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VIAGEM NO TEMPO

ESTREIA

Anos 1920

No clima do filme

A Rua Oscar Freire terá luminárias, relógios e 20 atores com
figurino dos anos 20 até 4ª-feira

A decoração faz parte de uma campanha da agência
JWT para a Warner Bros promover o filme ‘O Grande Gatsby’, que estreou no Brasil na sexta-feira

is.

Publicidade ao vivo ganha espaço no País
na

Campanhas que promovem interação direta com consumidor movimentaram R$ 40 bi em 2012, quatro vezes mais que há dez anos
FELIPE RAU/ESTADÃO
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O que representa Cannes Lions em sua carreira?
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carro”, diz Fabiana Schaeffer,
sócia da agência Netza, responsável pela campanha. A BMW
transformou os automóveis em
cabines fotográficas ambulantes. Os diferentes modelos foram associados a vários estilos

é

Outra marca que buscou nas
ruas uma solução para falar
com o consumidor foi o Mini
Cooper,daBMW.“Amarcaqueria mostrar que tem diferentes
modelos, pois o público ainda
associa o Mini a um tipo só de

o

O consumidor que sair de casa para um passeio na rua, no
parque ou no shopping pode
esbarrar no caminho em
uma campanha publicitária
ao vivo. Além de estampar
suas marcas em comerciais
de TV ou nas páginas dos jornais, as empresas estão se
desdobrando para criar
ações que surpreendam o
consumidor no seu dia a dia.
Esse tipo de campanha, chamada“livemarketing”, movimentouR$40bilhõesno Brasil em 2012, quatro vezes
mais que há dez anos, segundo a Associação de Marketing Promocional (Ampro).
A vantagem das ações ao
vivo é promover uma interação direta com o consumidor, criando experiências
que não são possíveis em outros meios, disse Ricardo
Buckup, vice-presidente de
comunicação da Ampro.
A Whirlpool, por exemplo,
colocou 100 pessoas de toalhapertodo meio-dianaAvenida Paulista, em São Paulo,
para promover uma nova lavadora da Consul. “Queríamos comunicar ao consumidor um benefício técnico, de
que a máquina tinha um tanque de armazenagem de sabão e amaciante capaz de lavar 100 toalhas”, disse a diretora de marketing da Whirpool, Marina Crocomo.
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Marina Gazzoni
Fernando Scheller

Já foi uma obsessão. Hoje é um objetivo.

de vida – aventureiro, moderno
ou esportivo, por exemplo – para que as pessoas entendessem
que o automóvel se destina a
mais de um público.

Impacto. O desafio de campanhasaovivoéfazeralgoquechame, de fato, a atenção do consumidor. “As iniciativas têm de
ser reais e interessantes, com
umingredientedeencantamento que prenda a atenção”, disse
o publicitário Mário D’Andrea,
que será jurado da categoria
Promo & Activation – na qual
estão incluídos os trabalhos de
marketing promocional – no
Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade.
A Colgate, por exemplo,
abriunodia1.ºuma“lojaconceito” de 345 m² no átrio do shopping Eldorado, em São Paulo,
para falar de forma leve sobre
um assunto não tão divertido: a
necessidade de cuidar de saúde
bucal. Os visitantes poderão,
por exemplo, assistir a uma animação que mostra tudo que
ocorre na boca durante o dia e
como evitar doenças. “A intenção é engajar o consumidor e
transmitir a informação de forma leve”, disse o diretor da área
de saúde bucal da Colgate-Palmolive, Damian Pirichinsky.
Na hora de criar uma ação ao
vivo, as empresas também pensam em gerar repercussão em
redes sociais. De olho nisso, a
agênciab!ferrazmontouumdominó gigante formado por 7,5
mil caixinhas da bala Tic Tac
também no shopping Eldora-

do. E lançou um desafio: o consumidor que acertasse o tempo
para derrubar as caixas, em um
verdadeiro efeito dominó, levaria o prêmio de R$ 100 mil. Para
participar, eles deveriam dar
seu palpite no site. “A campanha foi totalmente pensada para gerar repercussão em redes
sociais”, disse José Boralli, presidente da b!ferraz.
A ação fazia parte do lançamento do sabor canela, em
2011, e resultou no recorde de
citaçõesdamarcaTicTacnamídia e em redes sociais no Brasil.
Depois da ação, campanhas ao
vivo se tornaram recorrentes
nos lançamentos da empresa.
Risco. Ao fazer uma campanha
nas ruas, as empresas assumem
um risco. “Não dá para editar. É
preciso planejar muito bem”,
disse Buckup, da Ampro. Um
exemplo famoso que virou mico foi uma ação da Bavaria na
última Copa do Mundo. A empresa infiltrou 36 mulheres de
vestido laranja curtíssimo no
meio da torcida da Holanda para promover sua marca. Por não
ter autorização da Fifa, elas foram expulsas do estádio e duas
chegaram a ser presas.
Essa necessidade de discurso
bem afiado na hora de ir às ruas
ajuda a explicar a resistência
que as marcas brasileiras ainda
têmemapostarnocontatodireto com o cliente. “O Brasil ainda está atrás dos mercados maduros nas ações ao vivo. Nem
todas as marcas estão preparadas”, disse Fabiana, da Netza.

CAMPANHA NA RUA

●

Cabine fotográfica

Mini Cooper convidou clientes
para tirar foto dentro dos carros.
Em três dias, mais de 3 mil fotos
foram postadas no Facebook pelos participantes.

●

Efeito dominó

Tic Tac enfileirou 7,5 mil caixas
da bala. Cerca de 500 pessoas
assistiram ao vivo à ‘queda do dominó’; 140 mil viram no YouTube.

●

Toalha de banho

A Consul colocou 100 pessoas
de toalha na rua para promover
uma lavadora capaz de guardar
sabão para lavar todas as peças.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B16.

Qual é a importância de estar no júri?
É sinal que alguma coisa certa eu devo ter feito em minha carreira!

Qual sua expectativa para os 60 anos do festival?

Making of

Don Juan da MPB
DIVULGAÇÃO

De ver trabalhos muito bons para grandes marcas. Daqueles que te
dão raiva de nao ter sido você quem fez.

Paquerador. Cantadas na fila do show e no restaurante
Para divulgar os benefícios dos
clientes Mastercard para
shows, gastronomia e esporte,
a WMcCann criou o filme Cantada, que estreou ontem e será
veiculado na TVaberta e nos espaços da marca de cartões de
crédito no YouTube e no Face-

book.
De maneira bem humorada,
o filme mostra um homem galanteador que usa músicas populares do Brasil para conquistar mulheres na fila de cinema,
emrestaurantes e em bares. Filmado em apenas um dia, o co-

mercial mostra o personagem central em três situações.
Na primeira, ele aborda
uma garota na fila de um
show e canta Amo Noite e Dia,
da dupla sertaneja Jorge e
Mateus. Ela se encanta e ele a
convida para ver o show. Na
sequência,aparece cantando
Só Love, de Claudinho e Buchecha, para uma garota em
um bar.
A última situaçãomostra o
“Don Juan” cantando Encontrar Alguém, do Jota Quest,
para uma garota em uma barracadesucos.Eleé surpreendidopelachegadadonamorado da menina e logo muda o
repertório para Masculino Feminino, de Pepeu Gomes, entoandoosversos:“Serumhomem feminino...”./ FERNANDO
SCHELLER

