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Fã de Guga Kuerten (principalmente) e Roger Federer, seus ídolos no esporte em que pratica, 
o piracicabano Flávio Casarotti, de 37 anos, será pela primeira vez jurado do Festival de 
Cannes, evento do qual já trouxe alguns Leões em sua bagagem ao longo da carreira. Ele fará 
parte do júri do Radio Lions, categoria que está apenas em sua quarta edição. Expertise não 
faltará. O criativo é um entusiasta do meio rádio, e cobra uma maior participação dos 
publicitários brasileiros na área no Festival de Cannes. Para ele, uma mídia que envolve o 
consumidor com facilidade e com um menor custo de produção, não pode continuar a ser o 
primo pobre de outras mídias. Redator por formação, Casarotti é formado em publicidade pela 
ESPM, e começou a trabalhar na área em 1991, na Young & Rubicam. Passou por Lowe, 
Loducca, Carillo Pastore e DM9DDB, onde ficou por quatro anos. Em setembro de 2004 
assumiu a direção de criação da Fischer América, tornando-se vice-presidente de criação há 
pouco mais de um ano. Com cases de sucesso para clientes como Honda, TAM, Telefônica, 
Bohemia, Banco Itaú, Nova Schin, Caixa Econômica Federal, Vivo e outros, Casarotti acumula, 
além de Cannes, importantes prêmios internacionais, como o badalado Gold on Gold do One 
Show. 
 
Como recebeu a indicação ao júri do Radio Lions? 
 
Foi engraçado. O Cláudio Santos (diretor de mercado anunciante do jornal O Estado de S. 
Paulo, representante oficial do Festival de Cannes no Brasil) me ligou fazendo o convite e eu 
pedi três horas para pensar. A primeira coisa que eu pensei foi a língua. Por mais que eu tenha 
afinidade com o inglês, é diferente ter que ficar ouvindo horas e horas de propaganda de rádio. 
Daí eu liguei para o Mario D'Andrea, que já foi jurado, que me disse que era tranqüilo, pois eu 
acompanhava com um roteiro. Também peguei um CD que tinha do One Show, ouvi alguns 
trabalhos de rádio e não vi tantas dificuldades. Foi quando eu retornei para o Cláudio e aceitei 
a indicação. A dúvida não foi questão de vaidade pessoal, mas a responsabilidade de julgar 
bons trabalhos do mundo inteiro. 
 
Quais as suas expectativas? 
 
Nunca fui jurado de Cannes, mas estou conversando com pessoas que já foram e acabei 
colhendo algumas informações que me deixaram mais tranqüilo em relação ao processo do 
julgamento. Às vezes nós temos outra imagem, mais complexa, mas parece ser bem tranqüilo, 
pois é muito prático. Como eu disse, nós ficamos ouvindo os spots, mas com o roteiro nas 
mãos, lendo o que está se passando. Também recebi um e-mail muito simpático do presidente 
do júri do Rádio Lions, o Mark Gross (vice-presidente sênior e diretor de criação da DDB de 
Chicago), onde ele deu a entender que deseja encontrar um ambiente leve e um clima 
amigável durante o julgamento, mas em favor da boa propaganda, das idéias legais. Esse 
contato foi bem legal, pois os demais jurados também responderam o e-mail, o que me leva a 
crer que teremos um trabalho interessante. Até porque o rádio não sofre a mesma pressão 
que outros meios no Festival de Cannes, como a televisão, a mídia impressa ou até a internet. 
Os olhos do público estão mais voltados para essas mídias. 
 
Por que o rádio não desperta a mesma atenção? 
 
É engraçado. Eu digo isso mas não compartilho dessa opinião. Eu sempre fui um defensor e 
um praticante do rádio. Em minha carreira tive muitas experiências boas e premiações com 
esse meio, que eu considero como um veículo de comunicação de grande potencial para a 
propaganda. O que acontece é que o rádio é considerado um primo pobre de outras mídias, 
principalmente aqui no Brasil. Creio que não estamos olhando com a devida atenção para o 
rádio. Tanto que muitos dos diretores de criação de agência que eu pedi para me enviarem os 
spots que mandarão a Cannes, para eu me familiarizar com eles, disseram que não estão 
mandando nada. Isso retrata a pequena importância que estão dando para o meio. Acho que o 
Brasil deveria explorar mais o rádio, pois ele consegue, por meio da narração, contar histórias 



e envolver as pessoas de um modo interessante e com muito mais facilidade e menos custo de 
produção. Nosso humor, narrativas e idéias são muito boas para o rádio. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, eles valorizam bem mais o meio.  
 
Quando você fala em valorização do meio é em relação ao investimento publicitário nessa 
mídia ou aos festivais de publicidade? 
 
O que eu acho é que os investimentos publicitários no meio rádio não se refletem nessa 
competitividade que existe em outras mídias em Cannes, não representa o mesmo interesse 
de outras mídias. E acredito que teria muito mais a oferecer em termos competitivos para a 
publicidade brasileira do que os filmes inscritos no festival. Se conseguirmos fazer um trabalho 
interessante em rádio a nossa performance em Cannes pode melhorar ainda mais. Eu fui 
jurado da categoria agora no Anuário de Criação e vi que a nossa produção é muito boa, mas 
falta inscrever mais. 
 
Um Leão em áreas como Filme ou Mídia Impressa sempre é mais valorizado. Não entraria aí a 
questão do ego do profissional? 
 
Talvez. Mas isso, se for verdade, é subestimar um prêmio de uma mídia importantíssima e 
com uma abrangência incrível. O rádio é um meio democrático, presente por meio de 
pequenas emissoras em cidades minúsculas até às gigantes, que transmitem em cadeia 
nacional. É uma mídia que consegue obedecer aos padrões e características de cada região, 
que ajuda na formação da cultura do povo. E é uma mídia que não exige nossa total atenção. 
Podemos estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo em que somos atingidos pela 
mensagem do anunciante. Tem um poder de alcance e impacto fantástico. 
 
