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ADRIANA CURY
McCann-Erickson  
Jurada do Titanium Lions 

A categoria Titanium é muito nova 
ainda. O prêmio foi criado em função 
de um trabalho desenvolvido para 
a BMW, na época absolutamente 
outstanding. Era uma série de curtas 
inseridos na internet, em que o carro 
era a grande estrela.  Não era um 
comercial, do ponto de vista clássico, 
mas mostrava os modelos variados da 
marca. Esse trabalho foi tão diferen-
ciado, que o júri acabou escolhendo 
um novo prêmio para classifi cá-lo. 
Justamente Titanium, uma categoria 
para premiar trabalhos diferenciados, 
inovadores e que propusessem novos 
caminhos e tendências. Este ano já 
mudou um pouco: os trabalhos po-
deriam ser tanto multidisciplinares 

quanto focados em apenas uma única 
mídia, desde que inusitados.

O presidente do júri era exatamente 
a pessoa que ganhou o primeiro 
Titanium Lions com o trabalho da 
BMW, o David Lubars (atual diretor 
de criação da BBDO). Normalmente 
o presidente do júri dá o tom sobre 
o critério a ser adotado, e ele dizia: 
“Temos que perseguir uma idéia que 
seja tão inovadora, quanto o meu 
trabalho, há quatro anos”. Ele contou 
que inscreveu esse trabalho dois anos 
seguidos e Cannes devolveu, porque 
não sabia onde encaixar. E insistia: 
“Não adianta procurar coisas criativas, 
interessantes e divertidas, mas que repi-
tam fórmulas que já vimos no passado. 
Temos que procurar algo realmente 
inovador”. Eu, com lágrimas nos olhos, 
tive de abandonar cases maravilhosos. 
Como os da Crispin Porter – uma das 

ARMANDO FERRENTINI
  
Agradeço à ESPM em nos receber 
para este debate. A Editora Refe-
rência e seus veículos – o Jornal 
Propaganda & Marketing, a Revista 
Propaganda e a Revista Marketing 
–, sempre quando se encerra o Fes-
tival de Cannes, reúnem os jurados 
e representantes do mercado para 
apreciar o que de melhor e pior 
ocorreu no evento. O Brasil tem sido 
um dos cinco países mais premia-
dos nos últimos quinze anos e, este 
ano, houve uma queda substancial. 
Vamos discutir o que ocorreu e 
tentar estabelecer como fazer para 
ganharmos mais Leões em Cannes 
no próximo ano. Esse trabalho 
começa hoje.
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agências mais quentes e premiadas 
do mundo – que, de alguma maneira, 
repetiam formas já vistas. Acabamos 
afunilando de tal maneira, que acabou 
sobrando somente um Titanium. 

Esse case japonês foi criado por uma 
agência micro, de dois designers que 
entendiam que o código de barras 
era uma coisa feia, que estragava as 
embalagens. Eles redesenharam os 
códigos de forma que pudessem esta-
belecer um novo contato entre a marca, 
o produto e o seu consumidor. Editaram 
tudo no livro Barcode Revolution, 
trazendo exemplos que não atrapa-
lhavam na hora de passar pelo scanner 
para registrar o preço. Fizeram algumas 
ações de mala direta vendendo essa 
filosofia, dois ou três anúncios no 
jornal e, pasmem, investiram apenas 
trinta mil dólares nesse case. Cada vez 
mais Cannes está valorizando novas 
tendências de comunicação. Porque a 
idéia não tem preço, ela pode ser cara 
ou barata; depende de quem inventar. 

Voltei com a impressão de que a grande 
maioria não entendeu direito, ainda, o 
que é comunicação multidisciplinar. 
Acho que esse é o ponto de partida, in-
clusive para o Brasil. As pessoas pensam 
que fazer comunicação multidisciplinar 
é fazer comunicação multimídia, mas 
não é. Na comunicação multimídia eu 
tenho uma idéia de comercial, depois 
de um anúncio, mando-a para o pessoal 
de merchandising de ativação de marca 
e eles adaptam para o pdv, para a inter-
net, marketing direto e pronto – vão falar 

que “fi z uma campanha 360 graus”. A 
comunicação multidisciplinar vai além. 
Ela propõe uma nova mídia, um novo 
ponto de contato com o consumidor, 
ou descobre maneiras diferenciadas 
de estabelecer contato, ou até mesmo 
negócios paralelos para o cliente. É um 
trabalho muito mais completo, onde 
você não precisa partir do fi lme. Pode 
partir de uma ação de pdv e usar cada 
canal de comunicação dentro de um 
potencial mais amplo, usan do a criativi-
dade de forma agressiva, e não como 
simples adaptação. Estados Unidos e 
Inglaterra estão mais desenvolvidos 
em comunicação multidisciplinar, são 
mercados mais maduros, mais evoluí-
dos. Mesmo assim, aqui não nos falta 
criatividade, jogo de cintura, idéia e 
capacidade para desenvolver trabalhos 
tão bons quanto esses aí. O que falta é 
o cliente estar posicionado na mesma 
página que nós e comprar o discurso. 
Na hora de pagar a conta não querem 
pagá-la e não estão tendo a ousadia e 
a coragem necessárias para viabilizar 
cases mais ousados. Os veículos idem. 
Muitas vezes você tem idéias inovado-
ras e o veículo tem guidelines e pólices 
que não permitem que você execute-a. 
Acho que é uma discussão ampla e pre-
cisamos rever. Não só dentro da agên-
cia, mas colocando cliente e veículo 
na mesma freqüência. É uma discussão 
que precisa ser revista com carinho. Foi 
triste ver o nosso trabalho comparado 
com o que estão produzindo fora. 
 
