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O americano Tom Kuntz é a personifi-
cação do ditado que confere a uma 

imagem o valor maior do que o de mil pa-
lavras. As cenas geradas a partir de suas  
ideias dizem muito sobre ele, um dos di-
retores de comerciais mais celebrados da 
atualidade. Aos 38 anos, é pai de três fi-
lhos, cultiva uma longa barba e mora em 
Los Angeles. 

Mídia e mercado têm enaltecido o tra-
balho autoral de Kuntz. Em 2010, ele ga-
nhou os prêmios Emmy, de melhor co-
mercial para TV, e o prestigiado título de 
Diretor do Ano conferido pelo Sindica-
to dos Diretores Americanos (DGA). Já 
a revista Esquire, em seu especial sobre 
inovação, incluiu seu nome — em meio 
a cientistas, engenheiros e médicos — no 
seleto rol de 16 gênios que deixam o mun-
do mais esperançoso quanto ao futuro.  

Em Cannes, a produtora que represen-
ta Kuntz, a MJZ venceu a Palma de Ou-
ro da publicidade em quatro dos últimos 
seis anos, inclusive em 2010. Kuntz tam-
bém ganhou alguns Leões. Mas não faz 
a menor questão de saber quantos são 
ou onde estão. “Me sentiria meio bobo 
em exibir troféus que ganhei por conta 
de comerciais”, explica. 

O maior reconhecimento vem do pú-
blico. Os filmes publicitários de Kuntz 
têm alcançado o status de hits instantâ-

neos no YouTube. Fazem parte desta lis-
ta “Eyebrows” (para Cardbury), “Piña-
ta” (para Skittles) e, especialmente, “The 
man your man could smell like”, o vídeo 
viral mais visto em 2010 no YouTube e 
acessado mais de 30 milhões de vezes 
apenas no canal oficial dos desodoran-
tes Old Spice. Seis meses após o comer-
cial ter entrado no ar, a marca apresen-
tou crescimento de 27% em suas vendas 
nos Estados Unidos.

Kuntz imprime em seu trabalho comer-
cial o mesmo estilo surrealista que colo-
cou seu nome entre os preferidos para a 
criação dos videoclipes de algumas das 
bandas mais quentes do universo pop in-
ternacional, como o LCD SoundSystem 
e o MGMT, para quem dirigiu Congra-
tulations (na foto acima, o diretor apa-
rece com uma de suas criações, no de-
serto próximo de Las Vegas, onde o cli-
pe foi gravado). Tudo são cores, cenários 
impossíveis, personagens improváveis. E 
humor, muito humor. “Divertir é minha 
maior motivação”, assume. 

Em maio, a Opera House, de Sydney, 
na Austrália, apresenta uma instalação 
exclusiva de Kuntz. Em dez anos, a am-
bição dele é dedicar-se integralmente 
aos filmes para cinema e projetos de arte. 
Que o mundo da publicidade aproveite 
o talento do enigmático diretor enquan-

Produção

“Prêmios são uma espécie de seguro”
Diretor de comerciais consagrados, Tom Kuntz fala sobre seus sucessos estrondosos 
no YouTube, briefings problemáticos e troféus colocados na geladeira
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Tom Kuntz, diretor de cena da MJZ

to pode. “Minha melhor fase profissional 
ainda está por vir”, acredita. Sorte nossa. 

Confira a seguir alguns trechos da con-
versa com esse irreverente diretor.

formato ideal

Gosto mesmo é das ideias interessantes. 
Na maioria das vezes, acho que 30 ou 60 
segundos é o ideal para um comercial, 
porque acredito que o espectador não es-
tá a fim de perder muito tempo com algo 
que está tentando lhe vender alguma coi-
sa. Quanto mais o filme se prolonga, mais 
difícil fica para justificar o tempo que se 
gastou assistindo-o.    

Pressão do sucesso

Alguns comerciais acabam sendo incri-
velmente bem-sucedidos, e isso é ótimo. 
Agora, esperar que todo filme tenha es-
se nível de sucesso é simplesmente não 
ser realista. Mas é claro que estou sem-
pre me cobrando e esforçando para criar 
algo novo e empolgante.

dePois do emmy

Se alguma coisa mudou é que tenho an-
dado meio amedrontado — porque tudo 
o que sobe tem de descer. Mas me sinto 
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motivado e desafiado a produzir traba-
lhos inovadores. Acho que minha me-
lhor fase profissional ainda está por vir.  

Briefings ProBlemáticos

Se o briefing da agência for um proble-
ma, prefiro não pegar o trabalho para fa-
zer. Agora, se o script precisa ser traba-
lhado, simplesmente sugiro as modifica-
ções que eu faria para melhorá-lo. Não é 
nada complicado. 

Processo criativo

Apenas vou me empolgando com a ideia, 
mergulho de cabeça no trabalho e vou co-
locando as coisas em seus devidos luga-
res. Não tem segredo. 

PreocuPações futuras

Não procuro pensar nessas coisas. Fico 
feliz em não ser um homem de negócios 
que tem de ficar sentado numa mesa, an-
tevendo e conduzindo os rumos de uma 
empresa. Para mim, sempre haverá lugar 
para os artistas e as pessoas espertas, não 
importa qual seja o futuro.  

festival de cannes

Sempre fico feliz em ganhar prêmios por-
que sinto que funcionam como uma es-
pécie de seguro. Quero dizer, são como 
uma garantia de que continuarei a ser 
procurado para fazer o que gosto pelos 
próximos anos. Mas, honestamente, nun-
ca dei muita atenção aos prêmios que já 
ganhei. Sei muito bem quais dos meus 
trabalhos me deixaram orgulhoso — e es-
sa sensação não muda quando um even-
to decide celebrar ou não algum deles.    

leões

David Zander (dono da MJZ) é um pro-
fissional muito dedicado ao negócio e 
tenho certeza de que boa parte de seu 
sucesso vem do trabalho brilhante de-
senvolvido no dia a dia. Sobre os meus 
Leões, não faço a menor ideia de quan-
tos já ganhei. Não fico com eles, nem sei 
onde estão. Não guardo meus troféus 
— quando chegam ao escritório, colo-
co-os no fre ezer, na cozinha, e quem os 
quiser tem a minha permissão para le-
vá-los para casa. Me sentiria meio bobo 
em exibir troféus que ganhei por conta 
de comerciais. 

Assista ao clipe Congratulations, 
dirigido por  Tom Kuntz, no site 
meioemensagem.com.br ou  
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4)
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