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A HORA DA RENOVAÇÃO
O Brasil não foi bem em Frankfurt, nem em Cannes, cidades nas
quais participou de dois grandes torneios mundiais. Em ambos os casos,
desembarcou corno favorito, mas voltou assolado por críticas, lamentos e
constrangimentos. Estamos mesmo fora de forma?

Mara Vegso

m meio à série de dúvidas que

se estabeleceram após nossa

baixa performance, tanto no futebol co-

mo na publicidade, a única certeza é a de

que precisamos rever urgentemente

nossas estratégias de jogo.

A 53ª edição do Cannes Lions, reali-

zada entre os dias 18 e 24 de junho, re-

gistrou um total de 24.862 peças concor-

rentes, provenientes de 81 países. O Bra-

sil entrou em campo com 2.537 traba-

lhos, ficando na vice-liderança em núme-

ro de inscrições, atrás apenas dos Esta-

dos Unidos.

Ainda assim, obteve seu pior desem-

penho do último quadriênio, tendo sido

inicialmente contemplado com 29 Leões,

sendo cinco de ouro, oito de prata e

dezesseis de bronze. Com este resultado,

decaiu de sua histórica e confortável ter-

ceira colocação no disputado ranking de

nações mais premiadas (sempre liderado

pelos imbatíveis Estados Unidos e Grã-

Bretanha) para a quarta colocação, dessa

vez perdendo - de goleada - para Grã-

Bretanha, Estados Unidos e Alemanha.



Sim, é verdade que a nação germâni-

ca possui um mercado de comunicação

muito maior que o nosso. Mas isto não

nos impede - muito pelo contrário - de

repensar nosso modelo de negócio. Se

nossas verbas são bastante parcas em

relação aos países de Primeiro Mundo,

se nossos prazos estão cada vez mais

restritos, se nossos anunciantes estão

exigindo resultados imediatos, mais do

que nunca precisamos nos unir e buscar

alternativas capazes de driblar estes

obstáculos, mesmo que para isto seja

preciso suar muito a camisa. Ou preten-

demos nos manter apáticos e desarticu-

lados como a Seleção?

Esta é a opinião dos craques brasi-

leiros que integraram o júri das princi-

pais categorias do Festival, incluindo a

de "Media", que premia as melhores uti-

lizações de cada meio. Paulo Stephan,

diretor de mídia da Talent e um dos jura-

dos desta área, que nos rendeu um

único Leão de prata (mérito da JWT),

acredita que poderíamos ter cometido

menos faltas. A mais grave, no seu pare-

cer, é ainda não termos assimilado o es-

pírito do festival, que nasceu na criação.

"Faltaram boas idéias de mídia", acu-

sou, reconhecendo, no entanto, que a

cada ano vem sendo mais complicado

para o país, visto que a concorrência e

os desafios estão maiores. Soma-se a

isso o fato de vivermos um momento de

mercado bem diferente do europeu.

Para superar estas adversidades,

que nos afrontam com o mesmo vigor

de Zidane, Stephan sugere a imersão

"Faltaram boas idéias
de mídia, mas é
preciso reconhecer
que, a cada ano,
vem sendo mais
complicado;
a concorrência
e os desafios
estão maiores"
Paulo Stephan,
diretor de mídia da Talent

em uma séria reavaliação de conceitos,

de preferência a quatro mãos, já que os

clientes estão, cada vez mais, presti-

giando o festival e também percebem

essas diferenças.

Jader Rosseto, vice-presidente de

criação da Fischer América e nosso re-

presentante na área de "Films"- na qual

conquistamos três Leões de bronze (ou-

torgados à AlmapBBDO, Fischer Amé-

rica e Lew Lara, que acabou por devolver

o seu) -, chama a atenção para a neces-

sidade de baixarmos um pouco a bola e

pararmos de pensar que somos incríveis

o tempo todo. "Está na hora de colocar

a mão na consciência e reavaliar nossa

postura", alerta, acrescentando que,

tendo em vista nossas barreiras cultu-

rais e econômicas, nossas agências ope-

ram verdadeiros milagres.