Saiu uma matéria sobre a Crispin Porter 
na Exame. Eu conversei com o Chuck 
Porter – que foi meu colega de júri – e 
ele disse: “Eu nunca parto da propagan-
da para criar a comunicação. Parto de 
outro lugar: uma idéia para a internet, 
uma história, uma idéia de marketing 
direto... A partir daí eu desenvolvo o 
trabalho”. Eles estão montando um 

FO presidente do júri era 
exatamente a pessoa que 
ganhou o primeiro Titanium 
Lions com o trabalho da 
BMW, o David Lubars (atual 
diretor de criação da BBDO). 
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longa metragem, em Hollywood, para 
vender Burger King. Não é merchandi-
sing, é um roteiro totalmente construído 
e que gira em torno de uma loja do 
Burger King. O brilho da história está 
centrado na marca do Burger King. Eles 
desconhecem barreiras, vão aonde não 
imaginamos. É o que temos que fazer 
aqui: buscar a força realmente na idéia, 
porque é ela que vai cada vez mais 
fazer a diferença.

GERALDO 
ROCHA 
AZEVEDO
TMSW (atual 
Neogama/ BBH)  
Jurado do Promo Lions 

Fui jurado da primeira edição do 
Promo Lions, que aconteceu este 
ano. O festival, hoje, é mais um show 
do que acontece mundialmente na 
indústria da comunicação do que 
propriamente uma premiação de 
formas tradicionais de mídia. Este 
ano distribuímos cerca 20 Leões 
entre 700 campanhas inscritas do 
mundo inteiro.
 
O primeiro fator é a importância 
da idéia. Ninguém sabe muito bem 
como se chama o novo “bicho” que 
vem surgindo por aí. Mas pude per-
ceber que o resultado e a execução 
é que são importantes, e o que vale 
mesmo é a idéia, a idéia criativa. 
Tanto assim, que acabamos dando 
Leão para idéias espetaculares e o 
vencedor, esse case que vocês vi-
ram, que foi o Grand Prix, chegou ao 
fi nal entre duas possibilidades.

Uma era o Be the Ball, que foi uma 
campanha realizada na Nova Zelân-
dia para a Adidas, um negócio es-

petacular. No lançamento da Copa 
do Mundo, a Adidas – patrocinadora 
oficial do Mundial da Alemanha 
– queria levar o consumidor para 
dentro da marca. Criaram uma bola 
enorme e, ao comprar uma bola ou 
uma chuteira Adidas, o consumidor 
tinha a possibilidade de entrar em 
uma bola gigante, que era chutada 
por uma pessoa representando um 
jogador de futebol. E a bola – com 
a pessoa dentro – decolava como se 
fosse um estilingue. 

O outro case também era simples: 
em Toronto, no meio do inverno, 
a pessoa acorda pela manhã e se 
depara com seu carro inteirinho 
nevado. No pára-brisa, coberto de 
neve, aparece escrito: “Aruba, 350 
dólares”. Acompanhado do cartão-
zinho da agência de viagens.

Já a campanha que ganhou o Grand Prix 
foi desenvolvida pela Crispin Porter. Era 
um lançamento de um Golf GTI, da VW, 

relançado para os jovens que gostam de 
velocidade. A idéia começou com a cri-
ação de um bonequinho parecido com 
um coelho endiabrado, chamado de 
Fast (rápido). E os primeiros dez mil que 
comprassem o carro, ganhavam aquele 
brinde. No fi lme um sujeito aparece 
dirigindo o carro com a namorada ao 
lado, e ela pede para ele fechar o vidro. 
A fi gura do Fast, sentadinho atrás – que 
ninguém mais vê porque na verdade é o 
alterego do motorista –, diz: “não fecha 
não, acelera, acelera”. E o motorista 
fi ca na duvida e não sabe se atende à 
namorada ou o seu alterego, “o diabinho 
da velocidade”. 

O que leva a uma outra discussão que 
aconteceu não só dentro do júri, mas 
que está acontecendo no nível global: 
qual é a fronteira? Quando chegamos 
lá, a primeira discussão durante duas 
horas, dentro do júri, foi “o que iríamos 
premiar”. No primeiro ano do Promo 
Lions temos que mandar uma men-
sagem para todos que estarão olhando 
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o que gente entende que é Promo. São 
questões cada vez mais levantadas. 

O Brasil tinha campanhas espetaculares, 
calcadas num insight de consumidor 
fantástico, bem executadas dos pontos 
de vista criativo e de execução e com 

bons resultados. Mas nada que rompesse 
aquela camada fi na que separa uma 
coisa bem feita de uma brilhante. Não 
houve nada do Brasil que chegasse ao 
nível de brilhantismo para conseguir 
levar algum Leão, perto das campanhas 
que eu vi em Cannes.
  

JADER 

JADER
ROSSETO 
Fischer América
Jurado de Filmes 

Na categoria Filmes o nosso trabalho 
está muito aquém do que poderia ser 
premiado em Cannes. Mas queria fazer 
uma pergunta: quantos anunciantes há 
aqui na platéia? Quem é anunciante, 
ou dono de empresa. (PAUSA) Não 
tem ninguém.
  
