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Ainda revoltado com a derrota para o Fluminense que eliminou o São Paulo da Libertadores da 
América, o fanático são-paulino Eduardo Lima, diretor de criação da F/Nazca S&S, se prepara 
para ser o jurado brasileiro da principal área do Festival de Cannes – a de Filmes, que há 54 
anos deu origem ao evento. Formado em comunicação pela Fiam, Lima trabalhou na Ogilvy & 
Mather e na Young & Rubicam. Está na F/Nazca desde 1994, onde ajudou a criar conceitos e 
filmes memoráveis para marcas como Skol, hoje líder absoluta do concorrido segmento de 
cervejas. O criativo é ganhador dos mais importantes prêmios de propaganda do mundo. No 
Brasil, por sete anos consecutivos, foi o redator mais premiado no exigente Anuário do Clube 
de Criação de São Paulo. Nessa entrevista, Lima fala de suas impressões sobre o festival, diz o 
que a propaganda brasileira tem que fazer para voltar a ter sucesso também na área de Filmes 
e não poupa elogios aos nossos vizinhos argentinos, hoje reconhecidos mundialmente pela boa 
produção de comerciais para televisão e cinema. 
 
Qual a sua reação ao ser comunicado que foi indicado ao júri da categoria mais importante do 
Festival de Cannes? 
 
Fiquei extremamente feliz e bem emocionado. Cannes é a Copa do Mundo da publicidade, é 
como ser convocado pela seleção para disputar a Copa. E também é um reconhecimento e 
uma valorização do meu trabalho ao longo de minha carreira. 
 
O que espera encontrar no júri? 
 
O Craig Davis (cco worldwide da JWT), presidente do júri, deu uma palestra bem legal aqui em 
São Paulo, promovida pelo Clube de Criação. E depois eu tive a oportunidade de sair com um 
grupo para jantar com ele. Esse contato pessoal foi bem legal. Ele se mostrou um cara 
ponderado e pelo que disse de como encara a propaganda, acho que teremos um modo 
interessante de analisar as peças.  
 
Quais serão as diretrizes adotadas pelo Craig Davis? 
 
Ele falou que não podemos analisar uma peça cheio de razão. Primeiro temos que nos deixar 
levar por um impacto emocional, para depois agir com o cérebro. E acho isso bem 
interessante, porque se você for logo de cara agir com a razão, irá colocar um monte de "veja 
bem" e "mas" no trabalho. Quando se analisa primeiro com a emoção você recebe o filme de 
maneira mais pura, está mais aberto para entender a idéia. Outra coisa que ele fala que acho 
muito importante é para nos portarmos com humildade diante de um grande trabalho. Porque 
realmente às vezes dá até raiva de assistir àquele comercial fantástico e saber que não é seu. 
Temos é que ajoelhar e falar parabéns. 
 
Como você está se preparando para o júri? 
 
Não é o primeiro júri internacional do qual faço parte. Já fui jurado do Clio, do D&AD e esse 
ano, que até serviu como aquecimento para Cannes, do Fiap. Serviu como aquecimento 
porque a melhor maneira de você se preparar é ver os trabalhos que estarão no festival. 
Mesmo assim, o que vale é na hora. É impossível conhecer tudo que estará no festival. Mesmo 
assim, deu para ver muita coisa de países fortes na categoria, como Argentina e Espanha. 
 
Você recebeu muitos filmes das agências brasileiras? 
 
Até semana passada tinha recebido de apenas duas ou três agências. Agora que estão 
começando a mandar um pouco mais, mas ainda não consegui ver tudo. 
 
Ainda existe o lobby anglo-saxão, tão falado na década passada, ou isso ficou para a história? 
 



Ninguém que já fez parte do júri me falou algo sobre esse suposto lobby. Eu acredito que 
existem pessoas que se conhecem dentro do júri e tendem a se identificar com o trabalho 
delas. Mas isso independe de onde ela é. Não creio em uma guerra mundial lá dentro, com 
blocos separados se enfrentando. Pelo menos eu estou indo "desarmado" para o júri. 
 
Você acredita que a grande idéia é o principal fator para um filme fazer sucesso em Cannes? 
 
