
GP de Radio vai para a Talent 
Eliane Pereira 
 
Com case para a revista Go Outside, agência conquista o primeiro Grand Prix brasileiro na 
categoria 
 
A Talent conquistou o primeiro GP do Brasil em Radio na história do Festival de Cannes, com 
case para a edição nacional da revista Go Outside (da editora Rocky Mountain). O trabalho não 
era um spot tradicional, o que foi decisivo para a escolha, por conta da criatividade do uso do 
meio. A publicação é dirigida a pessoas que gostam de esportes outdoor, e um dos principais 
problemas para esse público (e para qualquer pessoa que goste de atividades ao ar livre) são 
os mosquitos. 
  
Para espantar os insetos, o anunciante patrocinou a transmissão de um sinal de baixíssima 
frequência, inaudível ao ouvido humano, mas percebido pelos mosquitos como o som do vôo 
de um de seus predadores naturais. Ou seja, ao ouvir o sinal, o mosquito se afastava da fonte 
de emissão. Em 15 dias de transmissão, três milhões de aparelhos sintonizaram o sinal, 
transmitido pela rádio Band FM. 
  
“É maravilhoso ver tantas peças inovadoras vindo de várias partes do mundo, e foi pela 
inovação que escolhemos o Grand Prix”, explicou o presidente do júri, Rob McLennan, diretor 
de criação da Net#workBBDO da África do Sul. “Esse foi um bom exemplo de ideia que todo 
mundo entende e gosta. Foi uma premiação fácil de escolher por ser muito impactante”, 
complementou o jurado brasileiro, Roberto Fernandez, diretor de criação da JWT. 
  
Este mesmo case da Talent para Go Outside, com produção de Punch Audio e Gigante Estúdio, 
conquistou também um Leão de Ouro em outra subcategoria. O Brasil faturou ainda dois Leões 
de Prata e um de Bronze. As pratas foram para “Intersecting lives” (dois spots), da Y&R para 
Protex, da Golgate-Palmolive, com produção da Play it Again; e a série “Getting home”, “Park” 
e “Sofa”, da Publicis para Purina, da Nestlé. O Bronze foi para ”Is the new”, da DM9DDB para 
Follow Magazine, com produção da TDL Soundtracks. No total foram distribuídos 55 Leões, 
sendo 8 de Ouro, 20 de Prata e 27 de Bronze. 
 
Fonte: Meio & Mensagem. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.meioemensagem.com.br/cannes/2012/festival/radio/GP-de-Radio-
vai-para-a-Talent>. Acesso em: 20 jun. 2012. 
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