Acho que isso reflete o que estou 
que rendo dizer. Será que é respon-
sabilidade apenas das agências ir a 
Cannes e trazer prêmios? Os diretores 
de marketing e outros profi ssionais, que 
deveriam estar em Cannes, não vão. 
Conheço clientes em Londres, alguns 
nos Estados Unidos que vão a Cannes, 
respeitam o festival, vão aprender o que 
a concorrência está fazendo. Os nossos 
não vão, não querem saber, não é prob-
lemas deles... Acho que o Brasil está 
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“engessado” em várias coisas, desde o 
sistema de como fazemos nossos fi lmes, 
até a posição da Rede Globo. Só que 
podemos estar vivendo um grande fi nal 
de feira – um coloca a culpa na agência, 
a agência coloca a culpa na produção, 
outro coloca a culpa no veículo... Não 
há uma discussão profunda.

Eu sempre falo, lá no Clube de Criação: 
“Vamos inserir quem paga a conta nas 
nossas discussões, ou não vai haver 
uma discussão”. Se o cliente “está 
morno” vai para casa, acorda no dia 
seguinte e continua fazendo o mesmo 
fi lme ruim, o mesmo anúncio ruim, 
a mesma campanha de promoção 
careta. Casas Bahia, o maior anun-
ciante, é um caretão. Vivemos num 
mundo careta, politicamente correto 
e muito chato. Estamos começando a 
perder os profi ssionais para fora – um 
bom profi ssional de criação quer ir 
para Londres, e até para a Argentina, 
mas não quer fi car no Brasil. 

Temos de encarar o que está aconte-
cendo em todas as categorias – falta 
coragem. Falta o anunciante se ques-
tionar, olhar e dizer: “eu preciso de um 
negócio novo”. 
 
A empresa que eu mais admiro não é a 
Crispin, mas sim a Naked, fundada em 
2000 em Londres e que talvez vocês 
nem tenham ouvido falar. A Crispin 
é fantástica, mas a Naked é mais mo-
derna ainda porque está fazendo plane-
jamento criativo. Ela não faz anúncio, 
não faz fi lme, ela pega o anunciante e 
diz: “você precisa fazer isso”. Coisa que 
agência não tem coragem para fazer 
porque tem que faturar mídia. Então 
não pode dizer “não faça fi lme” ou 
“não faça aquilo”. Não está errada, o 
que está errado é o sistema. Este aqui é 
um bom fórum para discutir isso.
 

Cannes ainda é novo para o nosso 
segmento. Quando vemos o nosso 
desempenho – três indicados para o 
shortlist e um prêmio, este ano – fi -
camos desanimados. Melhorou um 
pouco em relação ao ano passado, mas 
ainda é ruim. Mesmo assim sinto que o 
marketing direto brasileiro ganhou em 
criatividade. Talvez por ter sido, durante 
muito tempo, um patinho feio, um re-
curso ultrapassado, sem graça – carta e 
catálogo não tinham criatividade. Porém, 
algumas agências, como a Salem, vieram 
puxando a criatividade, nessa disciplina, 
e vejo que o nosso trabalho está mais 
criativo do que há cinco anos. 

Gostaria de compartilhar com vocês a 
minha visão de Cannes e qual o futuro 
do Marketing Direto. Como jurados, 
uma das missões que temos é verifi car 
o que se aprendeu. 

Vejo claramente alguns pontos: o pri-
meiro é que a criatividade no Marketing 
Direto está mais sofi sticada e ousada. 
Acabou a era do Marketing Direto careta 
– a mala direta que eu recebo tem que 
ser sofi sticada, ter alguma graça, tem que 
ter conceito. Conceito integrar todas as 
ferramentas que não são a propaganda 
tradicional em um mesmo conceito, 
transferindo os conceitos que criamos no 
marketing direto para outras disciplinas, 
como a Adriana disse.
 
O segundo ponto é que eu percebi uma 
diminuição da preocupação do corpo de 
jurados em “tenho que ter e-mail, tenho 
que estar na internet...” Estar na internet 
é óbvio mas, às vezes, nem precisa. Há 
casos em que é desnecessário.
 
O terceiro ponto tem a ver com a multi-
disciplinaridade, uma transposição das 
estratégias de relacionmento para as 
outras ferramentas de relacionamento, 

Sony Balls foi um dos filmes mais 
premiados em Cannes. O Grand Prix 
acabou sendo Guinness, um bom fi lme 
de cerveja e com produção fantástica. 
Mas para o Sony Balls inventaram um 
comercial-evento. Durante um mês 
eles divulgaram “vamos fazer um fi lme, 
com um ótimo diretor, vai fechar as 
ruas de São Francisco, vamos jogar um 
monte de bolinhas...” Então, está todo 
mundo falando nisso antes de fi lmar o 
comercial, vão todos assistir ao fi lme. É 
um evento e é um comercial fantástico. 
Decidem implodir um prédio cheio de 
tintas na Escócia e fi cam também mais 
de um mês falando “nós vamos fazer, 
com um tremendo diretor”. Parece que 
o mundo está andando para um lado 
e o Brasil para o outro. Não sei como 
vai se juntar um dia. Talvez dê a volta 
ao mundo e se encontrem lá na frente, 
mas vai demorar muito. Poderíamos 
cortar caminho. 

OTÁVIO DIAS
GreyZest
Jurado de Direct Lions 

As principais premiações de marketing 
direto do mundo não estão em Cannes, 
mas sim na DMA (Direct Marketing 
Association), que é a Associação Ameri-
cana de Marketing Direto, nos EUA, o 
berço desta disciplina. Junto com John 
Caples e a Amauta são os três prêmios 
mais importantes do marketing direto 
do mundo. Cannes, claro, tem a sua im-
portância, mas no marketing direto o Brasil 
vai bem na DMA, no Prêmio Amauta e no 
John Caples. Quer dizer, o desempenho 
do Brasil nas principais premiações de 
mar keting direto é positivo. 
E em Cannes?
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como o pdv, a internet. A integração 
dessas ferramentas. 