O criativo explica que o comercial

assinado pelo Guaraná Antarctica, por

exemplo, estrelado por Maradona, fez

um sucesso enorme no Brasil, mas não

obteve êxito junto aos jurados de outros

países, que simplesmente não acharam

graça na piada. Isto porque se trata de

uma mensagem regionalizada, incom-

preensível para outros povos.

E por falar em Maradona, vale desta-

car que a Argentina, a despeito de suas

dificuldades econômicas, conseguiu

bater um bolão, voltando para casa com

10 Leões nesta área. Na visão criteriosa

de Rosseto, as dificuldades econômicas

daquele mercado chegaram a ser tama-

nhas, que muitos profissionais de cria-

ção migraram para a Europa e voltaram,

agora, com a cabeça arejada e cheia de

idéias inovadoras. Outros países, como

Tailândia, Cingapura, Austrália e Japão,

também surpreenderam o júri com con-

ceitos frescos e divertidos. "Um dia o

Brasil também foi assim, mas, hoje, caiu

na mesmice", avalia, lamentando a lin-

guagem varejista que impera atualmen-

te em nossas mensagens comerciais,

em detrimento de idéias efetivamente

criativas.

MODELOS ULTRAPASSADOS

já em "Radio" o Brasil mostrou-se

mais sintonizado, faturando dois Leões

de prata e quatro de bronze. Segundo

Mário D'Andrea, diretor-geral e de cria-

ção da JWT de Curitiba (agência brasilei-

ra de melhor desempenho nesta área,

seguida pela Fischer América e M PM

Propaganda), que representou o país

neste júri, os materiais inscritos este



"Está na hora de
colocar a mão na
consciência e reavaliar
nossa postura"

Jader Rosseto, vice-presidente
de criação da Fischer América

"Talvez nossos
modelos estejam
ultrapassados. Ou,
para sermos mais
honestos, a média
da publicidade
brasileira vem mesmo
caindo de qualidade"
Mário D'Andrea, diretor-geral
de criação da JWT de Curitiba

"O reconhecimento
do Brasil no Cyber
deve-se a idéias
fortes, simples e
puras, característica
que levou o país a ser
o grande vencedor
da categoria no
'Young Creatives'"
Ricardo Figueira, diretor
de criação da AgênciaClick

ano priorizarem idéias universais e ra-

ciocínios bem fundamentados.

Entretanto, D'Andréa não esconde

sua decepção na avaliação geral do país,

especialmente nas áreas mais concorri-

das, como "Press" e "Films". "Talvez

nossos modelos estejam ultrapassados.

Ou, para sermos mais honestos, a

média da publicidade brasileira vem

mesmo caindo de qualidade, por vários

fatores, que envolvem desde a redução

de verbas à exigência de resultados ime-

diatos e passam pela falta de ousadia,

desencadeada pelo medo, tanto das

agências como dos anunciantes, de cor-

rer riscos", pontua.

A crítica vem acompanhada por pro-

postas de solução. Para o publicitário, o

primeiro passo é ver o que outros países

em desenvolvimento, como Argentina,

Chile e até mesmo alguns da Ásia, vêm

fazendo. Por lá, o medo de errar parece

ser menor. Nota-se uma procura pelo

conceito que fundamenta toda a comu-

nicação, e não apenas pela idéia engraça-

da, mas curtinha, que não deixa alicerces

para a construção de marcas.

"Fica cada vez mais claro que ter

uma boa idéia não é o fim, é apenas o

começo do trabalho. Há que se procurar

novas saídas e formas para se contar

uma história, criar uma boa estrutura

em sua base e elaborar melhor os deta-

lhes", sugere.

