
Alguns  dos 
Grand  Pr ix 
c o n c e d i d o s 
pelo Festival 
d e  C a n n e s 
2007 deixam 

claro o avanço da integração e 
a abolição de fronteiras entre as 
disciplinas da comunicação re-
presentadas pelas nove compe-
tições do evento. O prêmio má-
ximo de Film foi entregue a um 
vídeo concebido originalmente 
para disseminação via internet, 
que também ganhou o primeiro 
Grand Prix Viral do Cyber Lion, 
instituído neste ano. Em Direct, 
ficou com um trabalho baseado 
em uma sacada criativa não de-
pendente do marketing direto e 
que poderia ter sido premiada 
em outras áreas, como Cyber 
ou Media. O principal troféu 
de Outdoor é uma instalação 
que capta energia solar e a 
retransmite para residências 
sul-africanas. Nessa área, a dis-
puta pelo prêmio envolveu outra 
peça, que também segue a linha 
interativa ao pedir a opinião do 
público via SMS sobre notícias 
do dia estampadas em outdoors. 
E o Grand Prix do Media Lions 
talvez tenha sido dos trabalhos 
mais laureados neste ano, já que 
faturou também dois Bronzes 
nessa competição, um em Promo 
Lions, um em Direct e ainda figu-
rou no short list do Titanium.

“A tendência é a mistura”, 
resume Ruy Lindenberg, vice-pre-
sidente de criação da Leo Burnett, 
que critica os prêmios dados às 
“boas intenções” e não às melho-
res peças. “Há uma certa onda de 
bom mocismo, em que parecem 
surfar melhor as peças politica-
mente corretas”, opina, aplaudin-
do, por outro lado, o “banho de 
Leões” dado por anunciantes tidos 
como tradicionais e atuantes em 
categorias vistas como caretas, 
como higiene, limpeza e beleza, 
especialmente Unilever (que ga-
nhou três Grand Prix) e Procter 
& Gamble (um GP). 

“Fazer algo brilhante para 
um sabão em pó tem peso maior 
do que para uma escola de 
tatuagem”, concorda Marcello 
Serpa, sócio e diretor de criação 
da AlmapBBDO. 

Marisa Furtado, vice-presiden-
te e diretora de criação da Fábrica 
Comunicação Dirigida, notou vá-
rios casos de oportunismo de uma 
mesma idéia inscrita em várias 
categorias, além de campanhas 
supostamente integradas, mas 
com estratégias conservadoras. 
“Se antes as inscrições podiam 

Integração quebra paradigmas
GPs do Festival de Cannes refletem a abolição de fronteiras entre as disciplinas da comunicação
Alexandre Zaghi Lemos

ser embaladas em um saco de 
gatos, agora a coisa ficou ainda 
mais confusa”, considera. Aliás, o 
Lions Direct, seu principal foco de 
interesse, foi uma das provas do 
fim da demarcação de territórios 
entre as agências de publicidade 
e as especializadas também no 
mercado brasileiro. 

Creditando à tecnologia e aos 
meios digitais a responsabilidade 
pelas quedas de barreiras que 
separavam os nichos nos quais 
se subdividia a comunicação 
de marketing, o presidente da 
AgênciaClick, Pedro Cabral, con-
sidera que neste novo cenário 
a categorização fica complexa. 
“Com o fenômeno da fragmen-
tação da mídia, os 30 segundos 

do comercial de TV viram trai-
lers de um grande filme que é 
o ambiente de interação com a 
marca, no qual a propaganda não 
é eficiente sem a cumplicidade 
do consumidor”, aponta.

Talvez essa maior influência 
do avanço tecnológico na mo-
dernização do uso das mídias 
— tanto pela publicidade como 
pelo público — tenha sido deter-
minante para a notável melhora do 
desempenho em Cannes do Japão, 
que aparece como a oitava nação 
mais premiada, com sete Ouros, 
quatro Pratas e dez Bronzes.

O ranking de países é enca-
beçado novamente pelos Estados 
Unidos, com seus 3 Grand Prix, 2 
Titanium Lions, 16 Ouros, 22 Pra-

tas e 32 Bronzes. Na seqüência 
vêm Alemanha (6 Ouros, 12 Pra-
tas e 21 Bronzes); Inglaterra (1 
Titanium Lion, 6 Ouros, 7 Pratas 
e 24 Bronzes); e Brasil (6 Ouros, 
4 Pratas e 20 Bronzes).

Em quinto lugar surge uma 
surpreendente Argentina (1 
Grand Prix, 1 Titanium Lion, 5 
Ouros, 6 Pratas e 13 Bronzes), 
seguida por outra novidade: a 
Nova Zelândia (2 Grand Prix, 1 
Titanium Lion, 6 Ouros, 5 Pratas 
e 8 Bronzes). A Espanha foi a sé-
tima colocada, com 1 Grand Prix, 
5 Ouros, 6 Pratas e 12 Bronzes.

Pela primeira vez o Festival 
concedeu o título de Rede de 
Agências do Ano, para o qual con-
tam todas as nove competições 

realizadas. A vitoriosa foi a BBDO, 
seguida pela DDB e pela Saatchi 
& Saatchi, cujo escritório de Nova 
York venceu a disputa pelo troféu 
de Agência de Publicidade do 
Ano, que leva em conta os pontos 
de Film, Press, Outdoor e Radio. 
Entre os responsáveis por esse 
bom desempenho está o diretor 
de criação brasileiro Ícaro Dória 
(ver matéria nesta página).

A vitória da Saatchi & Saatchi 
Nova York quebrou a hegemonia 
da TBWA\Paris, vencedora nos 
quatro anos anteriores. Desta 
vez, a DDB Londres foi a segun-
da colocada e a Ogilvy & Mather 
Cingapura, a terceira.

Ícaro Dória fatura cinco Leões e ajuda a S&S NY na conquista do Agency of the Year

O profissional brasileiro mais 
premiado no Festival de Cannes 
de 2007 foi Ícaro Dória, recen-
temente promovido a diretor 
de criação da Saatchi & Saatchi 
Nova York. Ele participou da 
criação de peças que renderam 
cinco Leões e foram fundamen-
tais para a sua empresa faturar o 
troféu de Agency of the Year. 