Por último, acredito que há dois as-
suntos importantes para refl etirmos 
sobre a questão do conteúdo. Criar um 
longa metragem em cima do Burger 
King signifi ca inserir a comunicação 
no universo do conteúdo. O con-
sumidor fi nal só vai dar atenção para 
o meu e-mail, a minha mala direta 
ou o meu contato no pdv, se esse re-
lacionamento tiver relevância. E ela é 
diretamente proporcional ao conteúdo 
que estou dando para ele. E, número 
dois, o engajamento do consumidor: 
ele vai defi nir como quer se comunicar 
com a nossa marca. Se quer ver comer-
cial, se quer bloquear o comercial, se 
quer ouvir rádio ou bloquear o rádio, 
se quer receber e-mail ou não. No 
início de um relacionamento com o 
consumidor temos de perguntar como 
ele quer se relacionar conosco. Isso 
vai ser algo extremamente estratégico 
daqui em diante.

Para terminar, quero falar um pouco 
dos cases. Em Cannes, a idéia está 

em primeiro plano, mesmo. Isso, para 
quem é de marketing direto, promoção 
ou cyber, às vezes é difícil de aceitar. 
Porque o planejamento, a mensuração 
de resultados e a visão estratégica 
são valorizadas na cabeça do profi s-
sional.
  
O primeiro, o lançamento de um 
tênis de uma marca japonesa, era um 
evento para varejistas. Eles mandaram 
um pedaço de plástico que a pessoa 
não conseguia identifi car. Ao chegar 
no evento, ela encontrava uma parede 
enorme onde tinha que encaixar 
aquele plástico, e tudo se transformava 
num tênis gigante, transparente. A ação 
de marketing direto era essa: enviar 
uma peça de plástico que, juntas com 
todos os convidados presentes, formam 
um tênis. Interessante, nesse case, 
foi tudo o que eles fi zeram em torno 
desse lançamento, não só a peça de 
plástico. 

O próximo é um case de Game, do 
seriado “24 Horas”, que todo mundo 
conhece, é uma febre mundial. Por 
meio da internet, ou do celular, as 

pessoas participavam do seriado, in-
teragindo com o Jack Bauer para achar 
a sua fi lha, que havia sido seqüestrada. 
Você via o seu nome em uma caixinha 
– lógico que se cadastrava antes –  que 
era enviada para sua casa ao fi nal do 
mesmo dia. Havia uma integração 
de mídia interessante, mas o fato de 
usar o game como estratégia não foi 
percebido pelo grupo de jurados como 
algo tão inovador. 
 
Houve também o lançamento de 
um desodorante, através da criação 
de uma companhia aérea fake, com 
mulheres maravilhosas, ações pro-
mocionais, televisão, outdoor... Quer 
dizer, um case de comunicação in-
tegrada que quase ganhou o Grand 
Prix. Eu fui um dos que foi contra. Era 
uma idéia incrível, mas onde estava o 
componente de marketing direto desse 
case? Um e-mail, uma mala direta 
que era um cartão postal... Não havia 
nada de segmentação e inteligência 
de marketing direto.
 
O Grand Prix foi um case essencial-
mente off-line, que não tinha e-mail, 
site, internet ou celular. Na verdade, 
era uma peça extremamente simples, 
que resgatava a essência do marketing 
direto: a personalização. Eles identifi -
cavam empresas que estavam anun-
ciando empregos nos classifi cados 
de jornais, na Bélgica, e mandavam 
uma carta fake – a pessoa que estava 
recebendo não sabia que era fake – de 
um senhor de 83 anos chamado Siriel, 
com um manuscrito e um currículo 
pedindo emprego. O gancho era: 
“Não faça com que seus funcionários 
tenham que passar por isso quando 
chegarem e essa idade. Peça uma 
brochura sobre os nossos serviços e 
faça com que eles tenham um futuro 
melhor do que o do Siriel”. 
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Os cases brasileiros que foram para a 
short list eram da Datamídia, Salem 
e Master, que levou o único Leão. 
Enfi m essa coisa de ligar a empresa de 
dedetização por uma baratinha em-
baixo de uma porta, como o trabalho 
vencedor, eu tenho minhas dúvidas. 
Achei zebra, mas já que ganhamos, 
parabéns. 

Termino fazendo uma refl exão sobre 
os motivos de o marketing direto não 
ter recebido mais prêmios e que, em 
minha opinião, está essencialmente 
na forma da inscrição. Há cases mal 
traduzidos, mal inscritos e mal ven-
didos. Quase todos tinham um vídeo 
de apresentação. São 1,7 mil cases, 
e os jurados não têm paciência nem 
condição física de olhar tudo aquilo se 
não facilitarmos a vida deles.