Sim, claro. A idéia tem que ser brutal, independente de ser emocional ou humorística. Tem 
que ser uma idéia pura, cristalina, que você olhe para ela como se fosse um diamante. E 
quando você se depara com um trabalho que tem uma idéia desse tipo, não tem como passar 
despercebido. 
 
Muitos também falam que a idéia deve ser inovadora. Você concorda? 
 
Sim, eu analiso um filme também pela originalidade e inovação da idéia. Uma peça não pode 
ter caminhos já percorridos. Até porque como uma idéia genial é algo muito raro, a inovação 
vira um diferencial agregador na hora de julgar um trabalho. 
 
Há alguns anos que o desempenho brasileiro na categoria não é dos melhores. De que forma o 
Brasil deve se reinventar para voltar a ter o mesmo sucesso que em outras áreas? 
 
O Brasil realmente tem sofrido na área de Filmes em Cannes. Temos conquistado poucos 
Leões, quase nada de ouro. O que eu acho é que a nossa propaganda precisa se desamarrar 
de algumas fórmulas que podem até funcionar por aqui, mas internacionalmente já não dão 
mais certo. Nem sempre a brasilidade, que é uma das fórmulas que adotamos em nossos 
filmes, é legal vista de fora. A idéia poderosa é aquela que ultrapassa as barreiras, que será 
entendida no Nordeste brasileiro, nos subúrbios, nas grandes capitais do mundo, na Ásia, na 
Europa. A grande idéia é universal e falta para nós termos idéias desse tipo. Eu não sou contra 
a nossa cultura, mas acho que precisamos pensar mais universalmente. Na mídia impressa e 
na internet, por exemplo, somos universais. E em filme está faltando. Acho que também existe 
um problema cultural, que é a dificuldade de tirar proveito do cinema. O Brasil segue muito a 
cultura da novela. Mas acredito sim que podemos reverter esse quadro, pois o que não falta 
em nossa propaganda e produção é gente capacitada. 
 
Mas acha que dá para começar essa virada já esse ano? 
 
É difícil fazer um prognóstico. Em nada na minha vida eu tento ganhar o jogo antes de jogar. 
Mas uma hora temos que subir essa curva baixa de premiação, e espero que seja agora. 
Porém, não posso apontar um trabalho que acredito que possa ganhar um Leão. Até porque 
existe um problema, que é a divisão dos filmes em categorias. Agora no Fiap eu presenciei 
filmes muito bons, mas que estavam na mesma categoria de outros ainda melhores. E não dá 
para premiar todos. A categoria de Automóveis, por exemplo, normalmente tem várias 
produções que merecem ganhar um ouro. Mas só uma irá levar. 
 
Você comparou a falta de uma cultura maior de cinema com o baixo desempenho do Brasil na 
categoria Filmes. Na mesma linha, muitos publicitários dizem que o sucesso da Argentina na 
área é exatamente por eles terem um cinema forte. Porém, o cinema argentino é forte há 
décadas. E o sucesso deles em Cannes é bem recente. Não é contraditório? 
 
O que eu acho é que eles não deram um salto de uma hora para outra. Eles vieram 
melhorando aos poucos. E já faz algum tempo que a gente comenta que a Argentina iria 
superar o Brasil em Filmes, o que realmente ocorreu. Eu acredito que a cultura de cinema do 
argentino é bem propícia no desenvolvimento da publicidade do país. Fora isso, eles também 
tem grandes clientes, mas que não chegam a ser tão grandes como no Brasil em participação 
de mercado. Isso faz com que os próprios clientes sejam mais soltos e aprovem produções 
mais ousadas, diferentes. É só comparar que existem marcas iguais no Brasil e na Argentina e 
a produção publicitária de filmes é bem diferente. Como Axe, por exemplo, que tem trabalhos 
brilhantes no nosso vizinho. Mas o cinema é só uma influência. Publicidade é bem diferente, e 
eles não fariam esse sucesso se não tivessem pessoas muito capacitadas no comando das 



agência argentinas. E outro ponto que gostaria de ressaltar da propaganda argentina é que 
eles entendem muito o lado humano. Fazer rir às vezes é mais fácil do que emocionar de um 
jeito que não seja piegas. E eles conseguem buscar essa emoção, eles entendem a alma 
humana de uma maneira melhor. Também tem contado muita história onde o produto está lá 
inserido, sem que usem a fórmula "compre isso já", seguido de uma gracinha. Os argentinos 
estão pensando em propaganda para seduzir os consumidores. 
 
