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Sócio e vice-presidente de mídia da Africa, o executivo Luiz Fernando Vieira é o representante 
do Brasil no júri da competição Media Lions deste ano do Festival Internacional de Publicidade 
de Cannes. Paulistano, nascido há 40 anos no Hospital São Paulo, são-paulino “roxo”, Vieira, 
pai de Luca, iniciou carreira no Bradesco, atuou durante uma década na McCann Erickson, 
passou pela DM9 e Talent até se incorporar ao projeto da agência de Nizan Guanaes em 2002. 
Na sua avaliação, o Brasil pode ser competitivo em Cannes, mas recomenda que os trabalhos 
tenham “capacidade de abrangência da idéia, interatividade e captar a atenção de muita 
gente”. Ele vai fazer plantão na sede do Grupo de Mídia de São Paulo na segunda semana de 
junho para ouvir das agências suas argumentações para fazer defesas pontuais. Fascinado por 
tecnologia, chegou à publicidade por influência de Arnaldo Rosa, atual diretor da revista Caras. 
“Estava inscrito para ciência da computação e ele me disse que ia fazer publicidade. Eu me 
inscrevi no Mackenzie e na ESPM. Passei em 25º e ingressei na publicidade onde estou até 
hoje”, disse, enfatizando que seu envolvimento com a mídia deveu-se às aplicações 
tecnológicas para pesquisa de mídia, por exemplo. Na sua avaliação,  tudo pode virar mídia 
nos dias de hoje, porém ressalta que o ambiente profissional ficou mais excitante. “A mídia 
vive seu momento mais rico e isso é muito bom”. 
 
Quais são suas expectativas em relação ao Media Lions 2008? 
 
Algumas coisas estão me deixando ansioso. A principal é a de estar participando pela primeira 
vez de um júri internacional. Já participei de vários júris de mídia como o do Estadão e da 
Editora Abril, mas essa experiência em Cannes deve ser insuperável. Já estou vivenciando o 
festival através dos e-mails que recebo com cases de todo o mundo e também do Brasil. O 
intercâmbio cultural deve ser intenso com 25 jurados e um presidente. Tenho certeza de que 
vai enriquecer minha carreira e esse conhecimento certamente será dividido com a Africa e 
seus clientes. 
 
Qual outro tipo de ansiedade? 
 
Como ajudar o Brasil a ter uma boa performance nesse júri. 
 
Você acha realmente que membros do júri podem exercer algum tipo de influência para seu 
país de origem? 
 
Tenho tido muitas conversas com amigos que já estiveram no júri de Cannes. Isso é lenda. Por 
quê? O júri é dividido em grupos e ninguém consegue ver todos os trabalhos. No primeiro 
momento, são dois minutos e meio para analisar cada case. Nessa hora, ninguém se vê. 
Quando digo ajudar o Brasil é no sentido de estar bem preparado para argumentar sobre 
relevância e dúvidas em geral. Não sei se o critério deste ano vai ser como nos anos 
anteriores. Acho que até a shortlist, muitos cases, não só do Brasil, passam batido. 
 
Esse negócio de lobby também não é bem visto, não é mesmo? 
 
Sim. As conversas têm que ser em alto nível. O conhecimento dos cases brasileiros é essencial 
para ajudar o júri sempre que for questionado para sanar alguma dúvida. Lobbies, nem 
pensar. 
 
Você vai repetir a estratégia do Ângelo Franzão de fazer um plantão no Grupo de Mídia de São 
Paulo para ouvir das agências suas argumentações sobre os cases inscritos? 
 
Sim. Acho até que essa estratégia será regular a partir de agora. Vou dedicar um dia para me 
ater ao conhecimento das inscrições do País. Pode acontecer uma informalidade no júri e quero 
estar preparado para me lembrar de pontos que podem ajudar na compreensão. Será no dia 2 
ou 3 de junho. 
 



Como você está se preparando para o júri? 
 
Estive olhando cases internacionais e me informando sobre novas tecnologias. Acredito que 
vou ver muita coisa envolvendo internet, mobile marketing, games etc. Hoje, tudo é mídia. 
Não vou me assustar se aparecer um evento inscrito na área de mídia e também em 
promoção. É reflexo da convergência. São várias categorias para inscrever um case e eles são 
previamente selecionados pela organização para facilitar os trabalhos. O júri não vai trabalhar 
em causa própria, afinal são todos profissionais com carreiras importantes. Se a agência 
inscreveu um case na categoria de rádio, tenho certeza de que ele vai ser analisado sob esse 
ponto de vista. Se não for relevante no sentido de atrair a atenção dos consumidores, deverá 
perder pontos. 
 
Quais elementos um case de mídia deve contemplar? 
 
Ele deve valorizar uma série de coisas, entre as quais idéia inovadora; capacidade de 
abrangência da idéia e de captar a atenção de muita gente. 
 
