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Anunciantes um dia colocaram os outdoors na vida dos seres humanos. No Japão, a fabricante de 
roupas e calçados esportivos Adidas-Salomon AG está colocando seres humanos na vida dos 
outdoors.  
 
Como homens-aranhas usando shorts, dois jogadores, presos a um outdoor em cima de um 
prédio de dez andares no bairro Shibuya de Tóquio jogam futebol se movendo para frente e para 
trás presos por cordas de oito metros. Eles chutam uma bola que fica numa corda pendurada 
entre eles. A alemã Adidas está ensaiando uma atração similar em Osaka.  
 
Jogadas que parecem espetaculares no futebol normal — como um chute de bicicleta — são 
relativamente fáceis quando os jogadores estão suspensos por cordas. Mas fazer isso parecer que 
você está jogando num plano vertical é difícil. "Não dá para só ficar pendurado", explica o jogador 
Heruo Yamaguchi, um artista de horas vagas.  
 
As partidas de dez minutos, jogadas cinco vezes cada tarde, levam multidões de pedestres 
embaixo a praticamente parar tudo. É exatamente esse o objetivo. No cenário abarrotado da 
publicidade a céu aberto no Japão, as marcas precisam recorrer a extremos para prender a 
atenção.  
 
"É a sobrevivência do mais capaz", diz John Merrifield, diretor de criação da agência de 
publicidade TBWA Japan, a unidade da Omnicom Group Inc. que criou o futebol vertical. O 
mercado consumidor japonês é tão cruel, diz, que mesmo um outdoor precisa de uma vantagem 
competitiva. "Prometemos à Adidas causar um pouco de 'Uau!'"  
 
Os principais requisitos para os jogadores, que têm uma rede de segurança instalada debaixo 
deles, são coragem e coordenação. "Não é preciso muita força", diz Shinichiro Fukuhara, que 
dirige os jogos de cima do outdoor. "Mas você precisa conseguir ficar pendurado assim sem ficar 
com medo." Quando a campanha terminar em setembro, vários dos jogadores voltarão a seus 
empregos normais — na maior empresa de limpeza de janelas do Japão.  
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