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Macias ”são mais de teres mil ’jurados’ em todo mundo fazendo pré-seleção que, na minha opinião, já é uma forma de 
julgamento” 
 
A diminuição das inscrições brasileiras no Festival Internacional de Publicidade de Cannes 
deste ano pode interferir no volume de prêmios do País na competição Press Lions. O jurado 
Leo Macias, diretor de criação da Talent e representante do Brasil nessa área do evento, diz, 
porém, que não é pessimista. Ele aguarda que as agências encaminhem materiais para poder 
fazer avaliação e, consequentemente, ter argumentos para fazer eventuais defesas. 
 
Leo Macias, 34 anos, é colombiano e vai representar o Brasil no corpo de jurados da área Press 
do Festival Internacional de Publicidade de Cannes deste ano. Juan Carlos Ortis, presidente da 
rede DDB para a América Latina, também é colombiano e vai estar no júri de Titanium & 
Integrated Lions representando os Estados Unidos. José Mollá, da norte-americana De La 
Comunidad, é argentino e vai julgar peças da competição Outdoor como representante dos 
EUA. Não há mais fronteiras no universo da publicidade. Argentinos e brasileiros atuam na 
Europa e Oriente Médio. Alemães e ingleses trabalham na Ásia. Na avaliação de Macias, há 13 
anos no mercado brasileiro, o Cannes Lions materializa esse espírito de globalização que 
invadiu a área de criação. 
 
"Estamos cada vez mais próximos devido à agilidade que a internet trouxe para a publicidade. 
As pessoas fazem uma busca e rapidamente aparecem na tela as informações necessárias para 
entender um mercado, assistir a uma campanha ou conhecer uma pessoa. Como os 
anunciantes multinacionais pedem cada vez mais campanhas com linguagem globalizada, não 
só para aproveitamento em vários mercados, mas também por essa ausência de fronteiras, 
temos que seguir esse caminho", argumentou Macias, diretor de arte e diretor de criação da 



Talent há cerca de três anos. Ele explica que está usando a rede mundial de computadores na 
sua preparação para o júri de Cannes. "Estou olhando os sites das agências e vendo 
detalhadamente os currículos dos profissionais que vão integrar o Outdoor Lions. Quero 
conhecer os trabalhos que fizeram, prêmios que ganharam, como eles pensam, suas atitudes e 
sua alma. Isso é muito valioso, pois vamos ficar alguns dias juntos e acredito que esses dados 
prévios vão ajudar para descontrair o ambiente", acrescentou. 
 
Outra forma de preparação para Macias é manter contato com colegas de profissão que já 
participaram do júri de Cannes. Entre eles estão Luiz Sanches, diretor de criação da 
AlmapBBDO, Ricardo Chester, sócio e diretor de criação da Babel, e Ruy Lindenberg, vice-
presidente de criação da Leo Burnett. Participar do júri do Fiap (Festival Ibero Americano de 
Publicidade), realizado na Argentina neste mês, rendeu a Macias uma visão parcial do 
potencial do País. 
 
"Vi muita coisa do Brasil, porém, são trabalhos que já têm carreira em vários festivais. Sei que 
o Brasil sempre tem chances em qualquer competição publicitária. Porém, com a redução 
expressiva do volume de inscrições, vai ser mais difícil brigar por Leão. Gostaria muito que as 
agências se comunicassem comigo e enviassem materiais para ter uma noção mais forte do 
que está sendo levado. Não é só o Brasil que está diminuindo as inscrições. O que isso 
significa? Que os profissionais responsáveis pela criação já estão funcionando como um júri, 
fazendo um filtro seletivo que antecipa o trabalho que os jurados escalados teriam que fazer. 
São mais de três mil 'jurados' em todo mundo fazendo essa pré-seleção que, na minha 
opinião, já é uma das formas de julgamento. Não quero ter uma expectativa falsa sobre o 
Brasil. Mas acho que não devo tomar a iniciativa de ligar para as agências. Sigo a frase do 
Caetano Veloso que diz: 'se o telefone não tocar, esse sou eu'", disse Macias que, no ritual 
preparatório, também incluiu uma seção matinal de quinze abdominais e curso para ativar o 
inglês. 
 