Mas a mídia está cada vez mais segmentada? 
 
Sim. Mas, mesmo assim, quando se fala de mídia segmentada, estamos falando de cobrir 
milhares de pessoas, senão é marketing direto e esse tipo de comunicação tem área específica 
no festival. Quando falo de mídia, o argumento pressupõe a capacidade de uma idéia 
inovadora dentro de qualquer um dos meios, mas que também tenham mobilização e 
atingimento e também potencialize o entendimento da mensagem que é quando se separa a 
traquitana de mídia de uma idéia impactante e eficiente. Às vezes vemos uma idéia muito boa, 
mas a implementação é feita em um título de dez mil exemplares. Mas uma idéia com 
potencial vai ter mais resultados em um veículo de grande penetração. Se através do formato 
e da ação inovadora ajudar a potencializar a mensagem, tudo certo. Tenho um exemplo aqui 
na Africa de uma ação para a Mitsubishi Sport batizada de “Faz você ir mais longe”. O 
comercial seguiu por três canais diferentes da Globosat. O filme entrava no ar com letterings 
que remetiam para outra parte do comercial em outro canal e depois para outro. O resultado 
foi excelente porque a idéia tinha os elementos que citei acima: idéia inovadora, 
interatividade, plataforma de audiência grande e com entendimento claro da mensagem.  
 
 
Você inscreveria esse trabalho em Cannes? 
Com certeza, mas a Africa não inscreve seus trabalhos em festivais. Também não 
inscreveríamos porque estou no júri e isso é uma questão ética.  
 
O maior problema do País está na inscrição? 
 
Sim. É preciso ter atenção para não ter uma desclassificação imerecida. O jurado vai observar 
a pertinência e se esse ingrediente não estiver presente, passa batido. 
 
O Brasil tem chances? 
 
Acredito que sim. Mas essa noção só terei após a reunião no Grupo de Mídia. Alguns trabalhos 
que participaram no prêmio de mídia da Abril, embora a maioria segmentados para o meio 
revista, tiveram grande evolução em relação ao ano passado quando também estive no júri. 
Como a Abril envolve a MTV e internet, alguns trabalhos exploravam com qualidade essas 
plataformas. 
 
O Brasil tem um parque de mídia enorme e com um modelo próprio de publicidade, por que a 
competitividade não é maior? 
 
Temos muito a ganhar em Cannes. Já tivemos prêmios como o do ano passado para a Rádio 
Sul América. O que se passa é o entendimento da relevância dessa mídia para o resto do 
mundo. Como explicar a revista Veja para um indiano? É preciso relatar sua potência com 
clareza afinal ela tem a capacidade de desmontar um presidente da República. Outro ponto é a 



qualidade da inscrição que tem que ter uma peça de venda instigante para o jurado entender o 
case. O pessoal de fora está me enviando vídeos bem legais que em três minutos você 
entende tudo. Inscrevemos mal e ainda por cima somos prolixos. Recomendo objetividade do 
tipo problema e solução. 
 
O Brasil já passou da fase das traquitanas? 
 
Sim. O case da Lew’Lara\TBWA que juntou as capas da Veja e da Vejinha para falar da 
conectividade do Nokia é um bom exemplo de inteligência de mídia. Não é à toa que ganhou o 
Grand Prix do Prêmio Abril. Gostaria de ter feito esse trabalho. Não só o Brasil, mas o mundo 
migrou para um ambiente mais holístico. 
 
Como vê a mídia neste momento? 
 
É o momento mais rico da mídia na história. Antes éramos o patinho feio, agora não. O Nizan 
Guanaes me diz sempre que começaria pela mídia. As novas tecnologias estão dominando com 
os aparelhos de telefonia móvel, televisão em aparelhos que cabem na palma da mão, 
internet, TV digital, interatividade e estabelecer convergências entre essas fontes. 
 
Como você consome mídia? 
 
É bem diferente do meu dia-a-dia como executivo. Tenho um set em casa com Apple TV, 
Xbox, set-top-box, high definition, PlayStation 3 e uma série de outras novas tecnologias, tudo 
interligado. Outro dia passei uma tarde assistindo ao YouTube através do Apple TV. E esses 
equipamentos já têm preços competitivos. Levei para o estádio de futebol um celular com TV. 
O pessoal que estava em volta de mim queria confirmar se o lance foi ou não legal.  
 
O modelo brasileiro atrapalha? 
 
Não. As empresas de mídia se transformaram. Hoje elas têm criativos na sua estrutura. A 
campanha de lançamento do Wii da Nintendo foi da Starcom que lançou o game. Claro que 
tem criador na estrutura da empresa.  
 
O que te atraiu na publicidade? 
 
