
Campanhas publicitárias de café 
geralmente focam na intensidade 
do sabor do produto. Mas a agência 
Y&R Brasil, a marca BonoGrão e o 
estúdio Zombie resolveram 
caminhar pelo inusitado e 
utilizaram o fato que tornou o café a 
bebida oficial de operários na 
revolução industrial: seu poder de 
nos manter acordados. 

O briefingfoi simples 
e direto: "Vender o Café BonoGrão 
como um café forte, que pode 
ajudá-lo a ficar acordado a qualquer 
hora do dia", conta Lucas Casão, 
redator da campanha. Com isso, os 
criativos precisaram elaborar algo 
que atendesse ao pedido. Então, 
uma série de histórias foi pensada 
para que os cílios do olho humano 

se tornassem personagens que de 
alguma maneira se atraíssem, mas 
que, devido ao café, não poderiam 
se juntar, em uma alusão a fechar os 
olhos por sono. 

"Primeiramente a ideia 
foi concebida sem exemplos 
específicos. Depois paramos para 
pensar nas melhores histórias para 
contar", explica Lucas. Com muito 
brainstorm, foram decididas três 
que veiculariam nas mídias 
impressas: lutadores de lucha libre 
- modalidade de luta mexicana -, 
príncipes e princesas e milionários 
e gostosonas. 

A partir disso, várias 
abordagens surgiram do briefing, 
mas acabaram descartadas: "É 
normal e faz parte do processo. 
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Com o passar do tempo e do 
processo, vamos afinando aquelas 
que são melhores até chegarmos à 
solução ideal para o problema de 
comunicação do cliente", explica 
Guilherme Rácz, diretor de arte. 
"Com as ideias aprovadas, partimos 
para a produção. O Paulo Garcia, do 
estúdio Zombie, fez um trabalho 
brilhante. Com a ilustração 
entregue, os anúncios foram 
finalizados e veiculados." 
Contando com todo o processo, 
desde a criação até a veiculação, 
foram dois meses para a campanha 
ser finalizada. 

Na hora da concepção da 
arte, o estúdio Zombie, de São Paulo, 
começou a modelar e dar forma às 
ideias colocadas no papel:"Todas as 

peças foram modeladas 
inicialmente no Softimage e 
detalhadas no Zbrush. As texturas 
foram feitas no 3ds Max e fizemos o 
render final no V-Ray", conta Paulo 
Garcia, ilustrador. Mais cinco 
pessoas do estúdio estiveram 
envolvidas neste projeto que, no 
final, surpreendeu a todos: "Quando 
vimos as peças montadas, ficamos 
impressionados, pois o resultado 
final superou nossas expectativas", 
diz sorrindo. "A sensação de 
entregar uma peça dessa qualidade 
técnica e criativa é única." 

Porém, nem todo o 
processo é tão tranquilo assim. 
Em cada cena, mais de seis 
personagens interagem um com o 
outro e é necessário que cada um 

tenha uma expressão diferente 
da outra. "Achar a execução 
mais adequada à ideia, em uma 
peça com esse volume de 
personagens interagindo em 
uma mesma cena, é sempre um 
desafio", esclarece Paulo. 

No próximo passo, o f inal 
as artes voltaram para a agência, 
onde teve 100% de aprovação: 
"Não mudaríamos nada nela por 
um simples motivo: a ideia deu 
certo. Quando isso acontece, 
é difícil ter algo a ser mudado", 
afirma Guilherme. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 62, p. 28-29, out. 2012.