Mas de alguns anos para cá, o cinema brasileiro deu um salto de qualidade. A propaganda está 
fazendo o caminho inverso... 
 
Até melhorou, mas foram lampejos com o Walter Salles, o Fernando Meirelles e mais alguns. 
Não dá ainda para comparar com a produção cinematográfica deles. 
 
Fora os dois grandes vencedores tradicionais da área de Filmes em Cannes, Estados Unidos e 
Inglaterra, e a emergente Argentina, você aponta outros países que devem se sobressair no 
festival desse ano? 
 
A Espanha. E acho que até mais do que a Argentina. Fiquei muito impressionado com eles no 
Fiap desse ano. É um país que já teve seu auge, decaiu e está voltando com tudo. 
 
Como os novos formatos e tecnologias estão influenciando na era de Filmes do festival? 
 
Esse ano temos uma grande mudança, que é a criação de uma subcategoria dentro da área de 
Filmes que irá premiar produções criadas para internet e outras plataformas. Até porque no 
ano passado o GP de filmes foi para uma produção criada originalmente para a web 
("Evolution", da Ogilvy&Mather do Canadá para a marca Dove, da Unilever). É uma mudança 
significativa e um aprendizado para nós. 
 
A área de Filmes é realmente o meio com o qual você mais se identifica na publicidade? 
 
Sim. Eu adoro criar para TV e cinema. E achei legal ser indicado para essa categoria porque 
além de ser a que eu mais gosto, é a que deu origem ao Festival de Cannes e também a mais 
charmosa. 
 
O que te fascina em criar para televisão? 
 
Por meio da TV você consegue emocionar mais, você se relaciona mais diretamente com o 
consumidor. Eu também sempre gostei muito de cinema, que me influenciou bastante. Criar 
para TV e cinema é grandioso. 
 
Tem algum diretor de cinema que de alguma forma te influencia na publicidade? 
 
Um não, existem vários. E gosto de pegar um pouco do estilo de cada cineasta para usar no 
meu trabalho – Woddy Allen, Stanley Kubrick, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Francis Ford 
Coppola, Alfred Hitchcock. Gosto muitos dos diretores clássicos. 
 
Se você tivesse que apontar dois filmes que foram marcantes para você – um seu e um de 
outro criativo –, quais seriam? 
 
É difícil ter que apontar só dois. Mas um que eu tive muito orgulho de ter feito é o "Corridinha 
Matinal", para o tênis Rainha, que mostrava um cara de cueca, correndo, que quando ultra-
passava um outro de terno o locutor dizia: "Já são três voltas de vantagem sobre o marido 
corno". Eu tenho um prazer muito grande de rever essa produção, que foi bem premiada. O de 
outro publicitário eu aponto um filme feito para o desodorante Axe, que ganhou Leão de ouro 
em Cannes ("Getting Dressed", da BBH de Londres, Leão de ouro em 2004). É um casal que 
acorda na cama e vai pegando a roupa que tinha tirado na noite anterior pela casa, indo pela 
rua, até chegar dentro do supermercado, quando pegam a última peça, junto aos seus 
carrinhos. Nisso cada um pega o seu carrinho e segue seu rumo. 
 



Você é um dos fundadores do Grupo de Executivos São-Paulinos (GESP). Ainda colabora de 
alguma forma com seu time de coração? 
 
Sempre que tenho tempo eu contribuo. Já criei vários filmes para o São Paulo e colaboro com 
o departamento de marketing, comandado pelo Julio Casares (diretor da Rede Record), que 
surgiu exatamente do GESP. Mas estou preferindo nem falar em futebol esses dias, depois que 
fomos eliminados da Libertadores. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 2 jun. 2008. p. 11. 
 