Na área de "Cyber", onde recebemos

quatro Leões de ouro, dois de prata e

três de bronze (caçados pela DMgDDB,

Euro RSCC 40, AgênciaClick, F/Nazca

S&S, Publicis e Lov), nossa participação

foi considerada muito boa por Ricardo

Figueira - diretor de criação da Agên-

ciaClick e jurado brasileiro nesta catego-

ria -, especialmente se considerarmos o

alto nível de qualidade das peças con-

correntes nesta edição do festival, onde

foi preciso selecionar o creme de Ia

creme.

Em entrevista concedida ao Portal

da Propaganda, Figueira destacou o po-

tencial do marketing viral, enalteceu

toda forma de comunicação capaz de

oferecer interação e entretenimento ao

público e reafirmou que a indústria inte-

rativa está, cada vez mais, revolucionan-

do a atividade publicitária.

Para ele, o reconhecimento do Brasil

nesta área deve-se a suas idéias fortes,

simples e puras, característica que levou

o país a ser, inclusive, o grande vence-

dor da categoria no "Young Creatives",

onde o trio representado por jovens ta-

lentos da África, DMgDDB e JWT aten-

deu com impacto e simplicidade ao brie-

fing, que pedia a concepção de um ban-



ner capaz de auxiliar a Cruz Vermelha a

arrecadar doações para estreitar a co-

municação entre combatentes e seus fa-

miliares durante períodos de guerra.

Bastante pertinente, a proposta apre-

sentada mostra um garoto africano ao

lado de uma frase que incita ajuda à en-

tidade. Incompleta, ela só pode ser lida

após a rolagem de um scroll vermelho

horizontal e outro vertical, que, ao se en-

contrarem, formam o símbolo da insti-

tuição.

POUCOS CHUTES A GOL

Mas, em "Press", área na qual o

Brasil sempre deu um verdadeiro espe-

táculo, este ano arriscou poucos chutes

a gol. Ganhou um Leão de ouro e cinco

de bronze (concedidos a Publicis, Lo-

ducca, DPZ, JWT e Giovanni FCB, que

também devolveu o seu). De acordo

com Ruy Lindenberg, vice-presidente de

criação da Leo Burnett e membro do júri

que avaliou a categoria, contamos com

poucos trabalhos de brilho. Por outro

lado, nos últimos tempos surgiram al-

guns países que no passado não tinham

uma propaganda tão competitiva, mas

hoje estão mostrando um bom desem-

penho. Como detalha, trouxemos ape-

nas um Leão de ouro, o mesmo que o

Chile, Tailândia, Alemanha, Nova Zelân-

dia e a Irlanda, nações que não têm tra-

dição em festivais. Outros países se

deram bem melhor, como Cingapura,

índia e África do Sul, que conquistou o

Grand Prix.

"Temos muito que fazer daqui para

"Agências e clientes
estão trabalhando
em ritmo alucinante,
contando com
pouco tempo para
pensar, produzir
e refazer. É tudo
para ontem"

Ruy Lindenberg, vice-presidente
de criação da Leo Burnett

frente se quisermos continuar sendo um

país de ponta nesta área", observa,

Lindenberg reconhecendo, no entanto,

que dificilmente alcançaremos esse pa-

tamar se algumas condutas não forem

corrigidas. "Agências e clientes estão

trabalhando em ritmo alucinante, con-

tando com pouco tempo para pensar,

produzir e refazer. É tudo para ontem.

Além disso, estamos buscando idéias

mais na propaganda do que na vida,

que, graças a Deus, é muito mais sábia

do que a atividade publicitária. E, final-

mente, falta encontrar aquela equação

perfeita, que vem de um trabalho com

força local e apelo internacional", anali-

sa.

Lindenberg ressalta que, para isso, é

fundamental os anunciantes entende-

rem, de uma vez por todas, que qualida-

de custa mais dinheiro e mais tempo,

mas, acima de tudo, ajuda mais a

marca. E que esta qualidade não serve

apenas para ganhar prêmios, mas para

conceber mensagens fortes, persuasivas

e memoráveis. Porém este parece ser

um esforço que anda na direção oposta

do ritmo do mundo atual, onde tudo

está mais barato, mas também mais su-

perficial e descartável.

