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A mudança de critério no julgamento dos trabalhos inscritos na competição Direct Lions do 
Festival Internacional de Publicidade de Cannes, na avaliação de Rui Piranda, que representa o 
Brasil nesse júri, vai contribuir para que os prêmios concedidos sejam mais justos. A partir de 
agora, o resultado terá peso de 30%, o mesmo da parte criativa. Execução e estratégia 
passam a ter 20%, respectivamente. “Essa postura é essencial porque o marketing direto é 
uma atividade de comunicação, mensurável por natureza”, afirma Piranda. 
 
Diretor de criação da área BTL (Below The Line) da Giovanni+DraftFCB, Rui Piranda está 
empolgado com a indicação para integrar o corpo de jurados de Marketing Direto do Cannes 
Lions 2009. “Percebo que muitas pessoas ficam meio cool com uma distinção como essa. Eu, 
pelo contrário, fiquei maravilhado, muito feliz. Acho que é um dos grandes pontos da minha 
carreira. Tem outros  momentos legais, como ganhar uma concorrência, ser promovido ou ser 
reconhecido publicamente. Mas ser indicado para Cannes foi algo muito diferente, até porque o 
mercado brasileiro aprecia muito o festival. Quem vai para um dos júris vira automaticamente 
uma celebridade. Já pensou, você trabalha durante 20 anos e só depois desse tempo se 
transforma em celebridade? É uma experiência bem forte”, comemora Piranda, que participou 
em 2003 do júri remoto do Direct Lions que fazia uma pré-seleção dos cases locais.  
 
A mudança de critérios do Cannes Lions no júri de Marketing Direto que, a partir de agora, vai 
dar peso de 30% para os resultados das ações, contra 20% dos anos anteriores, reflete melhor 
o comportamento da disciplina. Em outras competições, como o DMA (Direct Marketing 
Association), a análise dos resultados é prioritária.  
 
“A comunicação direta é classicamente mensurável. Essa adequação feita em Cannes, um 
festival tradicionalmente ligado à criatividade dos conteúdos, vai ser importante para a 
compreensão da ideia e da execução. Muitas vezes um case tem uma ideia ótima, mas sua 
execução não foi pertinente. E vice-versa. Fiz uma sugestão à Abemd (Associação Brasileira de 
Marketing Direto), para separar do julgamento do seu prêmio a ideia e execução. Acho que no 
Brasil ainda damos muito valor à ideia, porém as execuções são muito pobres”, argumenta 
Piranda, carioca de Ipanema, casado com Adriana e pai dos gêmeos Olívia e André (16) e de 
Pedro (8). Ele estudou comunicação na UFF (Universidade Federal Fluminense), em Niterói, 
após desistir de engenharia no último ano da faculdade. “Para desgosto da minha família”, 
relembra. Na verdade, queria fazer cinema, mas na prova de habilitação para transferência de 
curso na UFF, a comunicação tinha 30 candidatos para duas vagas. “Fiquei com uma delas e 
deu no que deu”.  
 
Há sete anos em São Paulo, primeiro como diretor de criação da FCBi e atualmente na 
Giovanni+DraftFCB, Piranda começou carreira em 1989 no Rio de Janeiro na Ogilvy. Depois, 
foi responsável pela inauguração do escritório da Draft, antes da empresa de Howard Draft ser 
vendida para a holding Interpublic e fundir sua operação com a rede FCB. Sua preparação para 
o júri foi simples. “Apenas disponibilizei minha agenda para atender as agências que estão 
encaminhando inscrições. Recebi alguns trabalhos, mas não todos. Observei bem os cases que 
participaram de competições importantes. Na verdade, não adianta impor um ritual próprio. O 
presidente do júri, embora não participe da votação, estabelece um padrão que vai nortear o 
comportamento dos jurados. Esse ângulo é essencial para os processos de julgamento”, 
afirmou Piranda, enfatizando que uma grande ideia é a compreensão one shot, porém, não é 
uma ação isolada. “Uma boa ideia mobiliza a agência inteira e amplia a sua importância”, 
acrescentou. 
 
