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CANNES 2003

PUBLICIDADE FRUSTRA,
Dos canais de Tóquio a um

zapping em Nova York, passan-

do por cenas européias, brasi-

leiras ou australianas, a publi-

cidade é repetitiva. Deixa a de-

sejar para quem busca idéias

originais e realmente novas. A

opinião é de Dan Wieden, só-

cio da agência Wieden +

Kennedy (W+K) e presidente

dos júris de filme e de Press &

Outdoor da 50a edição do

Festival de Publicidade de

Cannes, que acontece de 15 a

21 de junho.

Direto de Portland, no Ore-

gon, onde em 1982 fundou a

W+K, Dan conversou por tele-

fone com o Propaganda &

Marketing na semana passada,

três dias antes do início da

guerra contra o Iraque e três

meses antes de começar a mara-

tona para avaliar os trabalhos

que vão disputar os Leões de

Cannes em 2003.

Questionado sobre os países ou

mercados onde a publicidade

estaria mais interessante, Dan

responde que se sente "global-

mente frustrado". Faz questão

de ressaltar que é um "cara pu-

blicitário" e não um crítico de

publicidade. Mas, com sua ex-

periência, afirma que a grande

maioria dos países ocidentais,

com os mercados desenvolvi-

dos, faz uma publicidade "mui-

to previsível".

"O ruim é que em outras re-

giões do mundo, os clientes

querem que se repita o que dá

Dan Wieden: publicidade é muito previsível

certo nos países ocidentais.

"Não sou crítico e não sei de

tudo o que está acontecendo

no mundo, mas essa é minha

opinião. Sou globalmente frus-

trado com a indústria da publi-

cidade nos dias de hoje."

A Wieden + Kennedy foi a se-

gunda agência mais premiada

no Festival de Cannes do ano

passado. Ficou atrás apenas da

Saatchi & Saatchi de Londres.

Peça da Benetton sobre Aids: "marca fala com você'

Conquistou o GP de Filme

com "Tag" (Pega-pega) para a

Nike e outros seis Leões , três

de ouro e três de bronze, todos

com comerciais.

A Wieden surgiu com a conta

da Nike (leia texto abaixo). Fez

vários approachs diferentes e

também eficientes até alcançar,

em 88, uma espécie de clímax

criativo e mercadológico com o

slogan "Just do it".



DIZ WIEDEN Marcello Queiroz

Anúncio da Benetton sobre pena de morte

O primeiro comercial da

Wieden para a Nike, em 85,

mostrou crianças. Depois, em

89, a marca apareceu na mídia

com Spike Lee e Michael

Jordan. Em 96, sucesso em

Cannes com o belo filme "O

Bem x O Mal", Leão de ouro

produzido por Joe Pytka. O GP

do ano passado foi o primeiro

da Wieden em Cannes. Em 98,

a Nike ganhou um com campa-

nha da Goodby Silverstein.

"Tag" disputou o GP com ou-

tro filme da Wieden, "Shade

Running" (Sombra), também

da Nike. Dan Wieden acha

que é difícil estabelecer crité-

rios (veja texto nesta página)

sobre os prêmios de Cannes.

Se pudesse ter votado no ano

passado, diz que também esco-

lheria "Tag". "Acho que não é

previsível. É mais intrigante"

Cena de "Pega-pega", da Wieden para a Nike: GP de Cannes

Cena de "Sombra", também da W+K para Nike: Leão de ouro

Filme da Fallon para a BMW: atenção aos novos formatos

justifica. Nike. "Ela (Benetton) não é se-

Wieden diz que busca um tra- parada do mundo real. Tem po-

balho "provocante" para a sicionamento e ao mesmo tem-

Nike. Na opinião dele, apenas pó é pessoal. Parece que tem al-

a Benetton pode ter uma força guém conversando com você",

de marca global comparada à descreve.


