
Filme da Nike é apontado como favorito
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por Kelly Dores

Ofilme da Nike "Write
the Future" ("Escreva

o Futuro"), uma superpro-
dução criada pela Wieden
+ Kennedy de Amsterdam
para a marca mais famo-
sa de tênis do mundo, é
o mais bem cotado para
ganhar Leão no Festival
Internacional de Publici-
dade de Cannes 2010. A
superprodução foi a pre-
ferida pelos jornalistas e
publicitários, que votaram
nos cinco melhores entre
os 40 filmes e cases publi-
citários apresentados no
Cannes Predictions, reali-
zado pela Leo Burnett em
São Paulo, na quarta-feira
passada (16).

O tradicional rolo de
filmes da Leo Burnett
reúne os favoritos a ga-
nhar prêmios no Cannes
Lions. Os filmes são indi-
cados pelos criativos das
agências da Leo Burnett
no mundo inteiro a Mark
Tutssel, responsável pela
criação global da rede. Este ano,
não há nenhum brasileiro entre
os escolhidos pelos criativos da
Leo. Para Ruy Lindenberg, vp de
criação da Leo Burnett, que fez
a apresentação do Cannes Pre-
dictions, não há problema nisso.
"Não há filmes do Brasil neste ro-
lo, mas certamente haverá filmes
brasileiros premiados este- ano
em Cannes", falou Lindenberg.

Os convidados, jornalistas e
publicitários que assistiram ao
rolo votaram nos cinco melhores
filmes.O resultado do ranking
é: ia Nike Football; 2° Aides; 3°
Coca-Cola; 4° Canal +; 5° Andes
Beer. O filme da Nike é uma su-
perprodução sobre futebol, que
consegue captar a emoção do
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torcedor e jogador sem ser piegas.
Traz como estrelas Ronaldinho
Gaúcho e Cristiano Ronaldo, fa-
zendo jogadas extraordinárias em
campo. O filme ganha ainda mais
relevância pela Copa do Mundo.

A campanha "Graffiti" para Ai-
des, entidade que luta no comba-
te à Aids, é criação da TBWA de
Paris. Enfatiza a importância de
usar preservativos. "Happiness
Machine" ("Máquina da felicida-
de") é o filme da Definition 6 de
Atlanta para Coca-Cola. A idéia é
divertida, mostra uma máquina
de refrigerantes Coca-Cola que
não "para". O filme começa com
um estudante tirando uma lata da
máquina, que começa a despejar
latas uma atrás da outra. De lá,

saem até pizza e sanduíche de me-
tro, para espanto e felicidade dos
estudantes. A campanha "Closet"
foi criada pela BETC Euro RSCG
de Paris para o Canal+.

Os rivais argentinos consegui-
ram emplacar mais de um filme
entre os 40 apresentados pelo
Cannes Predictions da Leo Bur-
nett. Entre eles está "Teletrans-
porter", criação da Del Campo
Nazca Saatchi & Saatchi de Bue-
nos Aires para a cerveja Andes
Beer. O comercial gira em torno
de uma máquina que suposta-
mente teletransporta as pessoas.
Tudo isso para que os homens
consigam enganar suas namora-
das e saiam para o bar para beber
cerveja com os amigos.
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