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Sophie Schoemburg é redatora da AlmapBBDO e está escalada para representar o Brasil no 
corpo de jurados da competição Filme no Festival Internacional de Publicidade de Cannes este 
ano. Ela sabe que é uma área difícil, por isso mesmo não quer alimentar expectativas nem 
para ela mesma e nem para os outros. “O Brasil vai melhor em Press”, reconhece. Na sua 
opinião, neste ano de crise econômica, a qualidade vai prevalecer. “As agências já fizeram 
uma pré-seleção”.  
 
Casada e com dois filhos, Sophie Schoemburg finalmente vai integrar o corpo de jurados do 
Cannes Lions. Nas outras duas oportunidades em que foi convidada pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, que representa o evento no País, teve que declinar, pois os partos e os períodos de 
resguardo coincidiram com a semana do festival. Em uma delas, foi substituída aos 45 minutos 
do segundo tempo por Keka Morelle, diretora de arte da F/Nazca Saatchi & Saatchi, na 
competição Outdoor Lions. 
 
“Não pude ir outras vezes porque meus filhos adoram nascer na época do festival: um em 
maio, outro em junho. Não aceitei por motivo de força maior”, explica ela, que é formada em 
publicidade e propaganda pela Faap (Fundação Armando Álvares Penteado) de São Paulo. 
 
Por quais agências já passou? A redatora da AlmapBBDO responde: “Como estagiária, passei 
pela W/Brasil e pela DPZ. Depois, já como redatora, trabalhei na Ogilvy (na época Standard, 
Ogilvy & Mather), Young&Rubicam, Salles Interamericana e, em 95, entrei na AlmapBBDO”.  
 
Currículo bacana e que lhe permitiu trabalhar para marcas como Havaianas e Volkswagen, por 
exemplo. 
 
O que espera de Cannes neste ano marcado por crise econômica e subtração de trabalhos nas 
competições? Sophie trabalha com a possibilidade de uma elevação dos índices de qualidade. 
 
“Como há muito tempo não se via, as inscrições em Cannes caíram radicalmente. Não será o 
ano da quantidade e sim da qualidade. Porém, um ano de crise não necessariamente indica 
que o ano não será bom em termos criativos. Teremos uma longlist muito menor, mas não sei 
se isso implicará numa queda na qualidade dos Leões. As agências já fizeram uma pré-seleção 
das peças na hora da inscrição. Não há dinheiro sobrando para inscrever aquela peça que 
ninguém acredita muito, mas vai que pega alguma coisa. Independentemente da crise, o que 
espero ver em Cannes é o que espero sempre: mais ideias, menos pirotecnia. Campanhas que 
fazem qualquer um sentir inveja do criador. Ultimamente, temos visto mais peças inovadoras 
pelas suas formas do que pelos seus conteúdos. Produções mirabolantes sempre são 
cativantes e têm seu valor. Mas uma ideia pertinente é sempre muito mais bem-vinda”, 
argumentou Sophie. 
 
O ritual preparatório que se impôs para Cannes não tem nada além do convencional. “Tenho 
tentado acompanhar os trabalhos através dos sites especializados. Além disso, tentei conhecer 
um pouco de cada jurado da minha categoria. 
 
Estou recebendo aos poucos os trabalhos brasileiros inscritos. E, claro, tenho feito aulas de 
inglês para desenferrujar um pouco”. 
 
As expectativas para a participação brasileira em Cannes, porém, não são otimistas. “Não 
quero criar expectativas nem para os outros e nem para mim. O Brasil, historicamente, se dá 
melhor em mídia impressa do que em filme. Mas, todos os anos, o País tem conseguido trazer 
Leões na área de filmes também. Portanto, adoraria não decepcionar o meu País. Mas não 
posso deixar de citar a já tão malhada crise. As inscrições caíram de fato: temos quase 40% 
de queda nas inscrições brasileiras. Agências com histórico de qualidade na área de filmes 
ficaram de fora do festival, o que eu lamento profundamente. E existem muitas outras 
agências que inscreveram apenas em outras categorias, como mídia impressa ou internet. Pedi 
às principais agências para mandarem os seus trabalhos. A menos que apareça uma surpresa 



no meio do caminho, vou chegar ao Palais conhecendo todos os filmes. Não acho simpático 
nem comigo, nem com os criadores, criar qualquer expectativa, por isso não quero citar algum 
trabalho que pode ser candidato a Leão”. 
 
