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Aos 46 anos de idade, com três filhos de 11, 9 e 5 – menina, menino e menina –, o australiano 
Craig Davis é um interessante humanista diante de tantos conceitos e desafios mercadológicos 
do mundo publicitário. Diretor mundial de criação da JWT, ele mora em Londres desde 2004 e, 
neste ano, vai presidir os júris de Filme e Press do Cannes Lions, que acontece entre 15 e 21 
de junho. Craig esteve em São Paulo na semana passada. Ele prioriza o lado humano da 
criação nos critérios que defende para definir Leões."Primeiro o coração depois o cérebro", 
sintetiza ao afirmar que as reações naturais de um ser humano a qualquer tipo de 
comunicação – se ele ri, chora ou se mexe na poltrona – determinam se um trabalho é bom ou 
ruim. Craig participou de um encontro de criativos da JWT e antes de fazer uma palestra (leia 
matéria na página 16) a convite do Clube de Criação de São Paulo, ele concedeu a seguinte 
entrevista ao propmark.  
 
por Marcello Queiroz 
 
O Fiap acaba de conceder Grand Prix a um interessante filme da JWT Espanha, "Chave para 
Carta Nevada", da Freixenet, projeto realizado com o cineasta Martin Scorsese e que usa 
estratégia de brand entertainment. Ele também tem boas chances em Cannes? 
Não posso falar sobre expectativas. É um bom trabalho, sem dúvida, mas é o júri que tem de 
decidir se ele pode ser premiado ou não.  
 
Qual sua opinião sobre o fato de a publicidade também ter cada vez mais a função de 
entretenimento? 
A publicidade como entretenimento está crescendo. Mas acho que o trabalho publicitário 
sempre foi um entretenimento de um jeito ou de outro. Agora é mais importante porque as 
pessoas estão muito mais no comando da experiência de mídia. Elas têm altos padrões de 
consumo de mídia. As pessoas produzem mídia. As marcas por sua vez têm de representar 
mais entretenimento, têm de ser mais surpreendentes, mais originais e mais criativas. 
Estamos em um momento em que as marcas devem fazer coisas pra que as pessoas as 
encontrem em vez de fazer coisas que vão ao encontro das pessoas. É uma grande mudança e 
as marcas têm de saber disso. Sempre foi confortável para o lado das marcas saber que 
existia alguém criando o conteúdo das TVs e das revistas. A publicidade só tinha o papel de 
ocupar espaço nessas programações. Hoje, as pessoas optam por um determinado conteúdo, 
mas não querem a publicidade junto. Então a publicidade tem de fazer conteúdo. Além de 
Freixenet, Subservient Chicken (trabalho da Crispin Porter + Bogusky para o Burger King) 
também é um bom exemplo de estratégia de entretenimento e conteúdo. As pessoas foram se 
conectar na internet para descobrir uma experiência. 
 
É mais fácil fazer brand entertainment na TV e na internet ou a estratégia também é bem 
usada em mídia impressa? 
Fazer um bom trabalho é difícil em qualquer lugar. O que tem de ser levado em conta é o 
respeito à audiência, ao target. Você tem de ser generoso. É aquela coisa que sua mãe te 
ensina desde criança. Se você respeita, se você é bonzinho, as pessoas vão reagir bem a você. 
Temos que ser inteligentes, criativos, inventivos para resolver problemas. 
O objetivo da publicidade sempre foi vender. Agora é entreter? 
Sim, mas tem de ter resultados. Não estou sugerindo que somos agora a indústria do 
entretenimento. Temos de ser criativos e generosos o suficiente para que as pessoas 
realmente queiram gastar seu tempo com o conteúdo criado por nós. Se elas gastam tempo 
também vão considerar gastar dinheiro. Nossa responsabilidade é merecer a atenção da 
audiência. 
Os anunciantes também estão interessados em investir mais em estratégias de entretenimento 
ou isso está mais concentrado nas agências? 
 
Há uma grande revolução no nosso negócio. É uma mudança que está sendo liderada pelos 
consumidores, liderada por pessoas reais que atuam no espaço da mídia. O que nós estamos 
tentando fazer como anunciantes e profissionais de publicidade é descobrir novas maneiras de 
conexões, para que os consumidores tenham mais escolhas e maior controle sob suas 



escolhas. Não é uma mudança que está sendo feita pelas agências de publicidade. Estamos 
com desafios que a tecnologia está apresentando e isso é mais desafiador e mais excitante. 
São os tempos mais excitantes do nosso negócio. As opções disponíveis tornam tudo mais 
complexo. Todo mundo está muito excitado com as milhões de coisas disponíveis, com os 
vídeos online, com as aplicações de tecnologia móvel, jogos e tantos outros recursos. Tudo 
isso é agora parte do mix. Temos de ajudar os consumidores a fazer escolhas. Temos também 
de informar e ajudar os clientes a priorizar suas ações diante de tantas opções. Temos de 
simplificar tudo o que está acontecendo tanto para o consumidor quanto para os clientes. 
 