A campanha de seis peças 
do fio dental Glide, da Procter 
& Gamble, ganhou um Ouro em 
Press e uma Prata em Outdoor. 
Peças desenvolvidas para Stuffit 
Deluxe ficaram com uma Pra-
ta em Radio e um Bronze em 
Outdoor. E um spot de Head & 
Shoulders levou mais um Leão 
prateado, em Radio. “Esse Leão 
para Head & Shoulders foi o 
mais marcante para mim, pois é 
o meu primeiro como diretor de 
criação”, comemora Dória, no 
cargo há cinco meses. 

Entretanto, a campanha pre-
miada que demandou mais tra-
balho foi a de Glide, com nove 
meses de gestação e diversas 
apresentações para o cliente. 
“Foram muitos títulos escritos, 
muitos dias no estúdio retocan-
do, mas valeu a pena, especial-
mente porque foi uma campanha 
de alta visibilidade em Nova York 
e em São Francisco”, detalha.

No momento da entrega do 
troféu de Agency of the Year, Íca-
ro Dória era dos mais animados 
entre a turma da S&S que subiu 
ao palco do Palais des Festivals, 
na cerimônia de encerramento 
do evento. “A agência ganhou 
nove Leões, dos quais sete fo-

O brasileiro mais premiado de 2007

ram para produtos da Procter 
& Gamble. Isso é fantástico e 
se deve a um trabalho brilhante 
feito com os clientes pelo meu 
chefe, Tony Granger. Foi a coroa-
ção de um ano muito especial, já 
que também fomos a agência do 
ano no Clio, onde ganhamos 32 
estatuetas, e no Young Guns”, 
contabiliza.

Apesar de nunca ter saído de 
Cannes com tantos Leões, Dória 
não é iniciante nessa seara. No 
ano passado já havia faturado 
um Ouro em Outdoor para a 
Saatchi & Saatchi por campanha 
da Stuffit. Antes disso, levara 
dois Leões em Press para a 
publicidade portuguesa: um de 
Ouro com a série “Bandeiras”, 
da FCB Lisboa para a revista 
Grande Reportagem, em 2005; 
e um de Prata com campanha 
da Leo Burnett para All Bran 
(Kellogg’s), em 2003.

Seu primeiro Leão é da época 
em que atuava no Brasil, con-

quistado em 2001 com anúncio 
da DPZ para Timberland. Em 
2005, ele foi um dos Young 
Creatives brasileiros, formando 
trio com Maurício Mazzariol 
(DM9DDB) e Caio Cassoli (na 
época na F/Nazca S&S, hoje 
na JWT), responsáveis por um 
Bronze na competição de Print.

Dória começou sua carreira 
na DPZ em 1998, estagiando na 
equipe de José Zaragoza. “Eu 
era basicamente o montador de 
pranchas, mas nos intervalos 
fazia uns títulos, até que o Ruy 
Lindenberg, diretor de criação 
na época, ofereceu-me um es-
tágio como redator e eu não 
quis mais montar pranchas”, 
recorda-se.

Depois disso, foram mais três 
anos na DPZ e alguns meses na 
Grey antes da mudança para 
Portugal, a convite do brasi-
leiro Alexandre Okada, da Leo 
Burnett Lisboa. Na publicidade 
portuguesa, Dória ainda passou 

pelas equipes da TBWA e da 
FCB. “Após três anos em Lisboa, 
pintou a oportunidade de voltar 
ao Brasil para trabalhar na equi-
pe do Fernando Campos e do 
Valdir Bianchi, na Giovanni,FCB. 
Foram nove meses incríveis an-
tes de eu aceitar a proposta da 
Saatchi”, frisa. 

A  p a s s a g e m  p e l a 
Giovanni,FCB rendeu um epi-
sódio curioso, já que Dória foi 
um dos criadores da campanha 
para a ONG Ipas que ganhou 
Leão de Bronze em Press no ano 
passado, prêmio devolvido pela 
agência, que não reconheceu a 
paternidade dos anúncios feitos 
por seus ex-funcionários.

“A maneira de trabalhar em 
Portugal é idêntica à brasileira. 
Já nos Estados Unidos o proces-
so é muito mais colaborativo, os 
prazos são maiores, produz-se 
muito menos do que no Brasil e 
nunca há exclusividade em um 
briefing — todos são passados 
para, no mínimo, três duplas; e 
que vença o melhor”, conta, res-
saltando a faceta multicultural 
da sua atual agência: o CCO é 
sul-africano, os diretores execu-
tivos de criação são australianos 
e o seu dupla, Menno Kluin, é 
holandês.

Sobre aquela história de que 
o mercado norte-americano não 
dá muita bola para Cannes, Dória 
corrige: “Nada é mais importante 
do que Cannes. Os Estados Uni-
dos são o país que mais inscreve 
no Festival. Eles colocam muito 
dinheiro nisso e respeitam muito 
o prêmio”, garante. (AZL)
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Área que deu 
origem ao Fes-
tival de Can-
nes, em 1954, a 
competição de 
Film é também 

a que apresenta maiores sinais de 
fadiga, registrando em 2007 seu 
terceiro ano de queda no total de 
inscrições, com baixa de 8% em 
relação a 2006. Além disso, os 
4.474 comerciais concorrentes 
acabaram trazendo Leões que 
não entusiasmam tanto quando 
os de anos anteriores. O júri co-
mandado pelo chairman da DDB 
Worldwide, Bob Scarpelli, preci-
sou forçar a barra para encontrar 
um filme que, no entender de 
seus membros, pudesse repre-
sentar o que de melhor foi feito 
no mundo recentemente.

A dificuldade talvez seja sin-
tomática para externar a crise 
de identidade pela qual passa 
essa competição — e até mesmo 
a criação e a produção comer-
cial para a televisão em várias 
regiões do mundo. Aproveitando 
o fato de Cannes se preocupar 
em privilegiar trabalhos emble-
máticos que possam apontar 
caminhos para a excelência da 
publicidade, o júri optou por 
“Evolution”, criado pela Ogilvy 
& Mather de Toronto para Dove 
(Unilever). O filme, originalmen-
te concebido como estratégia de 
marketing viral, foi disseminado 
via internet e ganhou o primeiro 
Grand Prix Viral do Cyber Lion, 
instituído neste ano. 

