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Q
ual a relação que poderia ter
um banco, símbolo do poder
do dinheiro, e uma escola de
crianças negras e pobres do

bairro sul-africano de Soweto, onde a
desigualdade levou a rebeliões que
conseguiram pôr fim ao apartheid e
ao colonialismo inglês? Tudo. Pelo
menos para a 54.a edição do Festival
Internacional de Publicidade de Can-
nes, que abriu as portas para o dis-
curso e a prática da responsabilidade
socioambiental e premiou com seus
mais importantes e inovadores leões
campanhas e personalidades que
abraçaram essas causas.

O outdoor de um banco, que fica no
bairro de Soweto, é simples, mas es-
conde uma idéia brilhante da agência
de publicidade Net#work BBDO, de
Johannesburgo, para o Nedbank: pla-
cas de captação de energia solar ilumi-
nam a peça que fornece eletricidade
suficiente para uma cozinha do local,
que alimenta, numa escola, 1.100
crianças. No outdoor, a pergunta "E se
um banco realmente desse poder para
as pessoas?" é respondida pela ação so-
cial do banco, a sua responsabilidade,
que, a pedido de outras comunidades,
hoje se espalha pela África do Sul.

Mais que o Grand Prix da categoria
Outdoor, essa peça sul-africana
abriu espaço para a entrega de
um inusitado leão ao ex-
vice- presidente ameri-
cano Al Gore, o Green
Lion de Cannes 2007.
Al Gore e sua verda-
de inconveniente,
que alerta para o ris-
co do aquecimento
global, inauguraram es-
sa agenda e essa pauta, que
deverá resultar em novos
prêmios no próximo
ano. Ele che-
gou a pedir
aos publici-

tários empenho na
luta pela preservação
do meio ambiente, foi
aplaudido, e o presi-
dente do festival, Terry
Savage, ao lhe entregar
um leão verde deu aval
a esse compromisso.

Mas o festival, que
reúne mais de 10 mil
pessoas e durante
uma semana pára
Cannes (sempre a
que coincide com o
solstício de verão, no
dia21 de junho),tam-
bém mostrou, por
meio de seus jurados,
que as novas mídias
ganham, a cada dia,
mais espaço. O pre-
sidente mundial da
rede de agências
DDBWorldwide,Bob
Scarpelli, que presidiu
os júris de Press, Out-
door e Films, justifi-
cou a entrega do
Grand Prix de Films,
o prêmio que é a al-
ma desse festival, pa-
ra um comercial que não foi veiculado

em salas de cinema ou televisão,
mas na internet, no YouTu-

be: "O festival está aten-
to às inovações na co-

municação publici-
tária", disse Scarpel-
li, acrescentando
que a indústria da
propaganda é que
imprimirá quali-

dade aos novos
meios, já que fica
na dianteira dessas
novas mídias.

O filme Evolu-
tion, que a canadense

Ogilvy & Mather Toronto criou

para Dove, da Unilever, e é parte da
campanha pela beleza real iniciada em
2004 e que tirou de cena belas mode-
los e pôs mulheres verdadeiras para
mostrar do que seus produtos são ca-
pazes, foi que domou o Grand Prix de
Films. Mostra uma mulher que vai fi-
cando linda na medida em que usa
corretamente os produtos Dove, sem
que para isso tivesse de perder seu pe-
so e sua identidade.

E como Cannes tem inovado todos
os anos, os organizadores do festival
já anunciaram a criação também do
Lions Design para o próximo ano. A
idéia visa premiar um segmento que,
em mercados competitivos, ganha ca-
da vez mais importância, especial-
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mente quando o assunto são embala-
gens. Pesquisas de varejo indicam que,
em praticamente todos os países, a de-
cisão de compra é feita, na maioria
dos casos, na gôndola dos supermer-
cados, então a apresentação de um
produto e de uma marca é tudo.

E, mais uma vez, Cannes deixa co-
mo principal lição que a simplicidade
e idéias inovadoras têm lugar garanti-
do na premiação. Os argentinos, que
deram um olé nos brasileiros na cate-
goria filmes, conquistando a terceira
posição em prêmios (atrás apenas de
Estados Unidos e Reino Unido), en-
quanto o Brasil amargou a 12.a posi-
ção, com apenas dois leões e de bron-
ze de um total de 78 que rugiram nes-

sa que é a principal categoria disputa-
da em Cannes, são a prova e a evidên-
cia de que simplicidade e ousadia fa-
zem a diferença. Os conterrâneos de
Maradona têm criado filmes que che-
gam a ser veiculados no Brasil, como os
de Coca-Cola, que mostram que uma
idéia simples, quando bem realizada,
conquista cliente e consumidores.

Na bagagem os brasileiros trouxe-
ram de Cannes trinta leões — dois a
mais que no ano passado, dos quais
seis de ouro (três em outdoor e três em
impressos), quatro de prata (três em
internet e um em impressos) e vinte
de bronze em várias categorias, com
excessão de promoção (Promo Lions)
e soluções integradas (Titanium). E até

quem se deu bem, como a África, de
Nizan Guanaes, que foi a segunda
agência do mundo mais premiada em
Cyber (perdeu apenas para a badala-
da Crispin Porter + Bogusky, dos
EUA), já repensa estratégia de partici-
pação no próximo. Nizan disse que se
sentiu como a brasileira Natália Gui-
marães, que ficou em segundo lugar
no Miss Universo, embora visivelmen-
te mais bela que a japonesa Riyo Mo-
ri, que ficou em primeiro lugar: "Tudo
bem, mas a África é muito mas bonita
e gostosa, como a Natália". Agora, é ar-
rumar a casa e se preparar para uma
nova viagem a Cannes, com paradas
antes pelos festivais de Londres e El
Ojo Ibero-america.

ecarvalho
Text Box
Fonte: FORBES BRASIL, ano 7, n. 160, p. 64-65, 11 jul. 2007.