  

MARIO 
D’ANDRÉA
JWT Curitiba
Jurado de Rádio 

No júri de rádio eram 16 pessoas 
que nunca tinham se visto na vida, 
cada uma de um país. Pessoas que 
nos cinco dias de julgamento fi caram 
numa sala grande, cada um na sua 
mesa, com uma espécie de Palm Top 
na mão, fone de ouvido. Durante oito 
horas, com intervalo para o almoço. 
Não conversávamos entre nós, e isso 
era angustiante. Você não sabia por 
que o colega do lado estava rindo, 
ou porque estava com expressão 
descontente. Passados dois dias, tive 
a grata surpresa de ver que 15 peças 
brasileiras eram fi nalistas. Acho o rádio 
uma grande oportunidade para o Brasil 
mostrar aquilo em que é bom. Ou 
seja, entretenimento. Rádio signifi ca 

entreter as pessoas da maneira mais 
simples, mais tranqüila e descom-
promissada que possa existir. Foram 
52 Leões, e as peças brasileiras eram 
muito boas, sem nenhuma intervenção 
minha. Os gringos adoraram o jingle 
da Caninha 51, uma boa idéia. Nada 
de extraordinário, mas com produção 
primorosa. O Brasil é um país musical, 
é um país de som em propaganda. A 
história do país passa pelo ouvido. 
Uma peça a que aqui não teríamos 
dado valor, por ser mais um jingle, 
uma bossa nova bem produzida, com 
uma voz maravilhosa cantando, os 
jurados começaram a dançar na sala. 
O rádio tem a cara do Brasil, precisa 
de uma boa música, um bom texto 
ou bom humor. Quando tem as três 
coisas juntas, então, não há erro. É 
praticamente o único veículo que 
o jurado de Cannes ouve como um 
ser humano normal. Ele é obrigado 
a ouvir, não tem outro jeito. O Brasil 
acabou se dando bem. Tivemos um 
alto número de Leões em relação ao 
número de inscrições, quase dez por 
cento. A Noruega levou peças ma-
ravilhosas. Há uma coisa, em rádio, 
que depende basicamente de procurar 
formas diferentes de contar a história 
e, às vezes, nos contentamos com a 
primeira.
  
Para alguns países – Grã Bretanha, 
Argentina e Noruega – notei clara-
mente a mesma idéia reescrita várias 
vezes, até encontrar a melhor maneira. 
E nota-se a volta da importância do 
redator, que parece ser uma raça 
em extinção na propaganda bra-
sileira – ninguém mais sabe escrever. 
Roteiros mal escritos, três linhas mal 
contadas e vamos faturar. Tem a ver 
com os clientes? Tem, mas tem a ver 
também com os diretores de criação 
e suas equipes. 

Vamos botar a mão na massa. Não 
fi car contentes simplesmente porque 
achamos uma boa idéia. Vamos 
reescrevê-la até esgotar todas as for-
mas possíveis e imagináveis.  Houve 
um spot argentino, para o Dia dos Pais. 
O locutor de rádio dizendo: “fulano 
de tal, pai de duas crianças sumiu de 
casa, a família está desesperada, a úl-
tima vez foi visto vestindo uma camisa 
pólo amarela, uma calça roxa, uma 
meia verde limão, um sapato abóbo-
ra... Meu Deus, que coisa horrorosa”. 
E o cara começa a falar mal da roupa 
e morre de rir. Impossível ninguém 
rir daquele spot. Entra o outro locu-
tor e diz “loja de roupa fulano de tal, 
porque seu pai merecia vestir coisas 
melhores do que ele anda vestindo”. 
Leão de Ouro sem discussão. Inclusive 
os ingleses se jogavam no chão de 
tanto rir, porque o rádio é isso.
 
O júri deste ano pareceu mais demo-
crático. No ano passado, 75% dos 

JINGLE - Caninha 51

If you want to know

About the brazilian soul

Take your time

Lose your tie

Learn this recipe

And just let go

One lemon cut 

In four slices

Two spoons of sugar 

And crushed ice

Now is the time for the best to come

Just add Cachaça 51

It’s good, it’s mood

It’s light, it’s real

It’s the brazilian trully one

It’s Caipirinha 51

It’s Caipirinha 51

“Fifty-wonderful”...
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volta, você conversa com a audiência, 
você deixa o consumidor entender o 
que você quer e ele responde, no ato. 
Todas as campanhas têm como se 
ouvir o consumidor no dia seguinte. 
Dá para mudar e melhorá-la, não exis-
te mais o consumidor passivo. 

O que posso dizer é que o Festival é 
maravilhoso. Tem que estar lá para ver 
que aquilo existe. É uma grande mostra 
do que há de melhor no mundo, vale 
muito a pena. Mídia, hoje em dia, não 
é um comercial na televisão, nem um 
anúncio na revista. Mídia é qualquer 
contato da marca com o consumidor, 
da maneira que você escolher.
 
Nossos irmãos argentinos foram muito 
bem em mídia, este ano. Ganharam 
mais prêmios que o Brasil, que só teve 
três fi nalistas na shortlist e um só Leão 
de Prata. Em 2005 não teve nenhum, 
para ver como a coisa já foi pior.  Está 
nos faltando um pouco de ousadia, 
e seria bom que os clientes também 
fossem ousados. Eles vão aprender 
muito também, vão ver que precisam 
mudar a fi losofi a do “não querer gas-
tar”. Porque vale a pena ver os fi lmes 
maravilhosos, as peças maravilhosas 
que tiveram tempo, dinheiro, paciên-
cia e ousadia de aprovação. Não é 
somente o dinheiro que vai fazer a 
coisa ser boa, precisava ter coragem 
para aprovar campanhas.
 

