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Cannes foi o palco escolhido para Kofi Annan, presidente do Fórum Global Humanitário, lançar 
a campanha pela justiça climática que pretende mobilizar a população para a urgência do 
combate ao problema do aquecimento global. A ideia é criar um movimento que sensibilize os 
grandes líderes mundiais que se reunirão em dezembro, quando será realizada a conferência 
do clima em Copenhagen, na Dinamarca, onde será discutido o protocolo que substituirá 
Kyoto. 
 
Este foi um dos seminários do Cannes Lions 2009. Além deles, que falaram a convite da ACT 
Responsible e do Havas Group, estiveram presentes este ano Freddie Laker (Sapient), Carol 
Kruse, (The Coca-Cola Company), Arnold Simon (Eurosport TV), Mike Murphy (Facebook), 
Steve Palmer (Microsoft), Cheryl Wannel (Sawa), Biz Stone (Twitter), Paul Woolmington 
(Naked), Andrew Robertson (BBDO Worldwide), entre outros. 
 
O seminário que lançou a campanha da justiça climática, que tem o titulo "tck, tck, tck: tempo 
de justiça climática", foi o mais concorrido deste ano. Além de Annan, participaram Bob 
Geldof, fundador do Live AID; Herve de Clerck (ACT Responsible) e David) ones (ceo global do 
Havas}. A estratégia de criar a campanha foi de Kofi Annan, que deu o briefing para a 
iniciativa, depois de comentar com Clerck que as campanhas publicitárias sempre usavam 
imagens de degelo em ações voltadas para a preservação do planeta. Para Annan, era 
necessário mostrar pessoas nestas iniciativas e fazer algo grandioso para mobilizar a 
população mundial e sensibilizar as principais lideranças do planeta. Annan apontou que a 
causa é urgente e que o primeiro deadline para a campanha é o encontro mundial que 
acontecerá em Copenhagen. "O segundo é a nossa vida", alertou Geldof. A campanha recebeu 
o nome de "tck, tck, tck" para lembrar o barulho do relógio na linguagem digital, online 
automaticamente", informou. 
 
Bob Geldof foi categórico com o que está por vir, caso não seja feito algo sério em relação ao 
aquecimento global. "Significa, por exemplo, o fim de Cannes em 40 anos", alertou. E 
finalizou: "A indústria da publicidade é a mais poderosa ferramenta política". 
 
Para Annan, os consumidores têm o poder de escolha e com isso podem chamar a atenção dos 
líderes. Ele acrescentou que, sem criatividade e inovação, não venceremos este desafio. "Por 
isso é fundamenta] a participação do setor privado. A incapacidade de se comprometer pode 
ter consequências catastróficas", apontou. Annan também fez um chamado ao mercado. "Peço 
que multipliquem esta campanha. Precisamos que nossas vozes sejam ouvidas claramente e 
alto para chegarmos a Copenhagen. Lá será o começo, não podemos falhar", disse. O ceo do 
Havas Group ressaltou que a indústria tem a obrigação de usar o talento para mudar o 
comportamento das pessoas. 
 
"Por isso esta campanha será completamente aberta, livre para ser usada por todos. 
Queremos pedir aos anunciantes que usem a marca da campanha e o web site era todas as 
suas peças publicitárias nos próximos seis meses". Jones também pediu que as empresas de 
mídia cedam espaço para a veiculação da campanha. "Se conseguirmos que 1% da indústria 
participe vamos ter a maior campanha da história", informou. 
 
A campanha foi criada pela Euro RSCG e terá o hit "Beds are burning", do Midnight Oil, 
cantada por grandes nomes mundiais no estilo do "We are the world", música tema do 
movimento "USA for África" capitaneado por Bob Geldof há 25 anos. 
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