 Para premiá-lo, percorreu-
se caminhos tortuosos, já que o 
comercial teve de ser mudado 
de categoria pelo júri. Inscrito 
originalmente pela agência em 
Fundraising & Appeals, que 
não concorre ao Grand Prix por 
comportar filmes de enfoque 
comunitário, foi transferido pe-
los jurados para a de Corporate 
Image. A alegação foi a de que, 
nesse caso, havia um anuncian-
te divulgando sua marca, com 
fins comerciais, e não apenas 
a propagação de uma causa 
benemerente. “Não foi um ano 
excepcional e não havia nada 
muito empolgante que fosse 
um Grand Prix evidente. Talvez 
não deveria ser concedido o 
GP”, reconhece o representante 
brasileiro no júri Celso Loducca, 
presidente da Loducca. 

Para o sócio e diretor de cria-
ção da NovaS/B, Valmir Leite, que 
integrou o time de colaboradores 
do blog Sapo de Dentro  de Meio 
& Mensagem durante o Festival, 
o Grand Prix retrata bem o que foi 

Safra mediana ofusca brilho de Film
Vitória de vídeo concebido para difusão via internet aprofunda crise de identidade da área 
Alexandre Zaghi Lemos

Em um ano em que nenhum 
caça-fantasmas veio a público 
apontar para concorrentes brasilei-
ros — raridade nos últimos tempos 
—, a maior polêmica envolvendo 
o País em Cannes foi a da enorme 
coincidência entre o filme alemão 
“Power of wind”, desenvolvido pela 
Nordpol com produção da Paranoid 
para o Ministério do Meio Ambien-
te, que por muito pouco não saiu do 
Festival com o Grand Prix da área, 
com o brasileiro “Mudança”, criado 
pela F/Nazca S&S e produzido pela 
Hungry Man para a Claro, que teve 
menos sorte, não figurando nem no 

short list. Enquanto o comercial 
brasileiro foi veiculado no fim do 
ano passado, o alemão foi produzi-
do em março deste ano.

Segundo o jurado brasileiro 
da área de Film, Celso Loducca, 
presidente da Loducca, como o 
comercial da Claro não estava 
entre os finalistas, as semelhanças 
entre os filmes não foram trata-
das durante o julgamento, que 
terminou concedendo um Leão 

de Ouro ao concorrente alemão.
Além de serem protagonizados 

por homens grandes e meio de-
sengonçados que incomodam as 
outras pessoas, ambos os enredos 
culminam com a aceitação das per-
sonagens como elas são. “Apesar 
de terem intenções diferentes, os 
comercias contêm alguns cacos 
de textos iguais, protagonistas 
com personalidade semelhantes e 
locução bem parecida”, completa 
Fábio Fernandes, pai do gigante 
brasileiro. Apesar disso, o publici-
tário diz acreditar que seu filme não 
foi copiado. 

Para ele, o reconhecimento 
de Cannes ao concorrente alemão 
denota que há uma “desconsidera-
ção pela publicidade latina”, pelo 
fato de a produção da região não 
ter alcance global. “Se nosso filme 
tivesse sido veiculado na Europa, 
a idéia alemã não teria prossegui-
mento. Eles têm o conhecimento, 
mas fingem que não têm a obriga-
ção de tê-lo. Se amanhã eu inscre-
ver nosso filme em outro festival, 

ele será tachado de cópia, mesmo 
tendo sido produzido antes”, acre-
dita Fernandes.

Procurada pela reportagem de 
Meio & Mensagem, a agência ale-
mã Nordpol enviou uma resposta 
de seu sócio-diretor, Lars Rueh-
mann, que afirmava não conhecer o 
filme brasileiro e respeitar o ponto 
de vista da F/Nazca S&S e que 
qualquer semelhança entre os dois 
comerciais é total coincidência. 
“Como todos sabemos, a última 
coisa que qualquer profissional de 
criação deseja é copiar uma idéia já 
existente ou produzir algo que seja 

remotamente semelhante ao que já 
tenha sido feito antes. Posso com-
preender que algumas pessoas en-
xerguem semelhanças na execução 
dos dois filmes, mas os conceitos 
são completamente diferentes. 
O coração de nosso comercial é
a personificação poética de um 
fenômeno não humano: o vento. O 
depoimento emocionante do nosso 
personagem não é baseado no co-
mercial brasileiro, mas sim em um 

fato real: a maior parte das pessoas 
simplesmente não gosta de vento”, 
explica Ruehmann, reforçando que 
“emprestar idéias” é totalmente 
incompatível com a cultura corpo-
rativa da Nordpol.

O produtor executivo da Para-
noid, Claude Letessier, conta que 
o filme, criado para promover o 
vento como energia alternativa, 
mostra um sujeito que incomoda 
as pessoas de uma forma parecida 
com a que o vento faz — levan-
tando a saia da moça, jogando 
areia nas crianças, derrubando 
objetos e incomodando quem 

tenta ler jornal. “As pessoas 
não reagem ao personagem no 
filme, como se ele fosse o pró-
prio vento”, explica Letessier, 
enfatizando que foram 15 dias de 
produção no mês de março, em 
Paris, onde a produtora norte-
americana tem sua base européia. 
Letessier também afirma não co-
nhecer o comercial brasileiro da 
F/Nazca S&S para a Claro.

AZL e Robert Galbraith

Brasil leva a pior na guerra dos gigantes

a competição de Film em 2007. 
“Excetuando o conceito, que é 
brilhante, esse comercial não 
levaria nem Prata em Cannes, o 
que comprova que tivemos um 
ano fraco, abaixo dos anteriores, 
e com um júri de critério meio 
estranho”, escreveu Leite em 
um de seus posts no blog (ainda 
disponível em www.meioemensa-
gem.com.br/cannes2007). 