Para Piranda, a grande responsabilidade do marketing direto é falar com os consumidores de 
forma individual. “Ele tem que ser percebido como uma atitude de marca cujas ações exercem 
poder transformador. É uma comunicação que se manifesta para indivíduos e que tem um 
caráter estratégico enorme. Por outro lado, é um canal multiplataforma que estabelece 
relacionamento entre marcas, produtos e serviços com os consumidores. É bom ressaltar que 
os projetos de direct não podem e não devem ser comoditizados. Nas campanhas publicitárias 
de bancos e cervejas, por exemplo, é fácil trocar uma marca por outra que a diferença não 



será percebida. No marketing direto isso é completamente equivocado. São as pessoas que 
escolhem os valores da marca para se relacionar. Nesse caso, é preciso ficar claro que não é 
marketing direto que fideliza o cliente, quem exerce esse papel é a própria marca. A 
verdadeira revolução que vivemos atualmente é a compreensão do universo das marcas com a 
disponibilidade de recursos tecnológicos que permitem a aplicação de ferramentas 
personalizadas e  banco de dados mais poderosos do que nunca. O que isso significa? Que a 
criação não é apenas uma ideia criativa. Sua relevância está relacionada à inteligência da 
tecnologia e como o público vai recebê-la”.   
 
Se a mídia mira massivamente seus alvos, Piranda afirma que no caso do marketing direto 
esse texto é “pero no mucho”. Em sua opinião o cliente precisa ter a certeza de que a 
mensagem é dirigida a ele. “O importante é separar de maneira inteligente clusters e tribos. 
Tem gente que gosta de moda, mas que não aceita ofertas de preço. As marcas têm relações 
diferentes, por isso o database precisa contemplar informações históricas e dados estatísticos 
para trabalhar melhor a afinidade. O marketing direto com três erres: relacionamento, 
reconhecimento e a  recompensa”. 
 
A tecnologia não pode subestimar os processos criativos, senão o que vai sobrar para fazer é a 
roupa do liquidificador, na expressão de Piranda, fazendo referência a termo usado por Gerson 
Lupatini, vice-presidente de tecnologia da Giovanni+DraftFCB. “Se não for adequada, a 
comunicação pode virar lixo. Alguns textos que produzimos na agência têm mais de 120 
versões, tudo em nome da pertinência. Já pensou se tudo fosse assim: ‘Prezado Senhor, 
temos uma oferta especial para você’. Não seria produtivo”. Nesse caso, não adianta 
determinar o fim das cartas. Elas ainda são instrumento eficaz no link entre marcas e 
consumidores, mas o volume de postagem vem diminuindo. Piranda destaca que a 
comunicação dirigida não pode entregar templates. “O chamado ROI (Retorno sobre 
Investimentos) está literalmente na roda. A meu ver, é a própria roda. Não há mais tempo 
para equívocos nessa disciplina. O papel de uma correspondência é gerar uma sensação de 
que ela foi enviada exclusivamente para aquela pessoa. Se for assim, a mágica do marketing 
direto acontece todos os dias. Receber mensagem em uma caixa de acrílico, por exemplo, sem 
que ela tenha utilidade, não vai surtir efeito algum. Gosto muito quando os clientes postam 
reclamações nos call centers por que esses alertas significam que gostam da marca”, disse o 
jurado brasileiro do Direct Lions 2009, que espera premiar trabalhos curiosos como um Leão 
de ouro ganho no Design Lions do ano passado por uma ONG de proteção à natureza que 
pendurou canetas em árvores e na sua base pranchetas com papel em branco. O vento 
derrubava as canetas que na queda produziam algumas imagens estranhas. “Era a carta da 
natureza. Sensacional”.  
 
Piranda inscreveu três cases da Giovanni+DraftFCB: servidor HP Proliant cujo peso é de 500 
gramas. Para atrair vps e profissionais de tecnologia da informação, a agência produziu 
convites para o lançamento da peça do tamanho exato do produto; para a Fiat, que precisava 
promover o câmbio Duallogic, leva case cujo envelope tem duas frentes – de um lado um 
diabinho (câmbio manual esportivo) e do outro um anjinho (câmbio automático); e para o 
portal iG inscreveu trabalho que estimulava o mercado publicitário a desenvolver ferramentas 
fora das caixas tradicionais. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 jun. 2009, p. 20.  


