
Brasileiros marcam presença no Palais 
Teresa Levin 
 
Além de estar representado no Cannes Lions 2009 com um estande da Abedesing no Falais e 
com um lounge da Film Brazil na praia da Croisette, o Brasil esteve representado este ano no 
festival em workshops, seminários e master classes. 
 
Participaram do festival Mareio Moreira (McCann Worldgroup), PJ Pereira (Pereira & O'Dell), 
Giovanni Rivetti (New Contem), Marcelo Páscoa (New Content), Fernando Campos (Santa 
Clara), Emanuel Publio Dias (ESPM), Marcelo Coutinho (ESPM), Vinícius Andrade (ESPM) e Fred 
Gelli (Tátil Design). Confira abaixo como foi a participação em Cannes de alguns dos 
representantes brasileiros. 
 
REDES SOCIAIS 
 
A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) promoveu um workshop no Palais no 
qual discutiu os novos rumos da indústria da propaganda com o crescimento das redes sociais. 
No encontro, ficou claro para os participantes que o consumidor está cada vez mais no 
comando da situação. Marcelo Coutinho, pesquisador associado da ESPM, alertou que, se a 
indústria não mudar diante deste cenário, poderá acontecer o que aconteceu com a indústria 
fonográfica, que entrou em profunda crise com o crescimento da música online. Para ele, o 
universo das redes sociais ainda está sem comando. "Mas acho que as empresas de software é 
que ficarão à frente disso", colocou. Já Vinícius Andrade, diretor do Pan Media Lab da ESPM, 
apontou que em um cenário com tanta informação, é necessário brigar pela atenção do 
consumidor. "A TV usa nossa audição e a visão para nos prender. Hoje temos muitas 
estratégias tentando nos tocar. Podemos dizer que temos mensagens multissensoriais", 
colocou. 
 
Coutinho completou fazendo um alerta. "Os modelos de agência têm que ser revistos para não 
sermos arruinados". Já Emanuel Publio Dias, diretor de marketing da ESPM, apresentou 
pesquisas da universidade, sobre a nova propaganda, fruto da mídia multiplataforma. 
"Algumas ações neste novo cenário geram fatos sociais. A geração destes fatos e a reprodução 
deles na mídia tradicional e nas redes sociais criam o capital social de comunicação”, 
defendeu. 
 
BRANDING 3.0 
 
Fred Gelli, da Tátil Design, fez um workshop em que apresentou o Branding 3.0. “É uma 
ferramenta, um conceito que estamos desenvolvendo que fala sobre o futuro das marcas", 
contou. Gelli discutiu o desafio das marcas de encontrarem um espaço no futuro. "Corno elas 
vão chegar ao futuro, fugindo de todos os riscos que existem no caminho? Sem ser ecochatas, 
correndo o risco de ficarem homogêneas e serem sustentáveis da mesma maneira", falou. Para 
isso, a Tátil esta estudando profundamente a questão, procurando inclusive parceiros de 
outras áreas. "É um trabalho multidisciplinar. Ternos parceiros nas áreas de economia, 
administração, engenharia, entre outros", disse. Para ele, as marcas só acharão um caminho 
relevante e único para existirem no futuro se este nascer na alma, no coração da marca. "Os 
bancos seguem uma cartilha para serem sustentáveis. Ou mandam dinheiro para crianças na 
África, para preservar a floresta amazônica ou proteger as baleias. Isto não está ligado ao 
negócio deles", apontou. Gelli acredita que isto gera a desconfiança do consumidor. "E as 
marcas perdem credibilidade com isso. Se um banco quer ser sustentável, tem que usar a sua 
essência. Ele lida com dinheiro. Então deve aplicar este dinheiro para criar fundos para 
projetos sustentáveis, financiá-los. Este é um caminho, por exemplo. Quem tem que proteger 
a Amazônia é a Natura que está completamente conectada neste assunto", exemplificou. 
 
Gelli concluiu dizendo que cada marca deveria se conectar com esse novo paradigma, usando 
como referência a sua essência. "Assim teríamos uma diversidade muito maior de ações e 
esforços. E diversidade é sinônimo de vida", finalizou, acrescentando que a ideia é propor um 
caminho para construir esta jornada. "Queremos ajudar as marcas nisso. Temos um enorme 
desafio criativo pela frente". 



 
Cannes marcou a estreia do lançamento do Branding 3.0, já que Gelli ainda nem promoveu 
este seminário no Brasil. 
 
MODELO SANTA CLARA 
 
A Santa Clara foi uma das três agências com formato operacional diferenciado que foi 
apresentada este ano no seminário do thenetworkone, a rede independente de agências. 
Fernando Campos, sócio e diretor de criação da Santa Clara, foi um dos participantes do 
encontro ao lado de Julian Boulding (presidente do thenetworkone); Bradley Kay, sócio-
presidente da SS+K; e Filip Nilsson, chairman e diretor de criação executivo da SS+Forsman & 
Bodenfors. 
 
Campos aproveitou o seminário para mostrar a agência de São Paulo, apresentando para os 
delegados a estrutura da Santa Clara que conta com um espaço único de trabalho, sem 
divisões de salas, onde todas as equipes trabalham juntas e os assentos são livres. "Cada um 
senta onde quiser”, disse. Ele ainda apresentou o jardim da sede da Santa Clara, onde está 
localizada uma piscina. “É o local onde nossa equipe mais gosta de trabalhar”, contou. Para 
ele, o mais importante na agência é a equipe. “Acreditamos no mix de pessoas que juntamos”, 
falou. 
 
O sócio e diretor de criação da Santa Clara aproveitou para mostrar três cases da agência. Um 
deles foi desenvolvido para Som Livre, para o lançamento de uma coletânea de funk. "A 
indústria fonográfica está em crise. Para criar algo diferente, desenvolvemos uma promoção 
com o programa do Luciano Huck em que as pessoas tinham que criar vídeos em que 
dançavam os funks do disco, com o conceito 'Liberte o funkeiro que existe em você'", contou. 
A ação foi um sucesso tremendo com a ajuda do boca a boca e das redes sociais. O concurso 
recebeu mais de um milhão de votos e ajudou as vendas do disco a crescerem 258%. "E ainda 
criamos uma comunidade online e a marca Funk2 que já gerou uma série de produtos, .corno 
camisetas", finalizou. 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 
 