Outro blogueiro de primeira 
viagem, Antonio Fadiga, pre-
sidente da Fischer América, 
estreou em Cannes criticando 
a qualidade dos filmes: “Ainda 
persiste aquele tipo de comer-
cial de humor, no qual a piada 
faz todo o sentido, mesmo sem 
identificar o anunciante ou a 
categoria, ou seja, um comercial 
candidato à ineficiência”.

Veterano em Cannes, o diretor 

João Daniel Tikhomiroff, presi-
dente da Jodaf Mixer, acredita 
que a falta de unanimidade denota 
um ano fraco em inovações e ca-
minhos ousados. “O Grand Prix 
não é representativo da produção 
mundial. Mostrar que as mídias 
estão se mesclando é um discurso 
bonito, mas, na prática, o filme 
não é um belo exemplo para a 
publicidade na televisão, que real-
mente vive tempos de fragilidade 
criativa”, considera. 

Os outros três candidatos ao 
prêmio principal foram o alemão 
“Power of wind”, da Nordpol 
Hamburgo para Wind Energy, 
que acabou envolvido em uma 
polêmica com um filme brasi-
leiro (ver matéria nesta pági-
na); o inglês “Paint”, da Fallon 
Londres para Bravia (Sony); e o 
norte-americano “I feel pretty”, 

da Wieden+Kennedy Portland 
para a Nike — este último pre-
ferido por Loducca.

A competição de Film con-
cedeu 13 Leões de Ouro, 17 de 
Prata e 49 de Bronze. O resulta-
do denota um júri mais rigoroso, 
já que houve queda de 22,5% 
no total de Leões comparado a 
uma diminuição de 8% no total 
de inscrições. Não ocorreram 
grandes surpresas no ranking 
de países mais premiados, com 
os Estados Unidos liderando (4 
Ouros, 6 Pratas e 15 Bronzes), 
seguidos por Inglaterra (3 Ouros, 
1 Prata e 5 Bronzes), Canadá (1 
Grand Prix, 2 Ouros, 1 Prata e 2 
Bronzes) e Argentina (1 Ouro, 2 
Pratas e 6 Bronzes).

Mais uma vez, o resultado 
brasileiro decepcionou, com o 
País retornando de Cannes com 

apenas dois Bronzes: “Na vida 
dos homens”, da Santa Clara e 
Hungry Man Rio para o Disco-
very Channel; e “Transformer 
Boxes”, da DM9DDB, Fast Film 
e Omni Studios para Luft Logís-
tica. Havia outros dez comerciais 
brasileiros no short list. Em 
2006, o Brasil também faturou 
dois Bronzes, mas teve outros 
18 finalistas. “O Brasil precisa de 
melhores idéias, não convencio-
nais e mais ousadas. Se quiser 
mais prêmios em festivais como 
Cannes, a publicidade brasileira 
precisa arriscar mais e trabalhar 
com temas mais internacionais. 
O papel de surpreender e trazer 
novas idéias ao Festival, que já 
foi desempenhado pelo Brasil no 
passado, agora é da Argentina, 
na América Latina, e da Tailân-
dia, no mundo”, opina Loducca.

Gigante alemão quase sai de Cannes com Grand Prix, apesar da semelhança com o brasileiro “Mudança”, da F/Nazca para a Claro
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Argentina na elite mundial
País mantém boa fase em Film, revela-se em mídia impressa 
e consagra-se com o Grand Prix de Integrated Campaign
Alexandre Zaghi Lemos e Robert Galbraith

Encerrando 
sua participa-
ção no Festi-
val de Cannes 
entre os cinco 
países mais 

premiados, a Argentina parece 
disposta a ocupar definitivamen-
te seu lugar na elite mundial da 
publicidade. Mesmo em um ano 
de diminuição na distribuição de 
Leões em quase todas as áreas, 
revelando júris mais seletivos, as 
agências argentinas mantiveram 
a boa performance em Film, 
revelaram-se competidoras de 
peso em Press e em Outdoor e 
encerraram sua participação em 
grande estilo com o Grand Prix 
e um dos três Leões concedidos 
na estreante área de Integrated 
Campaign. O prêmio máximo foi 
dado à campanha “Choques”, da 
VegaOlmosPonce para o desodo-
rante Axe 3, da Unilever. 

Este foi o segundo Grand Prix 
da história do país em Cannes. 
A Argentina havia ficado com o 
troféu em 1969, quando o evento 
se restringia à área de Film, pelo 
comercial “Litro”, criado pela Go-
wland Publicidad para a Pepsi. 

Hernán Ponce, sócio diretor 
da VegaOlmosPonce (associada 
da Lowe na Argen-
tina), conta que 
o conceito da sua 
campanha nasceu 
com a concepção 
do próprio Axe 3, 
um desodorante 
elaborado a partir 
de dois outros pro-
duto. O conceito da 
mistura vai desde o 
filme, no qual belas 

mulheres se fundem, dando ori-
gem a outras mais belas ainda, até 
diversas peças de mídia impressa 
e outras execuções que brincam 
com a mescla das fragrâncias. 

Sobre o resultado em Film, 
Ponce comemora o fato de a 
Argentina ter, pela primeira vez, 
superado os ingleses na categoria 
mais tradicional do Festival. “Com 
o mercado pequeno que temos, é 
um milagre”, resume. Entretanto, 
Ponce acredita que o sucesso de 
seu país nos últimos anos fará com 
os próximos júris de Cannes sejam 
cada vez mais exigentes. “Vão nos 
olhar com olhos cada vez mais 
críticos”, prevê.

Ponce destaca que o sucesso 
em Cannes não apenas desper-
ta a atenção da indústria da 
propaganda global, mas já traz 
efeitos para o próprio dia-a-dia 
da sociedade argentina, em que, 
segundo ele, a publicidade já 
virou uma paixão popular, em-
bora a realidade financeira das 
agências ainda seja amarga. Di-
ferentemente da relativa fartura 
vivenciada até o fim dos anos 90, 
hoje os anunciantes locais pra-
ticamente inexistem em termos 
de rentabilidade. Ponce afirma 
que 95% da receita de sua agên-

cia vem de trabalhos globais, 
como os feitos para a Unilever, 
ou de campanhas regionais para 
a América Latina. “Os anuncian-
tes nacionais pagam mal, pois a 
oferta de boas agências é grande. 
A saída é o mercado externo”, 
aponta Ponce, lembrando que, 
com a mídia concentrada nos 
bureaus, todas as agências são 
hoje remuneradas por fee.

