
Mais do que iniciados estão os prepara-
tivos para a 55a edição do Festival de
Cannes, que acontece de 15 a 21 de
junho, na Cote d'Azur, na França. Em
2007, o Brasil conseguiu melhorar a
performance do ano anterior em quase
todas as áreas da competição, com nos-
sas agências conquistando um total de
30 Leões — seis de Ouro, quatro de
Prata e 20 de Bronze. Em 2008, todas
as 10 áreas do festival terão representan-
tes brasileiros em seus júris, estes que,
por muitas vezes, serão a voz de defesa
à indiscutível qualidade criativa de nos-
sos trabalhos. De um modo geral, entre
concordâncias e divergências, os jura-
dos do nosso país estarão em busca da
"grande idéia", porém, sem deixar de
lado a torcida pelo êxito nacional.

Nesta reportagem, trazemos uma
prévia conceituai sobre a realização
do mais tradicional e importante en-
contro da publicidade mundial, emba-
sada nas expectativas de André Lima,
Eduardo Lima, Flávio Casarotti, Fred
Gelli, Luiz Fernando Vieira, Luiz
Sanches, Mareio Salem, Mentor Muniz
Neto, Paulo Sanna, Sérgio Mugnaini,
Sérgio Valente.

O desempenho do Brasil em
Outdoor no ano passado foi conside-
rado ótimo: conquistamos três Leões
de Ouro, através das agências F/Nazca
S&S, Neogama/BBH e Publicis Brasil;
e quatro Leões de Bronze, outorgados
à F/Nazca, Fischer América, JWT e
McCann Erickson. Pela primeira vez,
estátuas douradas foram entregues aos
representantes do nosso país nessa

área, que se tornou independente da
divisão de Press em 2006. Nesta edi-
ção do evento, André Lima, sócio e
diretor de criação da NBS, represen-
tará o Brasil no corpo de jurados.

Sem arriscar previsões mais ousa-
das, Lima espera que a quantidade e
qualidade dos trabalhos inscritos
sejam suficientes para que possam
demonstrar naturalmente sua rele-
vância perante os demais jurados. "Se
qualquer julgamento guarda surpre-
sas, Cannes guarda mais ainda, pela
enorme diversidade cultural. Torço
para que o nosso nível de inscrições
esteja alto e que isso possa se refletir
em um bom resultado", declara.

Relembrando o Grand Prix de 2007
— um front-light da Netfwork BBDO
Johannesburg para o Nedbank que,
com placas que armazenam energia
solar, fornecia eletricidade para uma
comunidade carente da África do Sul
—, Lima destaca que, para valer um
Leão, o conceito criativo dos trabalhos
deve estar em evidência independen-
temente da mensagem ou da forma de
sua apresentação. "Acho perigoso divi-
dir as abordagens entre idéia e forma-
to. Até porque, muitas vezes, a idéia é
o formato. O que um jurado de
Outdoor não deve ter é um encanta-
mento puramente pela forma. Se ela
estiver a serviço de um conceito, de
uma idéia, ótimo. Se não, é apenas um
exibicionismo técnico", instiga.

Eduardo Lima, diretor de criação
da F/Nazca S&S, chegará ao júri de
Films da 55a edição do Festival de



Cannes sob o estigma da baixa perfor-
mance brasileira nos últimos anos.
Ciente do desafio, está vendo todos os
concorrentes aos quais lhe deram aces-
so antes de embarcar para a França,
com o objetivo de enriquecer seus
argumentos em momentos necessários
de defesa dos trabalhos que chegarem
bem próximos de um Leão.

"O Brasil não se sai bem em Films
há cerca de quatro ou cinco anos.
Precisamos tentar dar um 'up' nessa his-
tória em 2008. Estou entrando em con-
tato com algumas agências em busca
de informações sobre a nossa participa-
ção em cada uma das categorias", conta
Lima, que teme assistir ótimas peças
nacionais se digladiando nas mesmas
categorias, como, por exemplo, Bebidas
não-alcoólicas e Carros.

