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Antes percebida como uma marca de jeans bem masculina, com aqueles clichês do mundo 
cowboy e dirigida a homens de meia idade, a marca Wrangler vem mudando totalmente o seu 
reposicionamento no mercado. A campanha que conquistou o Grand Prix de Press do Cannes 
Lions 2009 faz parte deste reposicionamento. A marca ficou muito mais sexy e selvagem nos 
anúncios criados pela agência Fred & Farid, de Paris. 
 
Os cinco anúncios que compõem o Grand Prix tem apelo sensual com imagens de belas 
mulheres dentro de um rio ou no meio de uma estrada como se fossem representantes de uma 
fauna imaginária para o conceito "Somos todos animais". O trabalho não tem texto. Além das 
imagens, aparece apenas a logomarca da Wrangler. 
 
Além da campanha parisiense, o GP foi disputado por outro trabalho francês criado pela CLM 
BBDO, para o Alka Seltzer, e pela campanha "Napalm/Tanque/Boxe", da DM9 para o Latin 
Stock. "É uma campanha cheia de emoção. Gostamos muito de outros trabalhos que 
ganharam ouro, mas o GP traz a essência da Wrangler, é um trabalho singular, com um apelo 
sensual que é parte da marca", disse o presidente do júri David Lubar, contando que houve 
muita discussão para definir o GP, confirmando que o trabalho da DM9 participou da disputa. 
"Eu gostei muito da campanha da DM9 para a Latin Stock, mas a que chegou mais perto foi a 
campanha da França para Alka Seltzer", contou. 
 
Mas, para o jurado brasileiro Leo Macias, da Talent, o Brasil não ganhou o GP porque o 
trabalho da DM9 é para uni fornecedor de serviços publicitários e o resultado poderia soar 
corporativismo. "Discuti até o último momento sobre a campanha que levou o GP. É uma 
campanha de foto. Para mini, havia outras muito boas. A do Alka Seltzer, por exemplo. E eu 
gosto muito da Latin Stock. Discutimos muito sobre ela, mas corno era voltada para o 
mercado, isso recebeu críticas, falaram que estaríamos olhando para o nosso umbigo. A Latin 
Stock foi uma unanimidade, mas teve esta questão". 
 
Macias acredita que houve também certa divisão do júri em relação ao Brasil na definição dos 
Leões em geral. "Senti urna divisão no júri, com dois critérios, um diferente para o Brasil. Dois 
pesos e duas medidas. Vi campanhas serem votadas sete vezes e algumas do Brasil apenas 
uma. Senti isso mais em relação ao Brasil do que à América Latina", constatou Leo. 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 
 