Boa forma
Prova da boa forma argentina 

foi a reação do público que acom-

panhou a cerimônia de encerra-
mento do Festival quando foram 
entregues os Leões da categoria 
Film. Em um ano de poucas estre-
las, os comerciais mais aplaudidos 
foram os da campanha “Bald”, da 
Santo Buenos Aires para a Arnet 
Broadband, da Telecom. Em seu 
enredo surreal, um rapaz careca 
faz acordo com o anunciante para 
ganhar um pêlo a cada nova assina-
tura do serviço de banda larga — e 
termina não só cabeludo, mas com 
todo o corpo coberto. A campanha 
levou Prata, mas tinha tudo para 

merecer Ouro. 
A Argentina foi 

o quarto país mais 
premiado em Film, 
com um Ouro, duas 
Pratas e seis Bron-
zes. O resultado 
contrasta com a 
pífia performance 
brasileira de dois 
Bronzes. Convida-
dos a participar do 

programa Bate-bola, conduzido 
diretamente de Cannes e trans-
mitido via web (www.meioe-
mensagem.com.br/cannes2007/
cannes_tv.jsp) durante o evento 
pela diretora editorial de Meio 
& Mensagem, Regina Augusto, 
os publicitários Marcello Serpa, 
sócio e diretor de criação da Al-
mapBBDO, e Pablo Del Campo, 
presidente da Del Campo Nazca 
S&S, debateram as diferenças 
entre os dois mercados.

“A grande distância está 
na área de Film, na qual os 
argentinos refinaram seus ro-
teiros. Além disso, a publicidade 
brasileira precisa falar em 30 
segundos para 180 milhões de 
pessoas, enquanto na Argentina 
não há uma desigualdade social 
tão forte e a população está 
concentrada na Grande Buenos 
Aires”, opinou Serpa.

“A crise econômica pela qual 
passamos permitiu que muitos 
anunciantes regionais e globais 
procurassem nossas agências, 
que oferecem boa qualidade 
criativa e de produção a um custo 
bastante baixo. Assim, abrimos a 
cabeça para o mundo e adotamos 
uma linguagem mais internacio-
nal”, salienta Del Campo.

Mesmo com o bom resultado 
da Argentina, Serpa acredita que 
o desempenho do país poderia ser 
ainda melhor, assim como o bra-
sileiro. “O filme médio argentino 
ou brasileiro não é premiado em 
Cannes, mas o médio norte-ameri-
cano ou inglês sim, pela relevância 
das verbas que envolvem ou pela 
divulgação anterior que têm, 
tornando-se conhecidos entre os 
membros do júri”, reclama.

A propaganda como não a conhecemos hoje
Se os Titanium & Integrated 

Lions são a categoria que sinaliza 
o futuro da indústria, esse cami-
nho não é a propaganda como a 
conhecemos hoje. A grande ironia 
foi chancelada pelo júri presidido 
por Alex Bogusky, sócio e diretor 
de criação da Crispin Porter + 
Bogusky (EUA), que ofereceu 
seis Leões e dois Grand Prix, 
divididos ao meio entre Titanium 
e Integrated, a campanhas que 
não tinham a propaganda como 
sua essência criativa. 

O GP de Titanium, concedido 
à agência de Bogusky, foi dado 

a uma campanha criada para 
Burger King intitulada “XBox 
King Games”, em que uma série 
de jogos eletrônicos desenvol-
vidos em parceria com a XBox 
cativou os usuários ao inserir o 
personagem Larry “Creep” King 
no contexto (ver entrevista de 
Bogusky nas págs. 6 e 7). O GP 
de Integrated ficou com a sur-
preendente VegaOlmosPonce, 
da Argentina, por um trabalho 
para o desodorante Axe (Uni-
lever). O país ainda faturou um 
Leão em campanhas integradas 
como “Barrio bonito”, desenvol-

vida pela BBDO Argentina para a 
Nike, com gravuras de jogadores 
famosos em pontos estratégicos 
no tradicional bairro La Boca, 
criando um grande envolvimento 
da comunidade.

Os demais trabalhos premia-
dos em Integrated foram “World 
Press Photo Exhibition”, da 
Clemenger BBDO (Nova Zelân-
dia); e “Tate tracks”, da Fallon 
London (Reino Unido). Em 
Titanium, ficaram com Leões os 
trabalhos “Tap project”, da Dro-
ga5 (EUA) para a Unicef; “Earth 
hour”, da Leo Burnett Sydney 

para a WWF; e “Nike+”, da R/GA 
(EUA) para a Nike. 

Adriana Cury, vice-presiden-
te de criação da McCann Erick-
son e jurada em Titanium no ano 
passado, também destaca que o 
júri tem se direcionado a buscar 
as inovações fora da propagan-
da sinalizando que o futuro do 
negócio passa longe das estra-
tégias de mídia que ainda são o 
principal pilar da indústria. Para 
ela, a dificuldade do Brasil em se 
destacar na premiação passa jus-
tamente por esse ponto, já que 
a maior parte dos investimentos 

no País ainda se concentra na 
TV aberta. 

“O nosso modelo é muito di-
ferente do que é premiado hoje 
em Titanium. E não é qualquer 
campanha integrada que vai 
ganhar. Tem de ser multimídia 
e usar idéias revolucionárias. 
Já tentei vender projetos nessa 
linha, mas o nosso mercado 
não permite”, diz Adriana. Ela 
acrescenta que tão importante 
quanto a qualidade criativa é 
saber apresentar os cases nessa 
categoria. “É preciso ser atrati-
vo”, recomenda.