Segundo Lima, também é impor-
tante levantar o máximo de informa-
ções possível — apesar da exigüidade
do tempo para quem trabalha numa
agência com a quantidade de deman-
das de clientes como a F/Nazca
S&S — sobre os concorrentes inscri-
tos pelos outros países em cada cate-
goria. "Nós podemos entrar na dispu-
ta com dois ótimos comerciais numa
determinada categoria. Entretanto, se
esses dois trabalhos estiverem concor-
rendo com outros quatro geniais, de
outros países, o que se pode fazer na
hora do julgamento?", incita o criati-
vo, lembrando que, atualmente, é
possível ter acesso a muito material
em razão das facilidades de comuni-
cação pela web, ressalvando, porém,
que é muito difícil para um único
profissional ter essa análise em mente
sobre todas as categorias, ou seja, a
estratégia deve ser similar em todas as
agências que desejam conquistar um

Leão na mais fashion e cobiçada
entre todas as áreas do festival.

Cannes também traz novidades
em Films, este ano, em razão da divi-
são estabelecida entre peças criadas e
produzidas especificamente para TV
e cinema e aquelas destinadas a expo-
sições na internet, no celular e em
outros meios alternativos. Sobre a
nova regra, Lima pondera: "Acho
uma divisão justa. No ano passado, a
peça que ganhou o Grand Prix em
Films foi feita para internet, motivo
pelo qual ela também conquistou um
dos Grand Prix em Cyber. A separa-
ção é interessante, mesmo porque
essa discussão já chegou ao seu limite
em 2007. Entretanto, somente duran-
te o julgamento é que poderemos
confirmar se a divisão e os critérios de
avaliação funcionaram".

No ano passado, o Brasil conquis-
tou dois Leões de Bronze em Films,
com: "Transformer boxes", desenvol-
vido pela DM9DDB para a Luft
Logistics, produção de Fast Film,
Omni Studios e Trahlahlah (som); e
"Na vida de um homem", criado pela
Santa Clara para o Discovery Channel,
com produção da Hungry Man Rio e
trilha da Tentáculo.

A área de Radio tem suas dificulda-
des naturais para o Brasil, assim como
para a maioria dos países não-anglófo-
nos, exatamente pelas barreiras que
línguas e termos regionais erguem em
face do júri, normalmente composto
por profissionais que dominam, além
de seu próprio idioma, apenas o inglês.



Consciente deste obstáculo, Flávio
Casarotti, vice-presidente de criação da
Fischer América e representante brasi-
leiro como jurado, prefere não fazer
muitas conjecturas sobre a performan-
ce da Nação na premiação em 2008,
mesmo acreditando que os trabalhos
de qualidade tendem a ser distinguidos
até sob circunstâncias adversas.

"Haverá momentos nos quais, os
representantes de cada país poderão
complementar a tradução para o inglês
recebida pelos jurados, quando solici-
tado, durante a apresentação das
peças, principalmente em razão das
dificuldades de entendimento do signi-
ficado de expressões regionais. É notó-
rio, porém, que o Festival de Cannes
privilegia as idéias universais. Portanto,
não adianta nada, nessa hora, tentar-
mos forçar a mão, ou melhor, forçar a
voz", explica Casarotti, acrescentando:
"Ao selecionar os melhores trabalhos, o
Festival de Cannes costuma acompa-
nhar o padrão de qualidade do merca-
do, ou seja, quando o mercado passa
por um bom momento, ostentando
mais produções, alta qualidade, mais
concorrentes são premiados, com todo
mérito. Podem, sim, ocorrer, por equí-
voco, pequenas injustiças, mas, no
geral, a premiação corresponde ao pró-
prio desenvolvimento do setor".

Em 2007, apenas um Leão de
Bronze fez a festa da torcida brasilei-
ra, conferido à Talent por campanha
desenvolvida para a Semp Toshiba,
com produção de A Voz do Brasil.

A área de Design, que terá Fred
Gelli, sócio e diretor de criação da
Tátil Design, como jurado brasileiro,
é estreante no Festival de Cannes,
motivo pelo qual são muitas as expec-
tativas dos profissionais não apenas
no tocante aos resultados da premia-
ção, mas também em relação ao volu-
me e à qualidade do material inscrito.
"Estou muito curioso e convicto de
que se trata de uma oportunidade

bastante interessante para a área de
design. Obviamente, estamos falando
de um evento que tem a cara da
publicidade, o que significa que não
devemos esperar uma avalanche de
inscrições na área, porém, creio que
se farão presentes as principais empre-
sas do setor, concorrendo com seus
melhores trabalhos", enfatiza.