Na área de "Outdoor" -julgada pela

primeira vez na história do Festival de

Cannes por uma comissão independente

da de "Press" -, o Brasil também mos-

trou pouca ginga. Foi o país com o se-

gundo maior número de inscrições

nesta categoria e voltou para casa com

apenas dois Leões de prata e dois de

bronze (entregues à JWT, Leo Burnett,

AlmapBBDO e Duda Propaganda).

Keka Morelle, diretora de arte da

F/Nazca S&S, que representou o país no

respectivo júri, percebe o problema

como oportunidade. Como relata, o re-

sultado reflete muito bem o nosso dia-a-

dia. "Se tivéssemos capturado vinte

Leões, todos voltariam com a sensação

de missão cumprida, de alívio. Uma

sensação falsa, que nos faria continuar

desenvolvendo nosso trabalho duro e

sem graça. Mas, como não foi isso o

que aconteceu, voltamos com a real sen-



"Sentar à mesa para
trabalhar, agora,
tem o gosto amargo
de ter que enfrentar
o cliente, de fazer
de tudo para estender
o prazo, de se obrigar
a produzir melhor"
Keka Morelle, diretora de arte
da F/Nazca S&S

sação do que somos. Sentar à mesa

para trabalhar, agora, tem o gosto

amargo de ter que enfrentar o cliente,

de fazer de tudo para estender o prazo,

de se obrigar a produzir melhor. Temos

a tarefa difícil de trazer a alegria dos

festivais para o cotidiano. Se todos es-

tiverem felizes com o trabalho que de-

verão fazer na segunda-feira, na próxi-

ma semana, no mês que vem, tenho

certeza de que a história poderá ser

bem diferente nas edições futuras do

festival", projeta Keka Morelle.

Percepção similar é compartilhada

por Roberto Callage, vice-presidente e

diretor de criação da DCS, que também

acompanhou o evento in loco. Segundo

o profissional, não há dúvida de que

nossa performance foi fraca, principal-

mente em relação às expectativas bra-

sileiras, mas, por outro lado, espelhou

GOLS CONTRA

nossa realidade. "A necessidade exces-

siva de controlar a comunicação por

meio de pesquisas deixa às agências

pouco espaço para idéias originais.

Isso sem falar que a boa propaganda

demanda, ainda, excelência em criação

e produção, elementos diretamente re-

lacionados a orçamentos elevados",

pondera. De qualquer forma, Callage

defende o princípio de que temos a

missão de buscar eficácia nos merca-

dos em que atuamos e para os targets

a quem se destinam nossas mensagens.

"Antes de sermos criativos para os ju-

rados de festivais, temos que ser cria-

tivos para o público brasileiro", con-

trapõe.

E assim, se cada um fizer sua par-

te, dentro de sua posição, talvez logo

possamos voltar a correr para o abraço.

O mercado permanece na torcida. •

"A necessidade
excessiva de controlar
a comunicação
por meio de pesquisas
deixa às agências
pouco espaço para
idéias originais"
Roberto Callage, vice-presidente
e diretor de criação da DCS

Não bastasse o fraco desempenho do país nesta última edição do Cannes

Lions, ainda deixamos no ar a sensação de que o Brasil jogou contra si

mesmo.

Na verdade, por questões éticas, duas agências abriram mão dos mais al-

mejados prêmios da publicidade mundial.

A Giovanni FCB decidiu devolver o Leão de bronze conquistado em

"Press" com a série de anúncios criados, por quatro de seus ex-profissionais,

para a Ipas. A agência alegou que a ONC não integra sua carteira de clientes

e solicitou o cancelamento da inscrição.

A Lew Lara, por sua vez, também devolveu seu Leão de bronze, caçado na

área de "Films" com um comercial assinado pela Schincariol. A peça já havia

concorrido no ano anterior e foi reinscrita por engano em 2006, desrespeitan-

do o regulamento do festival.
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