Como está sendo sua preparação para o júri? 
 
Estou ouvindo muitas coisas premiadas nos últimos anos, analisando o critério do julgamento. 
Também ouvi spots premiados no One Show, que é outro festival que tem uma forte categoria 
em rádio. Estou recolhendo materiais de algumas agências brasileiras e também buscando 
trabalhos de fora, para tentar ter uma noção do que eu irei enfrentar durante o julgamento. 
Também estou aprimorando meu inglês e preciso aprender a acordar mais cedo. Os 
julgamentos em Cannes começam às 8h30, e nesse horário ainda estou meio letárgico. 
 
Você disse que conversou com algumas pessoas. Chegou a falar com os ex-jurados brasileiros 
na área? 
 
Sim, falei com o Mario D'Andrea e o João Livi, jurados dos dois anos anteriores. Tivemos 
alguns encontros apenas para eu me familiarizar com os detalhes do processo. 
 
Acha que o Brasil poderá ter um bom desempenho? 
 
Temos competitividade. Lógico que em festivais, ainda mais do nível de Cannes, sempre 
acontecem situações como "aquela peça que deveria ser premiada, mas não foi". Mas sou 
otimista e acho que temos boas chances com o que temos. O problema é que estamos 
enviando poucas peças. E isso, obviamente, reduz as chances de uma performance ainda 
melhor. 
 
Nas três primeiras edições do Radio Lions os Estados Unidos e a África do Sul foram os países 
que mais se destacaram. Acredita que esse panorama se mantenha?  
 
Olha, se há cinco, ou dez anos tínhamos poucos players vencedores em Cannes, de alguns 
anos para cá estamos vendo países que nunca foram grandes expoentes da propaganda com 
trabalhos incríveis, como Índia, Cingapura, Tailândia, esses principalmente na parte gráfica. 
Antes eram Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Espanha, alguma coisa da Alemanha, França e 
África do Sul. Cannes está mudando muito e fica cada vez mais difícil fazer previsões. Mas no 
Radio Lions acredito que ainda teremos uma performance melhor dos Estados Unidos, por 
causa da tradição nesse meio e do volume de inscrições. 



 
Não só Estados Unidos e África do Sul, como também outros países que já se destacaram no 
Radio Lions, como Inglaterra e Austrália, são de língua inglesa. No rádio o idioma é um 
entrave para países de outras línguas?  
 
Sim, é sempre um entrave. O que temos que fazer é tentar ver até onde a tradução é 
adequada. Até porque existe uma questão no regulamento da nossa categoria que diz que o 
trabalho deve ser literalmente traduzido. Não é permitido adaptá-lo para uma linguagem mais 
universal. 
 
Então isso também faz com que trabalhos com aspectos mais regionais sejam outro entrave na 
busca de um prêmio? 
 
Sim, mas daí não é só ruim para o Brasil. Aspectos regionais existem em todos os países. E é 
inevitável que as peças mais universais acabem se destacando. 
 
Quais são as características que um trabalho de rádio precisa para ter chances de conquistar 
um Leão em Carmes? 
 
A idéia tem que ser um pouco mais universal. Não pode ser tão regional ao ponto de só um 
cara de determinado local achar engraçado. Mas tem que ser uma idéia bastante forte, 
inovadora, surpreendente, emocionante. E bem produzida, logicamente. Assim como em todas 
as outras áreas, para se ganhar um prêmio em Cannes é preciso que o trabalho seja muito 
bom. 
 
Mas há uma grande diferença no processo de criação de um trabalho para o rádio ou para os 
outros meios? 
 
Sem dúvida. O rádio é mais ligado à literatura, onde você exercita a imaginação do 
consumidor, criando cenários e personagens que serão idealizados pelos criativos e 
trabalhados em conjunto com a narração. Eu digo que metade da produção de um trabalho no 
rádio é feita pelo publicitário, mas a outra metade está na cabeça do consumidor, da forma em 
que ele irá imaginar aquela história. 
 
Como é a sua relação com o rádio como consumidor?  
 
Eu sou um adepto do rádio. Acordo e entro no banho com o rádio ligado e vou e volto ao 
trabalho com ele, mesmo tendo iPod e CD ao meu lado, no carro. Acho que gosto dessa 
surpresa do rádio, ficar na expectativa do que vamos ouvir. O que não existe no iPod, nem no 
CD. Normalmente eu ouço uma rádio de notícias, logo cedo, e duas ou três rádios que fazem 
um misto de música e notícias. 
 
E para se desligar um pouco dessa correria que é o meio publicitário e do júri de Cannes. 
Quais são seus hobbies? 
 
Hoje em dia eu jogo tênis. E leio bastante, sempre gostei de literatura. Que foi o que me fez 
desejar trabalhar com comunicação. 
 
Quais são seus gêneros preferidos? 
 
Gosto muito de romance. E ultimamente tenho lido muito o que os americanos chamam de 
historical novel, que mistura ficção com realidade, como as obras de Gore Vidal. Gosto muito 
de Dostoiévski, Machado de Assis, de coisas mais contemporâneas como Paul Auster e Don 
DeLillo. 
 
Além de propaganda, você também cursou ciências sociais. Em que isso ajudou na sua 
formação de publicitário? 
 



O publicitário tem que ser um cara muito atento, sem preconceitos quanto à informação. E as 
ciências sociais te dá uma visão macro de sociedade, comportamento, de mundo, enquanto a 
propaganda te dá o viés de como usar isso com objetivo mercadológico. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 2 jun. 2008. p. 10. 
 


