defesa criativa
Em outubro, parte do litoral nordestino foi invadido por um óleo de origem desconhecida.
Quase dois meses após o ocorrido, não se sabe, de fato, o culpado. O impacto que esse desastre
causou, tanto ambiental quanto social, foi enorme: animais marinhos morreram, praias foram
tomadas por manchas enormes de óleo e a população moveu-se para ajudar na limpeza, mesmo
usando com as próprias mãos.
Nesse contexto, analisamos o fato dessa tragédia ambiental que chocou e mobilizou a
sociedade e trouxemos a reflexão: quantos outros desastres acontecem diariamente e não há
movimentação para evitá-los ou combatê-los? Muitos deles estão enraizados quase que como
cultura, sendo criados pelas pessoas, como o descarte de lixo nas ruas. O mote da nossa campanha baseia-se na necessidade de um mesmo olhar para esses problemas cotidianos que merecem
atenção emergencial.
Cada peça foi pensada em torno desse viés. Como uma campanha de oportunidade,
usamos o caso do óleo no litoral do Nordeste para comunicar sobre o impacto negativo que jogar
resíduos em ruas e avenidas também tem. Com isso, a peça digital é proposta para o Instagram e
Facebook. Unindo a campanha à ONG Recife sem Lixo, queremos provocar em cada cidadão a
reflexão sobre o ciclo do lixo e até onde a prática indevida do descarte é de nossa responsabilidade. A proposta foi criar uma sequência de três conteúdos que se encaixem. Escolhemos usar
descrições longas para ser fiel às da ONG.
Dando continuidade, criamos uma intervenção para ser veiculada em forma de adesivo nas
ciclovias do calçadão da orla de Boa Viagem, especificamente na frente do Parque Dona Lindu,
entendendo que pontos turísticos próximos ao mar aproximam ainda mais ao conceito do óleo,
além do local ter bastante fluxo de pessoas.
Por fim, concluímos a campanha com um outdoor, o qual apresenta a comparação entre
desastres a fim de conscientizar, como em todas as outras peças, sobre o impacto negativo do
descarte incorreto no futuro das gerações e do planeta, bem como, de uma forma didática, ratificar que o lugar do lixo é no lixo.
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