Com a ênfase dada à crise econômica mundial, Macias observa certa comoditização das 
propostas de comunicação. Na sua opinião há medo para arriscar, o que deixa a publicidade 
"meio esquisita". Esse negócio de resolver agora para voltar depois não é benéfico para a 
atividade, na sua expressão. "Costumo fazer algumas analogias como a que as pessoas vão 
para o clube e não tiram a mão da borda da piscina. Para inovar e fazer a diferença é 
necessário subir as escadas e tentar saltos ornamentais. Quando alguém sobe e pula, todo 
mundo observa. Estamos vivendo um momento no qual os clientes estão tendo mais 
dificuldades na hora de aprovar orçamentos. Se levarmos para o cliente um anúncio que é 
simplesmente um anúncio ele deixa de ser possibilidade remota e passa ser realidade. A 
criação deve se impor e não apenas na área de criação. Todo mundo pode ser a fonte de uma 
criação inovadora, seja na mídia, no atendimento ou no planejamento. Vivemos numa época 
em que a inovação passou a ser uma necessidade. Sempre digo que não há meios 
convencionais. Se a internet, que é supermoderna, for usada de forma convencional, será 
também um meio convencional. O fator surpresa é o que fixa e causa maior impacto". Na 
Talent, Macias tenta impregnar sua equipe com esse espírito de inovação. Para ele, no 
entanto, esse sentido não tem nada a ver com inventar. Para a Sony Ericsson, que estava 
lançando um aparelho celular que embutia máquina fotográfica Cyber Shot com resolução de 
8,2 megapixels, a proposta foi preparar um anúncio de um metro de altura que reproduzia a 
capa da revista Veja. Macias esclarece que a finalização da peça ocorreu em plena sexta-feira, 
dia do fechamento editorial do título da Editora Abril, para usar a capa original. O anúncio foi 
encaminhado para um mailing especial da publicação com o seguinte túitulo: "Viu como uma 
imagem gigante causa mais impacto?". Para o mesmo anunciante, foi criada uma sobrecapa 
para a revista Rolling Stone em aço escovado para o celular com walkman produzido com o 
mesmo material. 
 
"São inovações aplicadas em um meio considerado convencional. O olhar é que tem que ser 
inovador", justificou Macias que nasceu na cidade de Cali, a mesma em que estudou 
publicidade e comunicação. Seu interesse pela atividade começou quando sua mãe, Ana 
Cecília, na época costureira, comprou uma revista de moda que tinha anúncio de perfume com 
cheiro. O mecanismo causou espécie em Macias. O avô, Maximiliano, que após vida dedicada à 



carreira militar passou a fazer esculturas com argila, e a avó, que pintava aquarelas, foram 
fontes importantes de inspiração para sua opção pela direção de arte. 
 
A veia publicitária de Macias foi despertada aos 17 anos quando ingressou na Ogilvy & Mather 
de Bogotá, na equipe de criação dirigida pelo brasileiro Marcus Vinícius Queiroz, onde 
permaneceu por três anos. Na Ogilvy colombiana conheceu, através de anuários, os trabalhos 
brasileiros. Esse conhecimento foi decisivo para aceitar de imediato convite de Queiroz para 
trabalhar na Central do Brasil, agência que fundara há 13 anos em Goiânia. Três anos depois 
foi ser diretor de criação da DTA, também na capital goiana. "Fiquei um ano lá e depois resolvi 
correr risco e me mudei para São Paulo. Achei que ia ser fácil. Quarenta dias depois pintou o 
primeiro freelancer na Light Comunicação a convite do Hermes Ursini, onde fiquei cinco 
meses". 
 
A carreira começou a decolar em São Paulo após chegar a Salles por intermédio de Marcello 
Gianinni. Depois trabalhou na mesma agência com Sérgio Valente, Tião Bernardi e Rodolfo 
Sampaio. Na Salles integrou a equipe de criação de Paul Stevens, que comandava na Publicis 
de Paris a criação das ações publicitárias na América Latina da Nestlé. 
 
"Foram sete anos de muito aprendizado. Esses diretores de criação exerceram muita influência 
na minha vida profissional. Na Salles tive o privilégio de fazer dupla com Renata Florio, José 
Raimundo Padilha, Hugo Rodrigues, Gustavo Soares e Guilherme Jahara, todos vitoriosos nas 
suas respectivas carreiras. Com a Renata ganhei dois Leões em Cannes, o primeiro de prata 
em 2005 com "Camisetas esticadas", para a Nestlé, e no ano seguinte ouro com a série de 
anúncios "Brócoli", "Carne" e "Frango" para a Cepacol. Trabalhei em poucas agências, fato raro 
em urna atividade cujo turnover é enorme, mas tive o privilégio de ter ao meu lado nomes 
importantes que me propiciaram conhecimento e repertório. Prezo muito os parceiros que tive 
nesses 16 anos de carreira", finalizou. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 maio 2009, p. 20.  