RICARDO 
FIGUEIRA
Agencia Click
Jurado de 
Cyber Lions
 
Fico feliz de compartilhar com vocês a 
experiência de Cannes – não só por ser 
jurado, mas pelo fato de viver nesse ano 

spots premiados eram da língua in-
glesa. Este ano, menos de quarenta. 
Países como a Noruega, Argentina, 
Brasil e Porto Rico ganharam, com 
peças maravilhosas. O rádio é o veículo 
mais democrático desde que e a gente 
saiba usar e não se contente em ter só 
uma boa idéia.

PAULO 
STEPHAN
Talent
Jurado de 
Media Lions
 
O júri de mídia, esse ano, julgou 
quase 1.500 cases. Um recorde de 
inscrições, tanto que era para ser 20 
jurados e, dez dias antes, chamaram 
mais cinco. O ano passado foi um 
ano de nenhum Leão para o Brasil. 
Fui empolgado porque tinha ganho 
os dois melhores prêmios de mídia do 
Brasil, um mês antes de embarcar. O 
Brasil tinha 42 cases inscritos. Ao che-
gar senti que, em breve, vão mudar de 
prêmio de mídia. Não vai haver mais 

categoria rádio, televisão ou outdoor 
– mídia é uma coisa única. E nós ainda 
inscrevemos trabalhos com aquela 
visão brasileira do que é um case de 
revista, o que é um case de rádio etc...
e não existe mais isso lá fora. É mídia. 
Vi trabalhos ganhando prêmio em 
promoção e também em mídia. Um 
carrinho de supermercado que andava 
atrás do consumidor ganhou Leão em 
mídia e em promoção. O trabalho do 
desodorante ganhou o Grand Prix de 
mídia – uma mistura de categorias 
enorme. Num jantar entre os jurados 
comecei a entender que não era só 
eu que estava fi cando louco. Percebi 
que tinha inscrito errado os meus tra-
balhos. O meu Leão de Ouro aqui, 
o Grand Prix da Abril, não deu nem 
shortlist em Cannes. Era a Copa do 
Mundo, o Brasil daquele jeito, então 
estava tudo errado. Mas, conversando, 
comecei a entender que eu não estava 
sozinho e, na verdade, tinha avaliado 
errado o Festival de Cannes.
  
A grande lição que aprendi lá é que 
não existe mais “campanha de um 
lado só”. A campanha, hoje, vai e 
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responsável junto com outras agências 
– em parceria – pela comunicação total 
de um cliente. E o principal é realmente 
envolver o consumidor no contexto. 

Em relação à verba, não acredito que 
a Argentina tenha mais dinheiro do 
que o Brasil para desenvolver o que 
vem desenvolvendo. Não consigo 
imaginar mercado mais pressionado 
do que o norte-americano, buscando 
retorno de investimento. Estamos 
presos por todos os lados, mas cabe 
a nós e aos nossos clientes avaliar o 
que está acontecendo. E ter a coragem 
para mudar.
 
Sobre os nossos resultados, no Cyber, 
concordo que poderiam ter sido 
melhores. Acredito que precisamos 
amadurecer mais, para não depender 
de peças interessantes, mas de uma 
amarração melhor, um contexto de 
comunicação que não dependa de 
uma peça ou de outra, mas de um en-
volvimento que passa pelo marketing 
direto, pelo fi lme na TV, pelo rádio... 
Quando você vê uma peça como essa 
do GTI, que ganhou o Grand Prix com 
uma força de fi lme – porque o fi lme 
mostrado vai para a TV ou porque isso 
se desdobra em cinema e outras coisas 
–, a forma de fazer a comunicação se 
torna muito poderosa. E se o critério 
for interatividade, começa-se a perce-
ber que o envolvimento com as pes-
soas é realmente incomparável. O que 
envolve a vida das pessoas é que faz a 
diferença. É no que eu acredito. 

RUY 
LINDENBERG
Leo Burnett
Jurado de Press 

de 2006 e poder presenciar algumas 
coisas acontecendo na vida de quem 
trabalha no dia-a-dia desse negócio. 

Se vocês acham que a comunicação 
está mudando, imaginem o que é 
trabalhar com interatividade no meio 
desse turbilhão. Cyber é um meio 
em que todos os outros meios se 
manifestam. As nossas campanhas não 
estão demonstrando isso. Acho que 
precisamos evoluir e contribuir com 
a cultura de consumo no dia-a-dia do 
nosso país e, nesse papel, temos de en-
volver o consumidor e criar condições 
para que os produtos e marcas que 
representamos e vendemos possam 
envolver as pessoas em algo muito 
mais rico do que apenas: “você precisa 
comprar isso ou aquilo porque tira 
manchas ou faz isso ou aquilo”. 

Precisamos envolver as pessoas num 
contexto mais participativo, mais 
envolvente. Quando observamos um 
case como o que a Adriana mostrou, 
que ganhou o Grand Prix de Inter-
net, várias pessoas me perguntaram 
“como um fi lme ganha um Grand 
Prix de Internet, onde está o click?” 
Partindo desse pressuposto, vamos 
começar a falar de tecnologia, e não 
de criação. É uma grande bobagem. 
Se imaginarmos que nos EUA talvez 
o segundo maior símbolo de poder 
seja aquele avião (Air Force 1), alguém 
que consegue criar por meio de um 
mecanismo simples um envolvimento 
tamanho na vida das pessoas, a ponto 
de a Casa Branca ter de se explicar, 
estamos falando em desenvolver 
uma relação com o consumidor que 
é mais abrangente e mais envolvente 
do que, necessariamente, três ou 
trinta segundos. Ou que uma men-
sagem de impacto em que se tem de 
gastar uma quantia enorme em mídia 

para gerar resultado. Espero que pos-
samos repensar aqui o que estamos 
fazendo. E quando falo de “nós”, falo 
de clientes também. Nós clientes, nós 
agências, somos responsáveis não só 
pela qualidade, mas pelos resultados 
e, principalmente, pela cultura que 
vamos criar para os próximos dez anos 
de propaganda no país. 