Quais são seus critérios de julgamento, independentemente das indicações pragmáticas dos 
organizadores? Sophie acredita que mais do que uma boa ideia, o que vale mesmo é uma boa 
ideia que seja pertinente. “Muitas vezes, vemos filmes realmente engraçados ou que nos 
tocam, mas em que o produto/cliente entra meio forçado. Produções milionárias com direções 
primorosas sempre têm seu valor e se destacam em festivais. Mas quando o filme tem uma 
ideia realmente pertinente por trás, ele vira unanimidade logo de cara. Por Cannes ser ainda o 
mais desejado prêmio de todos, vemos muita coisa feita só para o festival. Não estou falando 
de fantasmas, porque fantasmas não existem mais. Hoje, tudo que está nos festivais, com 
certeza, já foi veiculado. Falo de ideias com foco no festival. Isso com certeza está perdendo a 
força nos dias de hoje. E num ano de crise, acho pouco provável que esse tipo de trabalho seja 
recompensado. Temos que respeitar os clientes que estão tentando sobreviver à crise, sem 
terem aberto mão de nós, publicitários”. 
 
Os diferenciais do Brasil em Filme podem estar em roteiro, direção, fotografia, elenco, locação 
etc. Mas Sophie insiste que o País participa com mais chances de ganhar Leão quando se apoia 
em conteúdos bons e simples. “Como sabemos, filmes são peças caras e complexas de se 
produzir. Não temos os mesmos orçamentos e não temos a mesma cultura de cinema que 
europeus e americanos. Muitas vezes, vemos filmes que nenhum de nós teria pensado porque 
nem sabíamos que eles poderiam ter sido feitos. Temos uma boa criação e bons diretores.  
 
Falta técnica e atores. Vemos muitos rostos conhecidos porque as opções são poucas. Mas, 
com certeza, estamos melhorando a cada ano. Como disse, filmes são mais caros e mais 
complexos. Quando tentamos copiar produções internacionais, a peça fica com sotaque, uma 
coisa mal feitinha mesmo. Quando seguimos nossa tradição de simplicidade, conseguimos um 
destaque muito maior. Não que não estejamos evoluindo em termos de produção, estamos 
sim. Mas ainda escorregamos quando pensamos que moramos no hemisfério norte. Eles fazem 
filmes não só com orçamentos gordos, mas com prazos que, para nós, soariam como piada. 
Com o dinheiro e o tempo que temos para fazer um filme, conseguimos, muitas vezes, 
produzir milagres”. 
 
Como a crise está interferindo nos processos criativos? Sophie não acredita que a turbulência 
econômica global esteja afetando a produção intelectual das agências. “O que tem acontecido, 
num processo lento que tem se dado já há algum tempo, é que os clientes preferem ter 
certezas antes de colocar uma peça no ar.. Com isso, acabam se arriscando menos. E mesmo 
com pesquisas e pré-testes não se pode prever com exatidão o impacto de uma peça. Só 
depois que ela vai ao ar é que teremos o feedback verdadeiro do consumidor. Acho que os 
clientes deveriam aproveitar essa época, em que as pessoas pensam mais do que duas vezes 
antes de comprar, e serem mais surpreendentes. Crise e ideias mornas não combinam”. 
 
Ser redatora, na expressão de Sophie, “é conseguir transformar uma necessidade 
absolutamente racional, que é vender, numa peça que sensibilize o consumidor. Afetar de 
verdade a pessoa comum, que não está interessada em propaganda, é o verdadeiro prêmio 
para um criador. Não acredito na crença antiga de que, para atingir o consumidor, temos que 
nivelar por baixo. De que propaganda boa é para festival, e de que no dia-a-dia temos que 
sacrificar a qualidade criativa para termos resultados reais. Boa propaganda funciona e muito. 
 
E custa a mesma coisa. A troca de ideias durante o processo criativo é fundamental. Às vezes, 
matamos uma ideia 5 segundos depois de tê-la, seja porque não a visualizamos direito, seja 
porque não conseguimos dar o desfecho merecido. Quando você trabalha com outra pessoa, a 
chance disso acontecer diminui. O diretor de arte, ou mesmo outro redator, pode pegar um 
embrião de ideia que você teve e desenvolvê-la muito melhor do que você faria. E vice-versa”, 
finalizou.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 jun. 2009, p. 20.  