Quais exemplos você destaca da publicidade ajudando o consumidor? 
O momento é uma oportunidade para as marcas fazerem algo realmente útil. Um exemplo é o 
case Nike Plus. Apple e Nike se juntaram para criar uma coisa unindo música e corrida. 
Criaram um novo tipo de experiência. Isso é um ótimo exemplo de ajuda ao consumidor que 
gosta de correr e de ouvir música. Há também um bom exemplo do Japão onde foi criada uma 
estratégica de experiência de marca com aparelho celular. Os japoneses não têm barba, não 
têm pelo facial. Os homens não conseguiam se imaginar com barba. A Schick fez esta ação 
que permite você se fotografar e um aplicativo tridimensional mostra milhares de versões do 
seu próprio rosto com diferentes tipos de barba. Isto é útil, o consumidor gosta e dá valor. É 
nisso que as agências têm de ser boas. 
 
Como você está se preparando para Cannes? 
Serão dez longos dias. Interessantes, mas cansativos. Minha estratégia é simples. É lembrar o 
júri de que não se pode perder de vista o lado humano da criação. Não confundir competição 
com a celebração da criatividade. É difícil fazer um bom trabalho. Cannes reconhece e aplaude 
um bom trabalho. Mas não é a competição em primeiro lugar e sim a criatividade. Em primeiro 
lugar o coração e depois o cérebro. É assim que as pessoas reagem. Se você vai ao cinema, ao 
teatro, se você lê um livro, você reage com o coração primeiro. O lado humano tem de estar 
sempre em cima da mesa. A boa comunicação provoca e estimula boas reações. Se você fica 
indiferente ela não afeta você de maneira nenhuma. Julgar com seus instintos e sua emoção é 
um reconhecimento dessa verdade. É assim que você fica sabendo se um trabalho é bom ou 
ruim. Se alguma idéia faz você rir, faz você chorar ou mexer na poltrona é porque ela 
funciona. Mas a maioria da publicidade não provoca nada. Ninguém ri, ninguém chora, 
ninguém se mexe na poltrona. 
 
Em uma análise global, você acha que os publicitários continuam fazendo muitos fantasmas? 
Obviamente sim. Eles deviam? 
Não. Eu acho que todo e qualquer cliente, pequeno ou grande, merece um bom trabalho. Essa 
é a responsabilidade que temos nesse mercado. O que fazemos deve ter visibilidade.  
 
Você acha que a competição Titanium Lions é mais importante do que a de Filme e Press? 
Eu acho que o que tem acontecido com todas as categorias de Cannes é que antes era tudo 
muito bem definido. Todo mundo sabia o que era mídia impressa, televisão etc. Hoje é tudo 
misturado. Mídia Exterior pode ser um monte de coisas, por exemplo. Há os filmes para 
celular, para internet. Este é o espaço onde o Titanium entra, o espaço para as novas coisas 
que estão acontecendo. A idéia do Titanium & Integrated Lions para mim é reconhecer 
inovação e experimentação em qualquer canal de mídia.  
 
Você tem acompanhado notícias do Brasil? Sabe por exemplo que existe um grupo de 
comunicação, o ABC, fazendo investimentos no exterior? 
Não sei deste exemplo especificamente. O que vejo que está acontecendo é que o mundo está 
mais "meritocrático", as pessoas estão fazendo muito mais por mérito. Se você tem um bom 
negócio, fortes valores e inovação, você entra no jogo global. Há empresas chinesas, russas, 
indianas fazendo isso, entrando no palco global. Isso é ótimo. Faz o mundo mais interessante. 
Tira o foco de Londres e Nova York. 
 
O Brasil e o Reino Unido enfrentam sérias legislações com restrições à publicidade. Qual sua 
opinião sobre o assunto? 
Publicidade é uma força muito poderosa. É responsabilidade do mercado usar esta influência 
de uma boa maneira. É um assunto que precisa ser discutido abertamente. Uma das respostas 



a esta força que a publicidade tem é que ela está sendo controlada para determinados tipos de 
target, de mídia e de horário. Não é uma resposta simples, mas acho que o que a publicidade 
faz pode ser muito influente, muito poderoso.  
 
O que você acha da auto-regulamentação? 
O mercado não se auto-regulamenta em nenhum lugar. Há um equilíbrio entre a auto-
regulamentação e intervenções do governo. Temos de encorajar os anunciantes a entrar nesta 
discussão também. 
 
O que você gosta de ver na TV? 
Não vejo muita televisão. Quando tenho tempo livre, fico com meus filhos. Temos dias de tela 
livre em casa, nada de televisão, nada de computador, nada de celular. Quando vejo TV, gosto 
de esportes. Esportes olímpicos 
 
Quais jornais e revistas você lê? 
The Economist, Herald Tribune e Contagious. Sou curioso, leio muitas coisas. 
 
Qual livro você está lendo? 
"New York Trilogy", do Paul Auster. 
 
Quando você foi ao cinema pela última vez? 
Há umas três semanas. Vi "Onde Os Fracos Não Têm Vez". 
 
Gostou? 
Foi meio decepcionante. Parecia o "Exterminador do Futuro", um exterminador com um pouco 
mais de sofisticação. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 28  abr. 2007. p. 15. 