Humor da série “Bald”: a campanha levou Prata, mas tinha tudo para merecer Ouro 

Direção de arte apurada nos Ouros de Press e de Outdoor revela uma Argentina em plena forma
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O s  ú l t i m o s 
dias de semi-
nários, pales-
tras e ativida-
des paralelas 
d o  C a n n e s 

Lions 2007 trouxeram algumas 
das exposições mais significati-
vas do Festival deste ano. Além 
das esperadas e badaladas par-
ticipações da Saatchi & Saatchi 
(rolo de diretores), do discurso 
de Al Gore, promovido pela Y&R, 
do Cannes Debate e mesmo da 
japonesa Dentsu (embalada pela 
ótima participação do Japão 
neste ano), merece destaque 
o “speech” da WGSN (Worth 
Global Style Network): sob o 
nome Trend Directions for 2008 
– 2009, o grupo ofereceu um 
verdadeiro apanhado cultural do 
mundo. O grupo EMI, a inglesa 
TextAppeal e a DraftFCB foram 
outras participações de destaque 
na reta final do maior encontro 
da publicidade mundial.

Em uma apresentação carre-
gada de exemplos interessantes 
sobre arte, design, espaços 
públicos, arquitetura, moda e fil-
mes, dentre outros elementos, a 
WGSN trouxe à França, na figura 
de sua diretora criativa, Barbara 
Kennington, uma miríade de 
referências e cruzamentos de da-
dos culturais e sociais. Barbara 
discorreu sobre manifestações 
artísticas vinculadas a idéias 
ecológicas, turismo (até mesmo 
o espacial), música eletrônica 
(Klaxons e toda a new rave,
um exemplo até lugar-comum) e 
pontos-de-venda inovadores. 

Um projeto holandês de arte 
“participativa”, em que uma 
enorme escultura muda de cor 
e luminosidade de acordo com 
o “astral” dos moradores (via 
internet, eles diziam como se 
sentiam a cada dia), foi um dos 
grandes exemplos. “Imagine 
você ter um relacionamento com 
seus consumidores em uma loja 
onde sua ambientação varie de 
acordo com a forma como eles 
se sentem naquele momento”, 
comentou Barbara.

A oferta de insights  da 
WGSN, sugerindo aplicações 
em todo tipo de ferramenta de 
comunicação, não deixou de se 
conectar em termos de negócios 
com a palestra da rede DraftFCB. 
O debate When Accountability 
and Creativity Collide tratou de 
defender o modelo de negócio 
adotado pela companhia em 
escala mundial desde o ano pas-

Conteúdo nunca é demais
Em meio à maratona de premiações e short lists de Film e Titanium-Integrated, 
ainda houve espaço para seminários interessantes nos últimos dias do Cannes Lions 2007
Alisson Avila

sado, após seu atual presidente, 
Howard Draft, ter conseguido a 
façanha de colocar o nome da 
sua empresa de marketing direto 
e serviços de marketing à frente 
da clássica marca Foote, Cone 
& Belding. Foi o próprio Draft 
quem introduziu a apresentação 
— defendendo, como era de se 
esperar, a discussão sobre os 
formatos das agências contem-
porâneas: “É preciso escolher 
entre ser vítima das mudanças 
ou um agente dela”, declarou. 

Todo o discurso tratou de 
legitimar o modelo de negócio 
da DraftFCB: propaganda não 
necessariamente na ponta do 
processo de comunicação, mix 
de ferramentas de marketing, 

fluxo livre de informações entre 
todos os departamentos e a ero-
são do above ou below the line.
“A grande questão do mundo de 
hoje para os clientes é conciliar 
a responsabilidade fiscal com a 
criatividade. Nossa referência é o 
ROI, mas no sentido de ‘retorno 
sobre as idéias’”, acrescentou o 
empresário, que trouxe um grupo 
de diretores da rede, oriundos de 
diversas partes do mundo, para 
integrar um debate mediado por 
Suzanne Vranica, repórter do 
Wall Street Journal.

Ao longo do debate, um 
círculo era projetado na tela 
do Palais com um diagrama: 
por fora, o cliente; no meio do 
caminho, as ferramentas (Con-
tent Creators, Insight Datalyst, 
Data Strategies, Experience 
Architetcs, Business Builders); 
e, no centro, os clientes. Tudo 
isso misturado com uma idéia 
de “liberdade” defendida pelo 
diretor de criação da rede em 
Nova York, Chris Berger: “Não 
se pode mais falar em qual o 

processo correto. Se você tiver 
um processo em mente, ficará 
sempre preso a ele”. 

Micos de marketing
Uma campanha da escandi-

nava Electrolux veiculada nos 
Estados Unidos usando o verbo 
“suck” para promover aspira-
dores de pó; uma ação interna-
cional da Bacardi, “The way it 
should B”, cuja sonoridade da 
letra B isolada, na Rússia, signi-
fica “prostituta”; um carro para 
o mercado latino chamado Pinto; 
e marcas como Cock Flavoured, 
Jussi Pussi e Homo Soap, que 
dispensam explicações. 

Esses foram alguns dos 
exemplos exibidos no seminá-

rio Global Marketing Disasters 
— What They Look Like, Why 
They Happen and How to Avoid, 
conduzido pela TextAppeal, 
empresa da Inglaterra espe-
cializada em adaptar e analisar 
campanhas mundiais em âmbito 
cultural, social e político. 

Para apoiar o discurso do 
seu presidente, Elliot Polak, 
um time de peso: o presidente 
global da Aegis Media, Mainardo 
de Nardis; Ian Ewart, diretor de 
marketing da Barclays Wealth 
Management; o diretor execu-
tivo de planejamento da Mather 
Communications, Nick Strauss; e 
o diretor da badalada 180 Ams-
terdam, Chris Mendola. 

“Desastres locais são de-
sastres globais hoje em dia no 
campo das marcas. É impossível 
segurar a informação — e ela 
chegará a alguém que se sentirá 
ofendido por ela, se esse for o 
caso”, apontou Polak. Dentro 
da idéia de ruídos de comunica-
ção, o diretor de marketing do 
Barclays acrescentou que, no 

âmbito pessoal ou comercial, é 
comum não pensarmos no outro 
lado. “É por isso que as agências 
podem ser eventualmente criti-
cadas por fazerem a propaganda 
dos seus sonhos, não dos sonhos 
dos consumidores.” 