Voltando para Cannes, compartilhei 
experiências com 20 pessoas de cul-
turas e maturidades completamente di-
ferentes, analisando pontos de vista de 
criação e o grau de envolvimento que 
essa criação tem na vida das pessoas. 
Quando se fala em interatividade as 
pessoas pensam: “ah, passar o mouse e 
acontece alguma coisa...”. Mas a intera-
tividade que o Still Free – vencedor do 
GP de Cyber Lions – criou na vida das 
pessoas mobilizou os principais veícu-
los norte-americanos de comunicação. 
Vemos a Crispin Porter desenvolvendo, 
criando fatos – como criaram uma 
banda chamada Cock Rock (a cadeia 
de lanchonetes fast-food Burguer King 
colocou no ar um comercial com uma 
banda chamada Cock Rock, formada 
por galinhas mascaradas), que é o 
nome de um sanduíche, e vão criar 
agora um fi lme para o Burger King 
em que a remuneração da agência é a 
participação nos lucros de bilheteria do 
fi lme. Então, estamos falando de repen-
sar uma forma, sem auto-referência. Se 
vamos continuar a fazer as coisas que 
estamos fazendo aqui, baseados no que 
vimos no ano passado, só vamos repetir 
os erros. O projeto agora é buscar nas 
nossas histórias, na riqueza da nossa 
sociedade, das nossas relações, con-
textos de publicidade que, realmente, 
venham a infl uenciar na percepção das 
pessoas. E elas vão atribuir um valor 
a isso. Particularmente, eu acredito 
nisso. Trabalhamos numa agência que é 
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Pelo que ouvi aqui acho que já po-
demos ir embora... Verdade é que 
valeu a pena ter vindo. Concordo com 
muita coisa que foi dito e, com relação 
à Press, onde participei, acontece uma 
coisa curiosa – teoricamente fomos 
mal e teoricamente também estivemos 
entre os três ou quatro melhores do 
mundo, apenas atrás de Inglaterra, 
Estados Unidos e pau-a-pau com a 
Espanha. 

No resultado de Press o Brasil teve 
um Ouro e quatro Bronzes. Chega-
mos perto da Inglaterra, que não teve 
nenhum Ouro, mas teve três Pratas 
e quatro Bronzes. Ganhamos dos 
Estados Unidos, que teve um Ouro 
e três Bronzes, mesmo desempenho 
da Espanha. 

O resultado do Festival é importante, 
mas não é a coisa mais importante. Por 
esse ranking nós estaríamos melhor 
que Estados Unidos, Espanha e perto 
da Inglaterra. É mentira, estamos muito 
longe. O que fi cou claro esse ano em 
Cannes é que existe hoje um leque 
muito maior de países concorrendo e 
ganhando prêmios. E com qualidade. 

Três ou quatro pessoas citaram a Ar-
gentina. A Argentina está dando um 
banho no Brasil, principalmente em 
TV e Rádio, e acho que o trabalho 
da Argentina que ganhou Prata em 
Press é melhor do que qualquer tra-
balho do Brasil. O que acontece é 
que existem outros parceiros nesse 
mercado internacional que estão 
crescendo rapidamente. A França, 
por exemplo, teve dois Ouros, duas 
Pratas e cinco Bronzes – foi talvez o 
país mais premiado, excetuando o 
Grand Prix, que conta muito ponto. 
A África do Sul foi melhor que nós, 
melhor que todos esses países. Quer 
dizer: primeiro a França, segundo a 
África do Sul com o Grand Prix, uma 
Prata e cinco Bronzes. A Alemanha, 
que sempre foi, tradicionalmente, um 
país duro de expressão, de alegria e 
bom humor, ganhou um Ouro, um 
Prata e quatro Bronzes. Foi melhor que 
o Brasil. Cingapura ganhou um Ouro, 
uma Prata e dois Bronzes. 

Vivemos num mundo muito mais 
competitivo, e estamos perdendo 
competitividade não só porque 
países estão surgindo, mas porque 

nosso trabalho tem piorado, e por 
várias razões.  

O Mario falou de redatores e de não se 
contentar com a primeira idéia. Pega 
aquela idéia e pensa em outra idéia. 
Ele diz que sente falta de redatores, 
e eu acho que vamos sentir cada vez 
mais falta, porque a geração que está 
vindo cada vez lê menos, e quem lê 
pouco escreve menos ainda. Cada vez 
se trabalha numa velocidade maior. 
Concordo com o Jader, as empresas es-
tão prósperas, a propaganda melhorou 
economicamente, mas o trabalho 
piorou. A verdadeira propaganda – e é 
isso que assusta – é aquela que você vê 
na televisão, que você vê na segunda-
feira, nas revistas semanais, que você vê 
todo dia no jornal e escuta nas rádios. 
O Brasil teve seis Leões em rádio, e o 
que tenho escutado no rádio é muito 
ruim. Eu adoro rádio e é impressionante 
como se trabalha mal. E é uma pena, 
porque o Brasil tem uma tradição não 
só de musicalidade, mas em termos de 
programas, de humor de rádio, temos 
coisas maravilhosas. E a propaganda 
fi cou chata, mal humorada e insistente. 
Estamos aqui reunidos para colocar o 
que cada um sente, o que cada um vê 
e, com certeza, não vamos sair daqui 
com alguma solução. Há muita estrada 
a percorrer, muita coisa para debater, 
para conversar, para discutir. E acho 
que é um pro blema não apenas do 
cliente. Aliás, o cliente não percebe o 
problema, este é uma responsabilidade 
nossa, das agências. Não sei até que 
ponto nós, com profi ssionais, consegui-
mos sensibilizar o cliente para mostrar 
um trabalho bem feito com uma quali-
dade melhor que, evidentemente, leva 
mais tempo, custa mais dinheiro, mas 
que também se traduz numa efi ciência 
maior tanto de vendas quanto de ima-
gem de marketing.
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SIDNEY 
RIBEIRO 
Fábrica 
Comunicação 
Integrada

