wii U divide os jogos em várias telas

Fernando Scheller

O Brasil terá número recorde
de trabalhos inscritos na 59.ª
edição do Cannes Lions Festi-
val Internacional de Criativi-
dade, que começa no próximo
dia 17. Serão 3.419 trabalhos,
um número que superou o re-
corde anterior, de 2001, quan-
do 2.686 peças concorreram.
O País será a segunda nação
em participação, perdendo so-
mente para os Estados Unidos
(5.058 inscrições), mas à fren-
te de Alemanha (2.375) e Reino
Unido (2.343). O ‘Estadão’ é o
representante oficial do even-
to no Brasil.

Entre as agências brasileiras, a
que mais apostou suas fichas no
festival foi a F/Nazca Saatchi &
Saatchi, que inscreveu um total
de 256 trabalhos em diferentes
categorias de premiação. Outra
agências que apostaram alto no
Cannes Lions deste ano foram

Young & Rubicam (247 inscri-
ções), DM9DDB (222), Al-
mapBBDO (199) e Ogilvy (186).
No total, concorrerão em Can-
nes 34.301 trabalhos de 87 países
em 15 categorias diferentes.

O alto número de inscrições
brasileiras, que representou um
avanço de quase 30% em relação
à edição de 2011, reflete a necessi-
dade de se criar campanhas que
funcionem em diferentes mídias
– televisão, internet, veículos im-
pressos, outdoor, material de
ponto de venda e redes sociais,
por exemplo. A avaliação do mer-
cado publicitário é que as ações
hoje precisam pulverizar sua pre-
sença para atingir um público
realmente amplo.

Apesar disso, a maior parte
dos trabalhos do País participa
de categorias tradicionais. A ca-
tegoria Press, para veículos im-
pressos, concentra mais de um
quarto dos trabalhos concorren-
tes (948 peças), seguida pelos
trabalhos em Outdoor (766 ins-
crições) e em Promo & Activa-
tion (273).

Adequação. De acordo com
Eduardo Lima, diretor de cria-
ção da F/Nazca Saatchi &
Saatchi, o alto número de inscri-
ções da agência reflete a adequa-
ção de campanhas da agência a
diferentes categorias. “A gente
tem quatro ou cinco trabalhos

na categoria Titanium & Integra-
ted (uma das mais prestigiosas
do festival, que premia ações in-
tegradas), que puderam tam-
bém competir em outras catego-
rias mais específicas, como a de
Film (cinema)”, explica.

Entre as campanhas multimí-
dia que a agência inscreveu, ex-
plica Lima, estão Curiosismo,
criada com o objetivo de atrair
público para uma nova mostra
da Pinacoteca de São Paulo, e Coi-
sa da Boa, para a Nike, que visa
promover a prática de corrida e
teve presença forte na internet,
inclusive com ações no Twitter e
no Facebook. Apesar do alto nú-
mero de inscrições, o executivo
ressalta que as propostas de ins-
crições passaram por uma “pe-
neira” interna na agência. É pre-
ciso otimizar o investimento: de-

pendendo da categoria, cada ins-
crição no festival Cannes Lions
custa entre€ 300 e€ 1,2 mil.

Novo perfil. O número recorde
de trabalhos concorrendo tam-
bém pode ser explicado, segun-
do o diretor de criação da F/Naz-
ca Saatchi & Saatchi, pela impor-
tância que o festival ganhou nos
últimos anos. “É verdadeiramen-
te a Copa do Mundo da publicida-
de. Todos querem estar lá”, diz o
executivo. Mesmo agências que
antes ignoravam o festival – co-
mo a África, do grupo ABC, que
era avessa a premiações – revi-
sam sua visão do evento. É uma
mudança mercadológica, causa-
da por uma nova visão de premia-
ção do festival, que agora não fo-
ca apenas o aspecto criativo,
mas também o resultado de ven-

das gerado por cada campanha.
Com 13 Leões conquistados

em sua carreira, o publicitário
Mario D’Andrea irá a Cannes es-
te ano para julgar a categoria que
avalia trabalhos feitos para rá-
dio. Sócio e diretor de criação da
Fischer & Friends diz ser favorá-
vel à economia na hora de inscre-
ver trabalhos – por isso, sua agên-
cia estará presente em 8 das 15
categorias do festival. “Não vou
inscrever coisas que não têm a

menor chance de ganhar. Faz di-
ferença não apenas o trabalho,
mas o alcance que ele tem. Uma
ação de promoção para a loja da
esquina, por melhor que seja,
não terá o mesmo impacto de al-
go feito para um grande banco,
como o Itaú”, diz.

Como o festival reflete cada
vez mais a necessidade das dife-
rentes “pontas” da publicidade –
agências, veículos de mídia e
clientes, por exemplo –, D’An-
drea diz que qualquer empresa
da área precisa se preocupar em
“vender seu peixe” em Cannes.
O publicitário, como jurado, irá
a Cannes a convite do evento.
Mas a Fischer & Friends terá
uma equipe de seis pessoas parti-
cipando das palestras e seminá-
rios do festival, entre os dias 17 e
23 deste mês.

SATORU IWATA
PRESIDENTE DA NINTENDO
“Queremos expandir a natureza
social dos jogos. Jogar
videogame é sempre mais
divertido quando jogamos com
outras pessoas.”

Mais chances. Eduardo Lima, da F/Nazca Saatchi & Saatchi: campanhas multimídia foram inscritas em diferentes categorias

● Aposta

● Fatia brasileira
A participação brasileira em Can-
nes cresceu. Em relação ao ano
passado, o número de trabalhos
inscritos por agências brasileiras
cresceu 29%. Na média mundial,
o total de peças subiu 19%.

2012

O grupo que controla alguns dos
maiores aeroportos da França fa-
rá uma oferta pelo aeroporto do
Rio de Janeiro, na expectativa de

que os fluxos no terminal cario-
ca e em países emergentes nos
próximos anos darão mais lu-
cros que tradicionais aeroportos

como Charles de Gaulle, em Pa-
ris. Em entrevista publicada on-
tem no jornal francês Les Echos,
o CEO do Aéroports de Paris
(ADP), Pierre Graff, disse que a
oferta será lançada em colabora-
ção com o holandeses do Schi-
phol Group, atuais controlado-
res do aeroporto de Amsterdã.

No início do ano, a ADP partici-
pou do leilão para a primeira fase
de privatização dos aeroportos
brasileiros, mas não ganhou. O
grupo francês, porém, insiste
em focar sua estratégia no Brasil.

Hoje, o grupo já está entre os
três maiores operadores de aero-
portos do mundo. Graff acredita

que o governo de Dilma Rousseff
fará a segunda onda de privatiza-
ções em novembro e sua esperan-
ça é de que o contrato do aeropor-
to internacional do Rio esteja na
agenda.

Graff admite que a concorrên-
cia pelo aeroporto do Rio será
uma das mais fortes no mercado

internacional nos últimos anos.
Mas ele aposta na tese de que Dil-
ma dará preferência a gestores
com experiência. / JAMIL CHADE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 jun.2012, Economia & Negócios, p. B10.