Mendola, da 180 Amsterdam, 
aproveitou a deixa para falar do 
perfil multirracial e cultural de 
sua agência e para alertar que, 
“quando agências ou anunciantes 
começam a acreditar demais na 
sua própria mitologia”, as coisas 
podem começar a dar errado por 
conta da auto-referência. Nardis, 
do Aegis Group, acrescentou: 
“Não pensemos que a globalização 
acabou com as diferenças porque 
esse não é um bom discurso”. 

Mercado fonográfico
Fora das questões comporta-

mentais, a EMI Music Publishing 
(EMP) trouxe a Cannes o debate 
Além dos 30 Segundos: Licen-
ciamento Musical, Criatividade e 
Novas Mídias, no qual a gigante 
fonográfica fez um legítimo mea-
culpa de suas mancadas merca-
dológicas dos últimos anos — es-
pecialmente o movimento no qual, 
ao lado de Sony-BMG, Warner e 
Universal Music, transformou seus 
clientes em criminosos por conta 
da ascensão do Napster e todos 
seus sucessores de “download
ilegal de músicas”. 

O vice-presidente sênior de 
recursos musicais e desenvol-
vimento da EMP, Keith D’Arcy, 
comentou que seu setor nunca 
foi bom para reagir a movimen-
tos de mercado, “vide a campa-
nha promovida contra as fitas 
cassetes quando elas chegaram 
ao mercado”, recordou. “Todo 
o negócio está com uma péssi-
ma imagem em meio à opinião 
pública, e precisamos melhorar 

isso de qualquer maneira. É por 
isso que a EMI, desde 1999, tenta 
pensar diferente, ao lançar esta 
operação autônoma (EMP) de 
criação de conteúdo para proje-
tos de marcas e licenciamentos 
de canções”, acrescentou.

A evidente boa vontade da 
EMI em falar para os publicitá-
rios não foi tão bem percebida 
por Stephanie Diaz-Matos, da 
produtora Search Party, uma das 
integrantes do debate. Liderando 
uma empresa que vive da nego-
ciação de direitos e produção de 
músicas, ela foi taxativa ao dizer 
que “é um absurdo alguém pedir 
US$ 100 mil por uma música para 
uma campanha viral de três me-
ses”, referindo-se às gravadoras. 

“Minha sugestão aos produtores 
e também às agências é busca-
rem a autonomia e investirem 
na pesquisa e contratação de 
artistas novos ou independentes. 
Desenvolvam conteúdo próprio e 
depois tentem transformar isso 
até mesmo em produtos para o 
mundo pop.” 

A definição de um modelo 
de comissionamento para a 
música pop nas novas mídias é, 
segundo D’Arcy, o grande desa-
fio da EMI daqui por diante. Um 
exemplo considerado positivo 
por ele envolvia um projeto da 
Nike, que solicitou uma música 
inédita de um grupo conhecido 
para oferecer como download.
A gravadora receberia um per-
centual sobre cada arquivo 
baixado, como se fosse a venda 
de um single. “Por outro lado, 
veja a música-tema do novo 
filme do James Bond (cantada
por Chris Cornell). Ela é muito 
identificada com o produto para 
ser vendida como uma música 
qualquer”, contrapôs. 

Equipe de diretores da rede DraftFCB discute e defende seu modelo de negócio durante os seminários do Cannes Lions 2007
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Se para tudo há uma primeira 
vez, a máxima também se aplica 
a profissionais de marketing 
e comunicação em relação ao 
Cannes Lions. Até mesmo di-
versos delegados brasileiros co-
mentaram, durante a semana do 
Festival na França, que o grande 
grupo verde-e-amarelo estava 
consideravelmente renovado em 
2007, tanto no que diz respeito a 
profissionais de agências quanto 
de anunciantes.

No lado das agências, não fo-
ram apenas novatos que “estrea-
ram” no Palais e na Côte d’Azur. 

O sócio-diretor de operações da 
Loducca, André Paes de Bar-
ros, acompanhou a semana do 
Festival pela primeira vez e diz 
ter ficado impressionado, tanto 
no que diz respeito à estrutura 
de produção do evento quanto 
às competições criativas. Para 
ele, uma das melhores expe-
riências foi assistir a confusões 
de long list e short list ao lado 
de clientes. “Essa é uma idéia 
boa: acompanhar as reações 
deles a cada filme que passa. 
E, depois de ver mais de 300 
filmes, ouvir que aquilo ampliou 
seu critério nos proporciona um 

A primeira vez...
Estreantes em Cannes comentam o que houve de melhor e 
pior de acordo com suas expectativas para o Festival
Alisson Avila

ótimo desafio, que é aprovar 
campanhas com um anunciante 
dotado de uma visão abrangente 
sobre propaganda”.

Paes de Barros diz ter voltado 
de Cannes convencido de que, 
definitivamente, idéias não têm 
formato. “A afirmação parece ób-
via, mas ver de perto as melhores 
idéias do mundo, realizadas de 
maneiras totalmente novas e 
inusitadas, faz a gente repensar 
até o óbvio: a era da segmenta-
ção pode estar chegando ao fim e 
as agências não podem mais ser 
separadas em mídias — off-line, 

online, above the line, below 
the line — mas, sim, pelo seu 
potencial criativo em todas as 
especialidades”, considerou.

O executivo engrossa o coro 
dos que enxergam a tecnologia 
como o grande elemento revolu-
cionário do mercado e cita o GP 
duplo de “Evolution”, da Ogilvy 
& Mather Toronto para Unilever 
— Dove como exemplo. “O GP 
de Film foi o mesmo de Cyber. 
Ou seja, filme bom é filme bom, 
o que importa é a idéia, não o 
meio em que veicula”. Isso tam-
bém significa que não há mídia 
inovadora que encoberte uma 

idéia fraca. “Preciso confessar 
que também vaiei algumas coisas 
com a platéia”, conta Barros. 