É uma história engraçada. Estava fazendo o curso colegial, muito ligado à tecnologia, e acho 
que esse gosto exerceu influência para posteriormente optar pela atividade de mídia por um 
caminho não tão linear como o de muitos profissionais da área. Encontrei um amigo, o Arnaldo 
Rosa, atual diretor comercial da revista Caras, e conversávamos sobre que universidade 
iríamos cursar, coisas do gênero. Eu estava decidido a fazer ciência da computação tanto que 
me inscrevi no vestibular do Mackenzie de 1984. O Arnaldo me disse que ia tentar 
propaganda. Na hora, me surpreendi porque não imaginava que ele faria essa opção. Eu 
trabalhava no Bradesco como auxiliar em uma agência do Ibirapuera. Chegava cedo para ler 
os jornais e aconteceu uma coisa inacreditável. Tinha um anúncio da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing lembrando que aquele dia era o último para as inscrições do seu 
vestibular. Lembrei na hora do Arnaldo. A prova aconteceria na semana do Rock in Rio, em 
1985. Não tive dúvida, me inscrevi no vestibular da ESPM para aproveitar uma folga 
obrigatória que o banco daria devido à prova. Fiz os concursos do Mackenzie e da ESPM e fui 
para o Rio ver o rock. Não passei para ciência da computação e fiquei em 25º lugar na prova 
da ESPM, que ainda funcionava na Av. Ruy Barbosa, no bairro do Bexiga. Fui para casa e 
contei a novidade à minha mãe, Dalva Politti, que ficou muito contente com a notícia. Ela me 
contou que quando eu tinha 6 anos queria saber como os artistas de televisão tinham tanto 
dinheiro. Ela me respondeu que era a propaganda. Ela fez associação automática com o meu 
provável dom. Decidi fazer o curso com a possibilidade de deixá-lo se não curtisse. Estou na 
publicidade até hoje.  
 
Qual era o ícone da tecnologia nessa época? 
 



Ainda não havia computadores em larga escala, mas eram eles que me atraíam nesse 
ambiente tecnológico. Curtia Atari, games, televisão, equipamentos de som etc. Comecei no 
marketing do Bradesco, após uma prova para quem estudava publicidade, mas não tinha 
exposição ao aparato tecnológico. Só fui ver o primeiro microcomputador na McCann Erickson 
em 1986. Antes, a agência tinha terminais ligados a um mainframe.  
 
Seu hobby é música? 
 
Comecei a gostar de música na adolescência. Ouvia rock’n’roll e outros gêneros, mas um 
amigo meu DJ, colecionador de vinis, mudou a minha vida. Encontrei na sua coleção um LP do 
ACDC com o Angus Young na capa. Ele me disse: “Fica com ele que não gosto disso”. Me 
apaixonei pelo metal e, desde, então não parei mais. Comprei minha primeira guitarra com 
poupança abastecida pelo meu avô. 
 
Tem banda até hoje? 
 
Sim. Tenho a República que está lançando no próximo dia 7 de junho o CD “There’s no fucking 
eletronic modern loop” no espaço Inferno, em São Paulo. A produção é minha, resultado de 
um curso de especialização que fiz. A música é mais do quem um hobby. 
 
Porque você se interessou pela área de mídia quando o normal para quem vai estudar 
publicidade é tentar carreira na área de criação? 
 
É verdade, a maioria queria e quer criação. Quando saí do Bradesco fui para a McCann 
Erickson trabalhar com o Carlos Querin, que foi meu padrinho na contratação e que era mídia. 
A minha conversa com ele evoluiu porque a agência já mexia com tecnologia para monitorar 
estatísticas e pesquisas de mídia, por exemplo. Apesar do pouco interesse dos estudantes de 
publicidade pela área de mídia, não fui aproveitado devido à opção por uma outra postulante à 
vaga. Seis meses depois, Luis Sumida e Paulo César Queiroz me contrataram em 1986. 
 
Ficou quanto tempo na McCann? 
 
Praticamente dez anos. Comecei na pesquisa, passei para a compra e depois planejamento. 
Fui promovido a gerente de grupo que tinham clientes como Unilever, Martini, Lufthansa e 
Ferrero Rocher, só para citar alguns. Em 96 o Queiroz foi para a DM9 e me levou junto. Fiquei 
até o final de 99 e vivi os momentos em que a agência conquistou os dois prêmios de Agência 
do Ano do Festival de Cannes. 
 
O que te motivou a aceitar o convite da Talent para substituir o Paulo Gregoracci? 
 
Foi uma proposta que soou como um desafio. O José Francisco Eustachio me identificou e 
aceitei de imediato, afinal era uma grife com o nome Talent. Porém, o Nizan Guanaes me 
convidou para ingressar no projeto Africa em março de 2002. Novamente encarei como um 
desafio. Trabalhamos sete meses e a Africa foi inaugurada no mês de dezembro. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 26 maio 2008. p. 13. 


