
té não muito tempo atrás marcas eram 
criadas para representar produtos e 

empresas, e publicidade se fazia para ven
der mercadorias e serviços. Hoje, as mar
cas querem ter personalidade, opinião e 
atitude, e a publicidade começou a achar 
que seu papel não é mais apenas aumen
tar vendas, mas estimular mudanças so
ciais e, com isso, motivar os consumido
res a assumir seu lado cidadão e construir 
um mundo melhor. 

Muitas das campanhas ou ações pre
miadas na semana passada no Festival 
de Cannes têm um cunho, por assim di
zer, "social" O exemplo mais bem-acabado 
dessa tendência talvez seja o Grand Prix de 
PR, conquistado pela JWT San Juan para 
o Banco Popular, de Porto Rico. Num país 
em que a maioria vive da ajuda do governo 
e quem quer progredir na vida imigra para 
outras partes do mundo, a agência conven
ceu uma banda famosa, a El Gran Combo, 
a reescrever sua canção mais conhecida. 

Em vez de exaltar o ócio, como nos ver
sos originais, a música passou a exortar 
as pessoas a trabalhar para fazer a eco
nomia crescer e ajudar a impulsionar o 
país. Uma grande campanha incentivava 
os porto-riquenhos a tornar aquela a can
ção mais popular de Porto Rico, garantin
do assim a divulgação da mensagem. A 
iniciativa mobilizou a nação e encantou 
os jurados. Outras cotadas ao GP tinham 
como mote o incentivo à leitura de novos 
autores e a promoção da paz no Oriente 
Médio, via doação de sangue de palesti
nos para israelenses e vice-versa. O Bra
sil não premiou nesta área. 

Os vencedores de Press e Outdoor se
guiram na mesma linha. A campanha 
Unhate, da italiana Fabrica e da holan
desa 72andSunny para a Benetton (re
tomando a linha polêmica adotada pela 
marca desde os anos 1980, com as fotos de 
Oliviero Toscani), foi escolhida por una
nimidade e rendeu rasgados elogios do 
presidente do júri, o cingapuriano Tham 
Khai Meng, CCO global da Ogilvy & Ma-
ther. "A ideia em si é tão forte que toca 
o coração, tem um impacto emocional 
enorme e promove o debate sobre tole
rância. Sentimos que é assim que a pu

blicidade pode contribuir para um mun
do melhor" disse Meng. 

Para o jurado brasileiro, Manir Fadel, 
vice-presidente de criação da Lew'Lara\ 
TBWA, o trabalho da Benetton serve co
mo uma espécie de resgate da mídia im
pressa para as novas gerações, muito fo
cadas no digital. "A campanha só combi
na com a Benetton. Qualquer outra marca 

que tentasse fazer isso soaria falsa" anali
sou. A área de Press foi a que mais rendeu 
Leões para o Brasil (18), embora apenas um 
de Ouro — resultado considerado injusto 
por Fadel, que acredita que havia outros 
trabalhos merecedores do troféu dourado. 

Sintomaticamente, a campanha da Ogil
vy para a Claro que garantiu o Ouro brasilei
ro em Press procura convencer as pessoas 

a não enviarem mensagens de texto pelo 
celular enquanto estão dirigindo. Ou seja, 
uma operadora de telefonia celular pedin
do aos usuários para não usar o aparelho 
(numa situação que pode ser perigosa para 
outras pessoas). Mais "social" impossível. 

Marcas com alma 
A campanha da Claro foi premiada tam

bém em Outdoor (com Bronze), outra que 
novamente rendeu muitos Leões ao Brasil 
—16 ao todo. Os três Ouros nacionais nesta 
área foram para campanhas de cunho co
mercial, mas os dois Grand Prix estavam to
talmente sintonizados com o espírito "para 
além das vendas" O pôster "#CokeHands" 
criado pela Ogilvy Shangai para Coca-Co
la, quase uma peça de design, cativou pela 
simplicidade extrema na transmissão da 
mensagem de compartilhamento. "É tão 
simples, e ainda assim tem um significa
do profundo, reflete algo sobre o espírito 
humano" afirmou o presidente deste júri, 
Lo Sheung Yan, chairman da JWT China. 

A campanha brasileira "Escolha depois" 
da Giovanni+DraftFCB para JVC conquis
tou dois Leões de Ouro em categorias di
ferentes na área de Outdoor e concorreu 
com a da Coca-Cola pelo Grand Prix des
tinado às categorias de outdoors estáticos, 
mobiliário urbano e pôsteres. 

Diferentemente do ano passado, quando 
os jurados não viram sentido em dar dois 
Grand Prix (como orienta a organização do 
Festival), os deste ano consideraram que o 
universo da mídia é tão vasto que valeria 
a pena, sim, premiar dois trabalhos. O se
gundo GP, destinado à ações que ocorrem 
ao ar livre, foi para "The Invisible Drive" 
um magnífico trabalho da alemã Jung von 
Matt para a montadora Daimler. O objeti
vo era divulgar o modelo F-Cell da Merce
des-Benz, um carro movido a hidrogênio, 
que não polui — produto ecologicamente 
correto, outra causa nobre que não poderia 
faltar. Graças à tecnologia nele embarcada o 
veículo é "invisível" ao meio ambiente. Pa
ra comunicar essa qualidade, um automó
vel foi totalmente envolvido por placas de 
LED. Uma câmera que ficava do outro la
do do carro enviava imagens para os LEDs, 
funcionando como uma espécie de espe
lho, que tornava o veículo praticamente in
visível aos olhos de quem passava. 

O meio ambiente foi t a m b é m o mote 
que deu a vitória à alemã Serviceplan, de 
Munique, na categoria Design (que ren
deu seis Leões de Bronze ao Brasil). O 
cliente era uma fornecedora de energia 
focada em energia solar. Totalmente em 
linha com o negócio da empresa, o rela
tório anual foi impresso com uma tinta 
especial, que só se torna visível quando 
atingida por raios UVB. Ou seja, as páginas 
só podem ser lidas à luz do sol. A mesma 
ideia, mas em sentido contrário, foi usa
da pela DraftFCB Buenos Aires para a l i 
vraria e editora Eterna Cadência. 

O case "O livro que não pode esperar" 
ganhou Ouros em PR e em Outdoor. Os l i 
vros foram impressos em tinta que desa
parecia com o tempo e empacotados em 
embalagens fechadas, com data de vali
dade. Após abertos os pacotes, as páginas 
ficavam visíveis por apenas dois meses. 
A intenção da livraria era vender, claro, 
mas, principalmente, incentivar a leitu
ra de novos autores latinos que, sem isso, 
talvez jamais tivessem a chance de ser co
nhecidos do público. Enaltecer o talento, 
promover a cultura — a publicidade, de
finitivamente, não é mais a mesma. 

'Colaborou Andrea Martins 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1515, p. 52, 25 jun. 2012.