Avaliados sob as dimensões Am-
bientes, Embalagens e Identidade Vi-
sual, os trabalhos encaminhados ao festi-
val passarão por crivos já definidos pela
comissão julgadora, entre eles o com-
promisso com o impacto ambiental.
Gelli conta que foi jurado, em 2007, do
D&AD Awards, em Londres, e que se
espantou quando percebeu que não
havia, entre os critérios de julgamento,
uma preocupação fundamental com o
impacto ambiental das peças e projetos
de design. Imediatamente, fez seu alerta
ao júri, que, de pronto, eliminou boa
parte dos inscritos na etapa inicial de
análise, assim que foram constatados os
problemas causados pela produção dos
mesmos ao meio ambiente. "Fiquei sa-
tisfeito ao confirmar que os critérios em
Cannes incluem as questões associadas
ao impacto ambiental, afinal, as embala-
gens respondem, atualmente, por 35%
do lixo do planeta. São inúmeros os
casos de matérias-primas inadequadas
ou em excesso, embora seja possível lan-
çar mão, simultaneamente, de originali-
dade, criatividade e responsabilidade no
desenvolvimento de embalagens, inclu-
sive fazendo mais com menos, de modo
a conferir às marcas conceitos perenes
através do design", argumenta.

Quanto à participação da Tátil no
Festival de Cannes, Gelli afirma que a
agência inscreveu poucos, mas exce-
lentes trabalhos. "Não tenho nada
contra a extravagância da publicidade,
essencialmente nos volumes de con-
correntes e prêmios, mas creio que
nós, da área de design, devemos bus-
car ser originais também na forma de
participar do festival — não sermos tão
extravagantes, com o intuito de inserir
na disputa, de fato, nossos melhores
trabalhos, faz parte dessa postura."



A cobrança nunca foi pouca no
ambiente dos profissionais de mídia
das agências e dos veículos, bem como
entre os gestores da atividade nas áreas
de marketing das empresas anuncian-
tes. Nos tempos atuais, porém, a
cobrança está ainda maior, como ates-
ta o representante brasileiro no júri de
Media Lions deste ano em Cannes,
Luiz Fernando Vieira, sócio e vice-pre-
sidente de mídia da África. "A mídia
passa por um processo de ebulição no
mundo inteiro, em decorrência dos
novos meios, das novas tecnologias.
Nesse cenário, é óbvio que as exigên-
cias são maiores e, ao refletir sobre ele,
olho para o Festival de Cannes com
grandes expectativas pessoais, pois,
creio que lá terei a oportunidade de ver
como o restante do mundo está lidan-
do com tudo isso", declara.

Não há dúvidas de que os avanços
tecnológicos, ao possibilitar o surgi-
mento de novos meios e novas formas
de os utilizar, transformou a mídia
em uma vedete glamourosa, que atrai
cada vez mais atenção num evento do
porte do Festival de Cannes. Vieira
tem consciência desse destaque,
assim como da importância de sua
presença no júri da área, cujos com-
ponentes vão estar, em sua opinião,
receptivos aos cases que comprova-
rem êxitos ao adotar a convergência
dos meios. "A internet já ocupava,
tempos atrás, um espaço distinto no
julgamento dos cases da área de
Media Lions. Mas, hoje, temos outros
meios para avaliar num processo de
convergência, como, por exemplo, as
possibilidades oferecidas pela interati-
vidade na TV digital. Estou curioso
para saber como tem sido utilizada
pela propaganda, nos mercados mais
avançados, a TV digital."

Nada tem valor, entretanto, se o
objetivo não for, segundo Vieira, a
implantação de um conceito bené-
fico para marcas, produtos e servi-
ços. "Creio que o principal foco do
júr i de Media Lions em 2008 será o

mix da grande idéia com a sua via-
bilização real, contundente, a par-
tir de uma cobertura abrangente.
Nós já pudemos verificar que boas
idéias podem obter bons retornos
através da convergência de mídias
quando o nicho de público visado é
restrito. Neste momento, porém,
acho que a proposta é reconhecer a
viabilização de grandes idéias atre-
lada à cobertura de grandes públi-
cos, com retorno efetivo para os
anunciantes e excelência na con-
vergência dos meios", sintetiza o
vice-presidente da África.

