
Se depender das opiniões de 33 profi s-
sionais do mercado de comunicação 

brasileiro, o case “República Popular do 
Corinthians”, da F/Nazca S&S para a Nike, 
e o fi lme “Th e Force”, da Deutsch de Los 
Angeles para a Volkswagen, sairão consa-
grados do Festival de Criatividade de Can-
nes, que acontece nesta semana. Essas são 
as principais apostas de prêmios coleta-
das após sondagem que Meio & Mensa-
gem fez para apresentar uma mostra do 
que deve se destacar no evento.

São campanhas consagradas por outras 
premiações. E listas! No caso da F/Nazca, 
alguns dos troféus amealhados são: Blue 
Wave de Campanhas Integradas, Prata 
no Clio Awards na categoria Direct Mail e 
Bronze no mesmo evento em Integrated. 
Além disso, o case foi incluído no Cannes 
Predictions, a seleção da Leo Burnett que 
tem apontado alguns campeões  em Can-
nes nos últimos anos.

“República Popular do Corinthians” foi 
a primeira aposta, dentre todas as escolhas, 
nacionais e internacionais. Foram 19 cita-
ções, entremeadas com diversas obser-
vações: “tem boas chances se foi inscrito 
como projeto, e não apenas como peças 
separadas”, “cada detalhe está muito bem 
pensado e a soma deles impressiona ao 
comunicar uma big idea”, “a ação devolve 
ao torcedor a paixão que tem pelo time e 
conseguiu usar até mesmo o presidente 
da República como garoto-propaganda”.

Em seguida, veio “The Force”. O filme com 
o pequeno Darth Vader recebeu 14 indica-
ções. Entre os motivos: “fala com todos os 
públicos, vende um benefício do produto e 
teve mais de 35 milhões de views no YouTu-
be”, “é tudo o que os jurados amam. Campa-
nha simples, barata e encantadora” e “rotei-
ro escrito por alguém que entende muito de 
filme”. Ganhou Ouro no Clio em Film. E Lá-
pis de Ouro no One Show. Chega a Cannes 
em alta conta, mais ou menos como foi com 
“Gorilla”,  criação da Fallon para Cadbury, que 
saiu do Festival com GP de Film em 2008.

Ainda entre os internacionais, “Write 
the future”, da Wieden+Kennedy de Ams-
terdã para Nike, também emplacou bem. 
A campanha está no Cannes Predictions e 
no rolo organizado por Donald Gunn (por 
anos o responsável pela lista da Leo Bur-
nett), o Cannes Lions Sweepstakes. Por si-
nal, “The Force” está igualmente listado.

Outras ações de agências de fora se so-
bressaíram entre as indicações dos profis-
sionais daqui. Empatados estão os cases 

“Save as WWF”, da alemã Jung Von Matt 
para a WWF, e “Response Campaign”, da 
Wieden+Kennedy de Portland para Old 
Spice. A primeira campanha apresenta um 
“formato” verde para se usar como docu-
mento; em vez de PDF, o WWF. O segundo 
trabalho trouxe 186 respostas personaliza-
das, via YouTube, a pessoas que fizeram co-
mentários nas redes sociais sobre a marca.

Cartas, tradutor e arte na rua
Dentre os palpites exclusivamente na-

cionais, destaque para três cases, que em-
pataram em segundo lugar na lista dos 
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criativos consultados por Meio & Men-
sagem. Um deles é da Ogilvy Brasil, que 
assina a criação de uma campanha para 
Coca-Cola, com execução feita nos EUA. 
Com “Santa’s Forgotten Letters”, cartas per-
didas no tempo foram respondidas aos re-
metentes com os pedidos de Natal feitos no 
passado. “Emoção, obtida de forma natu-
ral, sempre conquista os jurados”,  foi uma 
das explicações para sua escolha.

Também em segundo lugar ficou “Tra-
dutor”, da AlmapBBDO para a Volkswagen. 
Um dos argumentos: “no meio de tanto 
‘social media isso, integrated aquilo’, fica 

o destaque para um bom e velho filminho 
de 30 segundos”. No comercial, um homem 
usa linguagem de sinais durante locução 
que explica um recurso do Tiguan, que 
praticamente estaciona sozinho. 

O outro case é “Red Bull Street Art View”, 
da Loducca. A agência desenvolveu um 
projeto por meio do qual a arte das ruas  
pode ser apreciada via Google Street View. 
Essa campanha foi citada por Advertising 
Age em sua lista anual de criativos que de-
vem ser conhecidos do mercado. Guga 
Ketzer, sócio da Loducca, foi incluído no 
rol de 2011 e o case é mencionado por ter 
chamado a atenção, em fevereiro, quando 
foi lançada a “experiência digital-real” pa-
ra Rede Bull. A campanha ganhou Bronze 
em Interactive no Clio. E Prata na mesma 
categoria no One Show.

É curioso observar que entre as avalia-
ções dos profissionais brasileiros consul-
tados pela reportagem não surgiu a ação 
desenvolvida pela Monumenta para o Con-
selho Nacional de Combate à Violência 
Sexual Contra Crianças e Adolescentes, 
do Sesi. Ainda assim, “Carinho de verda-
de”, case que se notabilizou entre o públi-
co pela projeção conhecida como “Abraço 
do Cristo”, está no Cannes Predictions. E 
levou Prata em Innovative Media, no Clio.

Internacionais
 “Decode Jay Z with Bing”
 Bing (Microsoft) – Droga 5
 “Pleasure Hunt” – B-Reel – Magnum
 “Replay – Season 2 and 3”
 Gatorade – TBWA\Chiat\Day
 “Response Campaign” - Old Spice -
  Wieden+ Kennedy de Portland
 “Save as WWF” – WWF – Jung Von Matt
  “The Entrance” – Heineken –
  Wieden+Kennedy Amsterdã
 “The Force” - Volkswagen - Deutsch
 “The Wilderness Downtown” 
 Arcade Fire – Google Creative Lab 
 e Radical Media  
 “Write the Future”– Nike– 
 Wieden+Kennedy Amsterdã

Nacionais
 “Balões”– MTV – Loducca
 “Fatos Argentina”, “Fatos Chile” e
 “Fatos Uruguai” (para divulgar 
 o rúgbi) – Topper – Talent
 “Fiat Mio” – AgênciaClick – Fiat
 “Omo GPS” – Omo – Bullett
 “Red Bull Street Art View” – Red Bull – 
  Loducca
 “República Popular do Corinthians” –  
 Nike – F/Nazca S&S
 “Santa’s Forgotten Letters” – 
 Coca-Cola – Ogilvy Brasil
 “Tradutor” – Volkswagen – AlmapBBDO 
 “Volta Ferrorama” – Estrela – DM9DDB

Para apostar
Confi ra algumas indicações 
dos criativos brasileiros

Os cases campeões foram “República Popular do Corinthians”, da F/Nazca, e “The Force”, da Deutsch

Raphael Vasconcellos, jurado de 
Cyber, fala das chances na 
categoria neste vídeo . Fotografe 
o código ao lado com o celular 
(mais instruções à pág. 4).

O brasileiro Luciano Deos, 
presidente do júri de Design, 
comenta o que espera do festival. 
Fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1464, p. 16, 20 jun. 2011.