Outro profissional de agência 
que visitou Cannes na semana 
do Festival pela primeira vez foi 
o presidente da Fischer América, 
Antonio Fadiga. “Sempre achei 
uma boa desculpa para não ir a 
Cannes, até que não mais encon-
trei”, revela, ao fazer uma crítica 
contundente ao meio. Fadiga 
acredita que os publicitários pre-
cisam mudar sua postura, já que 
boa parte deles “parece entrar em 
estado de graça e de férias nesta 
semana do Festival”. Badalações 
até altas horas, visitas esparsas 
ao Palais e passeios de barcos 
alugados são “extravagâncias” 
que incomodam Fadiga. “Essa 
postura, ainda mais quando é re-
gada a champanhe paga por seus 
empregadores, é irritante”, desa-
bafa. “Se todos acham altamente 
positiva a maior participação de 
anunciantes em Cannes, deve-
riam, no mínimo, mudar a atitude. 
Beira ao ridículo”, ataca.

Mas nem tudo são críticas na 
visão de Fadiga. Ainda que cético 
e com visões ácidas acerca de te-
mas como a qualidade média dos 
concorrentes nacionais em Film 
(“é com certo constrangimento 
que afirmo que Índia, Tailândia 
e Austrália foram melhores do 
que nós”), o excesso de trabalhos 
fantasmas (“só conhecia 1 ou 2 
dos 30 Leões do Brasil”) e os co-
merciais “engraçadinhos”, ele va-
loriza as questões concernentes à 
categoria Titanium & Integrated e 
à participação cada vez maior de 
anunciantes no Festival.

No caso de Titanium & Inte-
grated, Fadiga avalia que ainda 
existe muita confusão de inter-
pretação entre o uso de diferentes 
disciplinas versus a verdadeira 
comunicação integrada. “Os cri-
térios da categoria deveriam ser 
revistos, porque hoje são definidos 
simplesmente pela veiculação 
em mais de três mídias. Mesmo 
assim, foi possível ver muita coisa 
interessante, acima da média de 
outras categorias”, considerou. Já 
a ampliação do número de clientes 
em Cannes é interpretada como 
“gratificante” pelo profissional.

Efervescência 
para criar e inovar

“Se as empresas costumam 
ir a feiras internacionais de 
eletrônicos, telecom, carros, 
moda, etc., por que não pro-
paganda?”, pontua. “A preocu-

pação deles em se atualizar na 
análise de idéias mais originais 
é bem-vinda, especialmente 
quando percebo que anun-
ciantes e criativos aplaudem 
os mesmos comerciais. Os GPs 
concedidos para anunciantes 
historicamente rechaçados 
pelos criativos como difíceis 
de aprovar boas idéias — Uni-
lever e Procter & Gamble, por 
exemplo — são uma prova des-
se movimento”, analisa. Este 
seria um grande passo para as 
agências sublimarem o discurso 
fácil do “cliente careta” como 

possível desculpa para peças 
nada inovadoras.  

O diretor de serviços de 
marketing da Nokia, Craig 
Webster, ajuda a confirmar a opi-
nião de Fadiga. Em sua estréia 
no Festival, Webster comparou 
Cannes, guardadas as devidas 
proporções, com o mesmo even-
to estelar que movimenta o mer-
cado brasileiro de moda, o São 
Paulo Fashion Week. “É um mo-
mento em que todas as pessoas
da área se encontram, trocam 
idéias e visualizam as grandes 
linhas gerais de abordagem de 
comunicação para um futuro 
próximo”, conta. “Claro que há 
todos os excessos, as festas, etc., 
mas isso fica em segundo plano. 
Mesmo as palestras que eventu-
almente tenham decepcionado 
não afetam o resultado, que foi 
além das minhas expectativas”.

Por causa da natureza de 
seu trabalho na Nokia, Webster 
acompanhou particularmente as 
inscrições e o short list de Cyber 
e Press, em que, segundo ele, a 
participação do consumidor no 
desenvolvimento e no feedback 
das peças ocupa um papel cada 
vez mais fundamental. “Como o 
champanhe que fluía durante a 
semana, lá eu me sentia numa 

efervescência para criar e inovar 
e especialmente me unir com a 
agência para buscar novos desa-
fios no ‘espaço digital’”, relata. 
O saldo é o de uma grande con-
gruência de trabalhos: “Cannes 
me ajudou a sentir parte de um 
grupo coletivo de marqueteiros 
e criativos com o propósito de 
elevar e guiar os níveis de cria-
tividade no mundo diverso do 
marketing”, considera. 

Paes de Barros, Fadiga e 
Webster participaram do blog 

Sapo de Dentro, que fez parte 
da cobertura de Meio & Men-
sagem do Festival de Cannes 
(www.meioemensagem.com.
br/cannes2007/sapo.jsp).

Estréia premiada
E, se há uma estreante que 

não pode reclamar de seu “dé-
but” no Festival, é Maria Carolina 
Saraiva, redatora da DM9DDB, 
que levou Leão de Prata em Cy-
ber com “Evolution”, peça criada 
para a Cia. Athletica. “Não que 
eu goste de jargões, mas, para 
explicar o que Cannes foi para 
mim, vou precisar dizer que ‘a 
primeira vez a gente nunca es-
quece’. E o primeiro Leão, muito 
menos”, diverte-se.

Maria Carolina acredita que o 
Cannes Lions não pode ser visto 
apenas como um encontro de 
publicitários. “É um encontro de 
idéias, de formas de pensar, de 
criatividade pura. Um lugar per-
feito para repor energias e voltar 
pronto para outra”, diz, sem deixar 
de ressaltar que as festas também 
fazem parte do pacote: “Afinal, 
elas não deixam de ser uma cele-
bração de nosso trabalho. Já estou 
juntando dinheiro para carimbar 
meu passaporte no próximo ano 
novamente”, acrescenta.

Fadiga: em Titanium & Integrated houve trabalhos acima da média de outras categorias Webster: propósito de elevar e guiar os níveis de criatividade no mundo diverso do marketing

Maria Carolina Saraiva: Leão de Prata em Cyber em seu début em Cannes
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 2 jul. 2007. Cannes 2007, p. 34-39.