Em 2007, o Brasil comemorou sua
participação na área com três Leões
de Bronze, conquistados por Artplan,
Leo Burnett e MPM Propaganda.

Os números do Brasil em Press no
ano passado foram surpreendentes.
Do total de 6.984 inscrições na área,
nosso país foi o que mais teve traba-
lhos participantes, 785, dentre os quais
90 foram para o short-list, sendo que
três concorrentes se transformaram
em Leões de Ouro (para AlmapBBDO,
Neogama/BBH e Publicis Brasil), um
em Leão de Prata (DM9DDB) e três
em Leões de Bronze (AlmapBBDO,
DM9DDB e F/Nazca S&S). Segundo
Luiz Sanches, diretor de criação da
AlmapBBDO e representante brasi-
leiro no júri em 2008, não será fácil
chegar ao mesmo resultado opulento.
Ele admite, porém, que é possível
manter o desempenho da Nação no
mesmo patamar. "Por tradição, o
Brasil costuma se sair muito bem na
área de Press. Na edição anterior da
premiação, ficamos surpresos com o
destaque obtido. Este ano, vamos ten-
tar, com a mesma postura do jurado
que nos representou em 2007, Ricardo
Chester, defender com unhas e den-
tes nossos trabalhos. Tudo é reflexo,
porém, da qualidade dos nossos con-
correntes. Por isso, venho pesquisan-



do e estudando tanto as mensagens
impressas em veiculação no mercado
nacional e em outros países, como as
peças enviadas pelo Brasil ao festival",
detalha Sanches, ressaltando, ainda,
que pesa o fato da presença do País
no júri da área ter diminuído de dois
para um profissional desde 2003.

Sobre a importância da mídia
impressa nos dias de hoje para os
anunciantes e os critérios que distin-
guem um trabalho acima da média,
Sanches afirma que "é moda falar
em big idea", entretanto, poucos
lembram que toda grande idéia
começa com rabiscos ou uma frase
escrita num pedaço de papel. "Se
toda grande idéia começa assim, por
que nós, em propaganda, não pode-
mos apresentar grandes idéias em
uma página dupla?", questiona. A
idéia é grande por si mesma, define
o criativo, portanto, ela pode ser
reconhecida em todo e qualquer for-
mato, bem como em seus cruzamen-
tos, que correspondam às necessida-
des de um briefing.

Induzido a fazer um cotejo entre
as mídias digitais e a mídia impres-
sa, Sanches declara: "Na verdade,
a mídia impressa é uma das primei-
ras mídias interativas. E ela tam-
bém é indoor e outdoor. Pode ser
acessada tão rápido quanto a inter-
net. Além disso, se a propaganda é
boa, ela cumpre seu papel de expor
com propriedade uma marca em
todo e qualquer meio, sem necessi-
dade de traquitanas".

O presidente da Salem, Mareio
Salem, vai expandir sua voz de
comando além das fronteiras brasi-
leiras ao presidir, este ano, o júr i
de Direct em Cannes, que com-
preende o maior número de profis-
sionais dentre todas as comissões
julgadoras do festival. "A responsa-
bilidade é grande. São 31 profissio-

nais no júr i . Mas, a minha prepara-
ção vem se dando em equivalência,
a partir de contatos anteriores com
os jurados, sem deixar tarefas para
a última hora", confirma.

Na área em que o Brasil conquistou
apenas um Leão de Bronze em 2007,
com um trabalho da MatosGrey para
o Grupo Izzo, embora tenhamos inse-
rido 13 concorrentes no short-list,
Salem tenciona distinguir conceitos
que causem impacto, a ponto de cha-
mar a atenção não apenas dos mem-
bros do júri, mas também dos delega-
dos em Cannes, após, claro, já terem
atingido o mesmo objetivo em face do
público-alvo de uma marca, produto
ou serviço. "Grandes idéias com bons
resultados. Eis o foco da nossa aten-
ção. Garanto que vou trabalhar para
que o marketing direto tenha um dos
corredores mais visitados do espaço de
exposição no Palais des Festivais."