Falaram muitas coisas boas aqui, 
mas o que eu acho é que o Festival 
de Cannes mudou. Há poucos anos 
os publicitários do mundo inteiro 
iam para Cannes para assistir aos 
fi lmes e participar da entrega de 
prêmios. Agora, o festival transfor-
mou-se num fórum de comunicação 
mundial onde há debates, work-
shops e os clientes estão presentes 
e discutem-se coisas importantís-
simas. E Cannes mudou por que a 
comunicação mudou. Hoje temos 
novas mídias, a tecnologia e o novo 
consumidor – que lê jornal de forma 
que não lia antes, ouve rádio como 
não ouvia antes, entra na internet, 
está mais ativo. É importante que se 
conheça esse consumidor. Hoje não 
é mais o consumidor que vai atrás 
da marca, é a marca que vai atrás do 
consumidor. E se o consumidor, esse 
jurado que está em Cannes vai julgar 
de uma forma di ferente também. Ele 
está querendo ver uma idéia que 
mude o comportamento desse con-
sumidor, senão não é uma boa idéia. 
Ele está querendo ver uma idéia que 
não somente venda, mas uma idéia 
que entenda o consumidor.  

Parece-me, assim, que a idéia é que 
vai determinar quais são os canais, 
qual o mix de comunicação que vai 
ser escolhido. A idéia vem primeiro. 
E o que vínhamos fazendo até agora 
é exatamente o contrário. As coisas 
mudaram. O Festival de Cannes 
mudou e nós temos que mudar 
também.

ISABEL 
BORBA
Jornal O Estado 
de S. Paulo 

Acho que outros mercados tratam 
Cannes com mais comprometimento. 
Vocês disseram uma coisa comum a 
todos: idéia, a valorização da idéia, 
emoção, tudo que foi aplaudido lá 
tocou a emoção das pessoas, seja do 
consumidor, seja dos jurados. 

Do ano passado para cá houve uma 
mudança incrível. Cannes tornou-se um 
Fórum de Integração e Comunicação. 
Discordo do Jader, porque vi anun-
ciantes lá. Assim como também vi mais 
mídias, atendimento e planejamento do 
que no ano passado. E até que ponto a 
arrogância inconsciente dos criativos 
brasileiros deixa, afasta o mercado e im-
pede a melhor qualidade do trabalho? 
E, em relação à mudança nas agências 
eu lembrei daquela história do sapo, 
que, se entra na água fervendo, pula 
fora rapidinho. Mas se entra em uma 
panela com água fria, e a água vai se 
aquecendo, ele morre porque não 
percebe e não consegue reagir. No ano 
passado o Brasil foi terceiro na categoria 
geral, e esse ano fomos o sexto, atrás 
de Estados Unidos, Inglaterra, Nova 
Zelândia, Austrália, África do Sul.  

EMMANUEL 
PUBLIO DIAS 
ESPM 

Vou a Cannes desde 1988, na época 
que era o festival de fi lmes mesmo, 

projetado em 35 mm. Durante grande 
parte da década de 90 o Brasil não 
exis tia, era um país de là-bas, uma 
coisa exotique, porque o Festival era 
Francês.  Não que o Brasil fosse mal 
visto. E o Brasil de vez em quando 
ganhava e era muito engraçado o 
Brasil ganhar, mas não era para jogar. 
De meados da década de 90 para 
cá o Brasil começa, efetivamente, a 
participar do jogo. No Festival desse 
ano, uma agência brasileira (Africa) 
patrocinava o evento junto com a 
Microsoft. A Film Brasil estava lá, com 
umas 40 produtoras. Havia veículos, 
anunciantes... nós agora jogamos o 
jogo. Isso faz uma diferença funda-
mental. O Festival é big business. A 
exibição das peças, a disputa pelos 
Leões, tudo isso funciona mais ou 
menos como os desfi les do São Paulo 
Fashion Week ou do Salão de Milão. 
Hoje vai-se a Cannes para ganhar 
dinheiro. E profi ssionais vão a Cannes 
para aprender, para participar, para 
ter uma visão de internacionalidade 
na nossa profi ssão que é impossível 
ter no Brasil. Boa parte do nosso fra-
casso é que falta à maioria dos nossos 
publicitários essa visão, esse olhar 
internacional. Em minha opinião, a 
participação do Brasil não era nada, 
e hoje o Brasil é um player de busi-
ness em Cannes – isso eu acho uma 
grande evolução. 

MARCELO 
QUEIROZ 
Jornal Propaganda 
& Marketing 

Acho que esta foi uma ótima opor-
tunidade. Nosso mercado está ainda 
precisando dessas discussões. Queria 
agradecer a presença de todos.  ESPM


