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Um festival de propaganda que prepara você para todos os outros. Tudo que você viu em 
Cannes já ficou velho? Está na hora de ir à Semana. Com frases assim, a W/ desenvolveu a 
campanha para divulgar a 23a Semana Internacional da Criação Publicitária, que acontece de 
26 a 30 de outubro, no Teatro Raul Cortez, em São Paulo, e reforçar a característica de festival 
do encontro. 
 
Tradicionalmente realizada pela Editora Referência no mês de abril, este ano a Semana da 
Criação foi transferida para outubro, em função da crise, que provocou mudanças em todo o 
cenário da publicidade. A relação que a W/ faz entre Cannes o maior festival de publicidade do 
mundo e o evento não é à toa. "Resolvemos usar a mudança de data para encher a bola da 
Semana, inverter o raciocínio (pela proximidade da data, antes a Semana era considerada uma 
prévia de Cannes, que acontece em junho). Agora a idéia é mostrar que o festival de Cannes 
seria o esquenta da Semana da Criação", contou Fábio Saboya, que junto com Guime 
Davidson assina a campanha, que tem direção de Washington Olivetto. 
 
Com a comparação entre Cannes e Semana, o objetivo é destacar a característica do encontro 
como um festival de debates, discussões, palestras e seminários, onde os profissionais vão 
para ouvir especialistas em comunicação. "Apesar da disputa por Leões, Cannes não é mais 
um festival para se informar sobre qual campanha está fazendo sucesso. Virou um lugar para 
entender a teoria da propaganda, assistindo a palestras e debates. E isso a Semana sempre 
foi", concluiu. 
 
PALESTRANTES 
 
JWT e McCann Erickson já estão confirmadas como agências madrinhas da Semana da Criação. 
A JWT trará o argentino Fernando Vega Olmos, chairman de criação da JWT para Europa e 
América Latina. Este ano, o publicitário foi palestrante em Cannes e no Fiap, sendo que nas 
duas ocasiões o tema de sua palestra foi sobre como a publicidade reage à crise. Vega registra 
passagens nas argentinas Ratto BBDO, Casares Grey, e na Lowe de Londres. Ele é o fundador 
da Vega Olmos Ponce. 
 
O também argentino Chavo D'Emilio, da Tag Buenos Aires, vem a convite da McCann. O 
criativo começou carreira na Lautrec Nazca Saatchi & Saatchi e passou pela Lautrec Euro 
RSCG, Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi, entre outras grandes agências. 
 
André Torretta, sócio da Ponte, instituto de pesquisa e consultoria com foco na nova classe 
média, também será palestrante. O publicitário vai dar sugestões sobre a comunicação ideal 
para a nova classe média brasileira surgida nos últimos anos, com renda familiar entre R$ 
1.100 e R$ 4.900. "Dados mostram que 72% dos brasileiros têm algum nível de analfabetismo 
funcional - lêem, mas não entendem. A agência que faz campanha com letreiro sem locutor 
em off, por exemplo, corre o risco de boa parcela da população não entender a comunicação", 
disse. 
 
Alexandre Gama, presidente e diretor geral de criação e planejamento da Neogama/BBH, fará 
a palestra de encerramento do encontro. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 ago. 2009, p. 27.  