Salem enfatiza que o long-list de
Direct soma cerca de 1.800 cases,
gerando enorme expectativa tanto
das empresas que disputam seu Leão
em Cannes, quanto dos jurados e dos
demais profissionais do ramo, todos
ávidos para avaliar o grau de evolução
da atividade, visto que, a cada ano,
melhores campanhas são apresenta-
das na premiação. "Sem dúvida, esta
é uma oportunidade fantástica para
avaliarmos o melhor da criação e da
produção do marketing direto no
mundo", sintetiza.

Em seu terceiro ano integrando o
Festival de Cannes, a área de Promo
terá Mentor Muniz Neto, vice-presi-
dente de criação da Bullet, como
representante brasileiro no jú r i .
Vem aí o primeiro Leão do País
nesta que é uma das atividades mais
dinâmicas do marketing e da publi-
cidade? Na opinião de Neto, o Leão
está tão próximo que dá até para
ouvir os rugidos dele, embora não



tenhamos passado do short-list nas
edições anteriores, com um trabalho
indicado em 2006 e dois em 2007.
"Nossa presença será mais madura
em Cannes este ano, pois, agora
temos plena ciência sobre os crité-
rios com os quais a premiação avalia
a área de Promo", pontua Neto,
referindo-se a equívocos cometidos
pelo País na fase de inscrição dos
cases. "Tivemos o apoio da Asso-
ciação Brasileira de Marketing Pro-
mocional para sanar dúvidas e orga-
nizamos reuniões entre nosso ex-jurado
e as agências de marketing promo-
cional que atuam no mercado
nacional, em busca de dicas para
montarmos nossos cases e aumen-
tarmos nossas chances de conquista
de Leões", esclarece.

Ao estimar a evolução da qualida-
de dos trabalhos promocionais no
mundo todo, Neto acentua que as
"ações promocionais hoje se configu-
ram corno elos de ligação entre as
marcas e os consumidores que propi-
ciam um jeito novo de fazer propa-
ganda". Essa guinada, segundo o cria-
tivo, impulsionou os investimentos
na área, bem como a crescente inte-
gração de todas as disciplinas de
comunicação de marketing no desen-
volvimento das campanhas, como
poderá ser constatado no Festival de
Cannes de 2008.

Desde a criação de Cyber, em
1998, o único ano em que o Brasil
não conquistou um Leão de Ouro na
área foi em 2007, quando recebemos
tres Leões de Prata, concedidos à
África, DM9DDB e McCann Erickson;
e seis de Bronze, quatro deles entre-
gues à África, outro à AgênciaClick e
um à DM9DDB. Pode-se dizer, porém,
que esses Leões foram atraídos "na
raça", quando damos uma espiadinha
nas verbas destinadas aos trabalhos
concorrentes produzidos pelos países

que lideram o ranking dos mais pre-
miados. "Alguns sites recebem, no
exterior, a maior fatia dos investimen-
tos destinados a grandes campanhas.
Não temos, ainda, essa realidade no
Brasil, embora estejamos caminhan-
do nessa direção", prevê Paulo Sanna,
diretor de criação da McCann
Erickson e um dos representantes
brasileiros em Cyber.

Saber o que está acontecendo
nessa área ao redor do mundo é fun-
damental para quem trabalha com a
internet e as disciplinas que lhe são
correlatas, portanto, ao embarcar para
o Festival de Cannes, os jurados de
Cyber têm um mar de informações
na cabeça e, ao chegar lá, se vêem
diante de trabalhos geniais, cada
qual com uma missão específica a
cumprir em nome de uma marca.
Sob esse prisma, a dúvida é inevitá-
vel na opinião de Sanna: "Ê tanta
coisa boa que, em determinada
hora, você olha para dois projetos e
se pergunta 'e agora?'. Nesse
momento, você já se valeu de todo
seu conhecimento técnico, de toda
sua experiência e observação, já fez
a avaliação dos aspectos criativos e,
mesmo assim, não sabe como esco-
lher entre uma peça e outra". A
solução vem, então, do coração,
segundo ele: "Daí por diante, o jeito
é checar qual é o trabalho que fala
mais alto ao seu coração, qual é
aquele que causa maior arrepio na
sua espinha, qual deles você gostaria
de ter feito".

