
24 25

em foco

out/ dez 12 out/ dez 12

Unicer. Enquanto patrocinadora 
oficial do Euro 2012, a marca quis 
oferecer um espaço premium onde 
todos pudessem viver as emoções 
do futebol, num ambiente exclu-
sivo.
Também inovador e original foi o 
projeto da empena da Volkswagen, 
ainda na capital, na Avenida 24 de 
Julho, no edifício do IADE. Já de 
2009, este projeto fez com que o 
VW Polo GTI surgisse na tela com 
faróis dianteiros com luzes LED 
que acendiam e apagavam, dando 
uma especial animação noturna à 
imagem. Foi outro dos destaques 
da Media Projects, que desde ja-
neiro de 2009 gere em parceria 
com a Lifetime aquela que é «a 
maior posição publicitária perma-
nente presente em Portugal»; foi 
desenvolvido em conjunto com a 
Kinetic, que concebeu a ideia.
São apenas alguns exemplos das 
imensas potencialidades da pu-
blicidade exterior. Miguel Sou-
sa partilha que tem-se assistido 
a uma cada vez maior oferta de 
suportes. «Os clientes sabem que 
passam a sua mensagem de uma 
forma mais eficaz se  adicionarem 
elementos diferenciadores nas 
campanhas outdoor e por isso a 
inovação e a criatividade têm um 
papel fulcral nesta nova realida-
de», sublinha. «Temos de ter a ca-

pacidade de reinventar a publici-
dade exterior, com a introdução de 
novos formatos, com novas tecno-
logias aplicadas, novos materiais 
e criando dinâmicas diferentes do 
habitual.» Reconhece no entanto 
que «como a implementação desta 
inovação criativa tem custos acres-
cidos consideráveis, por vezes as 
ideias propostas acabam por não 
se concretizar». E há também as 
burocracias e os licenciamentos, 
que são «o maior inimigo deste ne-
gócio».
Apesar de constatar que «o mer-
cado publicitário tem estado em 
mutação acelerada nestes últimos 
anos» e de não ter dúvidas de que 
«os clientes procuram soluções 
diferenciadoras, novos canais de 
comunicação e novas formas de 
relacionamento com o consumi-
dor», o diretor executivo da Media 
Projects considera que «por en-
quanto vamos continuar a ter os 
meios tradicionais como a televi-
são, a imprensa, o outdoor e a rá-
dio nos planos de meios das agên-
cias, embora com uma abordagem 
cada vez mais direcionada». Refe-
re ainda que «a segmentação das 
audiências em televisão, imprensa 
e rádio é o melhor exemplo disso 
mesmo, e neste contexto o outdoor 
continua a ser o mass media por 
excelência». 
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Uma garrafa volumétrica 3D, com mais de dois quilos e quase 20 metros de comprimento, colocada 
numa lona em Santa Apolónia; e um outdoor de um automóvel com faróis dianteiros com luzes Led 
que acendem e apagam. São dois exemplos de criatividade na publicidade exterior, um mundo ainda 
com muitas possibilidades por explorar.
Por Ana Leonor Martins

F oi necessário muitas cen-
tenas de horas de traba-
lho, dezenas de pessoas, 
camiões TIR, gruas ele-

vatórias e muita dedicação para 
concretizar a ideia de ter uma gar-
rafa gigante da Carlsberg em des-
taque perto da Estação de Santa 
Apolónia, em Lisboa, numa ação 
inédita da marca e no nosso país. 
Tudo resultou de uma iniciativa 
conjunta da Carlsberg, da agên-
cia de meios Initiative, da agência 
criativa Publicis e da empresa es-
pecializada em publicidade exte-
rior Media Projects. Uma lona de 
quase 50 metros de comprimen-
to, com uma imponente garrafa 
gigante volumétrica, elaborada 

em fibra de vidro com 20 metros 
de comprimento, foi a aposta da 
Carlserbg assinalar em Portugal o 
seu relançamento mundial.
Outro projeto inovador de ativa-
ção da marca foi a criação na pra-
ça do museu do Centro Cultural de 
Belém (CCB), também na capital, 
do Carlsberg Euro Lounge, um es-
paço decorado com grandes telas 
e diversas bandeiras alusivas ao 
conceito e à marca onde todos os 
jogos do Campeonato Europeu 
de Futebol 2012 foram transmi-
tidos em ecrã gigante. A ideia foi 
proposta à Initiative por Miguel 
Sousa, diretor executivo e funda-
dor da Media Projects, tendo sido 
acolhida com muito agrado pela 

Soluções diferenciadoras
em outdoor

Ricardo Tomaz, diretor de 
marketing da Volkswagen (SIVA), 
realça que nas campanhas pro-
curam sempre manter o tom e o 
estilo de comunicação da marca. «A 
inovação é para a Volkswagen um 
pilar fundamental, não só ao nível 
dos produtos desenvolvidos, da 
componente tecnológica, se assim 
quisermos, mas também ao nível da 
comunicação. A inovação não está 
apenas no que se faz, mas também 
na maneira como se comunica, e 
muitas vezes essa até é a forma mais 
eficaz de passar para o público a 
nossa mensagem», acredita. «Pro-
curamos constantemente novas 
formas de comunicar e novos meios 
para o fazer. Na campanha do Polo 
GTI, um carro desportivo aguerrido 
e com muito carácter, queríamos 
fazer alguma coisa que nos ajudasse 
a passar essas características sem ter 
de o dizer, conseguindo ao mesmo 
tempo envolver emocionalmente o 
público com o produto, até porque 
a comunicação atual prevê bi-
-direcionalidade, relações one to one 
e não one to all. O stoping power da 
tela foi enorme», recorda.

A gestora de marca da Carlsberg, 
Patrícia Matos , salienta «o 
carácter trendy e cosmopolita da 
Carlsberg, que se reflete na sua 
inovadora forma de comunicar 
através de iniciativas criativas, 
como a aposta em publicidade 
exterior original e em projetos di-
ferenciadores que visam oferecer 
experiências únicas e exclusivas 
aos consumidores, fazendo jus à 
sua nova assinatura, ‘That Calls 
For a Carlsberg’». Ações como 
a de Santa Apolónia e do CCB, 
salienta, «permitem enquanto 
diferenciadoras dar maior noto-
riedade à Carlsberg».