A categoria Site deve continuar desa-
fiando ô Brasil, em 2008, segundo
Sanna, em razão dos menores investi-
mentos dos anunciantes no mercado
nacional, na comparação com os países
mais ricos. Por outro lado, aumentam
nossas chances na categoria de Projetos
Inovadores, cujo destaque se dá muito
mais em função da originalidade dos
conceitos. "Deve se repetir nosso bom
êxito na categoria Banners, sendo que
eu não ficarei surpreso se também for-
mos contemplados com um Leão em
Projetos Inovadores", arrisca Sanna.



"Em alguns países, como Suécia,
Japão e Estados Unidos — que sempre
se destacam —, a disseminação da inter-
net é muito grande, o que permite que
o anunciante distribua um pouco me-
lhor sua verba. A gente ainda está cami-
nhando para uma realidade parecida,
mas tudo aqui é mais difícil devido ao
tamanho do País, onde muitas pessoas
ainda não têm acesso à web", adverte
Sérgio Mugnaini, diretor de criação da
AlmapBBDO e representante brasileiro
no júri de Cyber, ao refletir sobre as
condições que cercam os trabalhos bra-
sileiros na área quando são comparados
aos concorrentes.

Por outro lado, Mugnaini tern teste-
munhado os esforços dos executivos de
empresas anunciantes que querem e
precisam evoluir, quali e quantitativa-
mente, na web para turbinar a presença
das marcas sob sua gestão no ambiente
virtual, visando o estreitamento das
relações com seus públicos-alvo. "Na
AlmapBBDO, por exemplo, nem mais
separamos o on-line do off-line. Mira-
mos o melhor para o cliente, mas tam-
bém é possível atestar que ações combi-
nadas propiciam melhor retorno, fruto
de uma química interessante entre as
mensagens desenvolvidas sob um mes-
mo enfoque ou conceito", registra.

De olho nas oportunidades do Brasil
no Festival de Cannes, Mugnaini
salienta que a premiação costuma "se
conectar" às tendências do momento.
"Aposto que um projeto de branding
diferenciado, que permita trabalhar a
comunicação da marca de uma manei-
ra inusitada, lançando mão de games
ou algo do gênero, tem boas chances de
abocanhar um Leão este ano", finaliza.

Sem representante brasileiro em
2007, o júri de Titanium & Integrated
contará este ano com a presença de

Sérgio Valente, presidente da
DM9DDB. Dividida internamente
em duas — Titanium, que valoriza
as "idéias inovadoras"; e Integrated,
que premia campanhas que utili-
zam diversas mídias em um conjun-
to harmonioso —, esta é a área do
Festival de Cannes na qual o País
tem se mostrado menos proeminen-
te, sem sequer uma menção no
short-list. Por isso, Valente faz ques-
tão de lembrar às agências brasilei-
ras que pretendem concorrer a um
Gran Prix de Titanium que, em
Cannes, há espaço para as grandes
criações, de onde quer que elas ve-
nham. "Sinto-me orgulhoso de estar
nesse júr i , mas, principalmente,
desafiado a encontrar uma idéia
diferente no meio de tanta coisa que
se faz no mundo. Eu acho que uma
grande idéia pode vir de qualquer
lugar, até de Caruaru", exemplifi-
ca, brincando.

Quanto às campanhas integra-
das, o criativo cita o peso que gran-
des investimentos imprimem em
um case, ao mesmo tempo em que
reforça a importância de um con-
ceito consistente, de fato, que se
destaca independentemente da
verba consumida. "Para mim, uma
grande idéia não é uma idéia cara
e sim uma idéia surpreendente.
Internacionalmente, temos campa-
nhas que custam um bilhão de
dólares, porém, não devemos privi-
legiar as cifras investidas, mas sim
'quanto vale' o trabalho pronto. E
no 'quanto vale', o Brasil tem coi-
sas maravilhosas. Defenderei, no
júri , uma premissa simples, básica:
grandes idéias não precisam de
grandes budgets."

Encerrando, Valente dá um exce-
lente e perspicaz conselho para esta
e as próximas edições do Festival de
Cannes: "Pense como você vai ins-
crever seu trabalho, seduza o jurado
para que ele coloque você no short-
list. Trate sua inscrição com o
mesmo carinho e dedicação que
você trata seu trabalho". e
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