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O Brasil ganhou um Leão na competição de relações públicas do Festival Internacional de 
Publicidade de Cannes. Nesta área do evento, realizado pela primeira vez este ano, não há 
distinção de ouro, prata ou bronze. 
 
Mas, em 2010, a possibilidade dos prêmios terem a distinção qualitativa dos três metais é 
grande, segundo os organizadores. O prémio foi conquistado com o case "Mil Casmurros", da 
agência LiveAd, especializada em ações de inovação para a Rede Globo de Televisão. Foi o 
primeiro Leão do Brasil no festival. 
 
"Mil Casmurros" é um projeto de leitura coletiva na internet (www.milcasmurros.com.br) do 
livro "Dom Casmurro", de Machado de Assis, criado para o lançamento da minissérie "Capitu", 
exibida em dezembro de 2008. A ideia do diretor de criação Mauro Silva e do sócio da LiveAd 
Lucas Mello foi recortar o clássico machadiano em mil pedaços ou trechos. 
 
As pessoas que acessavam o site poderiam escolher um deles e fazer uma leitura gravada com 
a câmera do computador e posteriormente postá-la. Os mil vídeos foram encaminhados, um 
recorde se comparado às 700 postagens de uma ação da Pepsi que criou uma página na web 
para pessoas enviarem mensagem para o presidente americano Barack Obama. 
 
MELHOR USO 
 
O Leão da LiveAd foi distinguido na categoria de melhor uso em internet, digital e social media. 
O projeto foi exposto a 106 milhões de pessoas, registrou 33 milhões de visitas ao site e 
rendeu US$ 6,7 milhões em mídia espontânea. 
 
"A Globo queria se aproximar mais da audiência gerada para a internet. A minissérie "Capitu" 
era uma oportunidade imperdível para materializar esse desejo, afinal é um produto mais 
cultural e mais clássico. O Luiz Erlanger e a Mônica Albuquerque, diretores da Central Globo de 
Comunicação, deram apoio e nós viajamos na ideia. Fizemos um planejamento completo que 
incluiu também cobertura de imprensa. O sucesso foi tão grande que a emissora já nos 
encomendou um novo projeto", relatou Lucas Mello, que considera difícil esquecer a conquista 
do primeiro Leão em Cannes. "É uma ótima sensação", acrescentou. 
 
PONTUAL 
 
Não descartada, mas distante do dia-a-dia das agências de publicidade, a atividade de relações 
públicas está deixando o ambiente meramente institucional para se inserir de forma pontual 
em projetos mercadológicos. 
 
Um bom exemplo é o case "O melhor emprego do mundo", assinado, pela australiana 
Cummins Nitro, que ganhou os Grand Prix do PR Lions, Promo Lions e da divisão de site do 
Cyber Lions. Para PR, agência elaborou plano com orçamento de US$ 1,2 milhão que incluía 
publicação de anúncios padronizados nos classificados de recursos humanos de jornais de todo 
o mundo. "O melhor emprego do mundo" tinha como bônus trabalhar em uma ilha paradisíaca 
(Queens Islands) e o gerente selecionado ganharia salário de US$ 150 mil durante nove 
meses. O projeto atraiu 34.684 candidatos que postaram no site www.islandreefjob.corn 
43.603 vídeos com suas histórias pessoais. O retorno de mídia envolveu mais de 600 horas de 
reportagens em televisão, cerca de dois milhões de centímetros nos canais impressos, citações 
em 231.355 blogs e 6,8 milhões de page views. Esses espaços, se pagos de acordo com os 
preços das tabelas de veiculação, exigiriam um orçamento de US$ 150 milhões. 
 
Lord Jim Bell, chairman da Chime Communications, é fã do trabalho da Cummins Nitro. 
 
"É uma ação instigante e que materializa muito do que o mercado exige hoje: ser 
multidisciplinar, interativa e, sobretudo, colaborativa. A escolha do GP foi uma decisão 
unânime dos jurados, algo que é muito difícil de acontecer. Antes dos trabalhos serem 



iniciados, todos já conheciam a estratégia. "O melhor emprego do mundo" não é uma 
campanha clássica. E fantasticamente simples e capta a imaginação, explorando todas as 
mídias, usando o online e o offline. É extremamente contemporânea. Incrível, sem dúvida, a 
melhor", disse Bell, que ajudou a fundar a rede Saatchi & Saatchi em 1970, onde atuou como 
chairman. 
 
Bell explicou que orientou os jurados a não usar critérios entre os quais estabelecer divisão 
entre ações globais versus regionais. "Tivemos o cuidado de julgar os trabalhos no contexto 
em que foram feitos", disse ele. 
 
Sobre tendências: "Acho que como tendência, tivemos a oportunidade de observar que o 
negócio está se tornando fantasticamente digital. Por anos a indústria do marketing mandou 
mensagens aos consumidores. Agora, com o digital, há diálogo. Como segunda tendência diria 
que os trabalhos mostrados não se preocupam apenas com o sucesso comercial, mas também 
em fazer contribuições à sociedade. Não há diferenciação entre mídia online e offline e sim 
entre o que gera ou não diálogo e interação com o consumidor". 
 
Segundo Bell, a inclusão da disciplina de comunicação em Cannes revelou o crescimento da 
importância no mix de ações. Porém, confessa que aguardava maior volume de inscrições. 
"Acho que a área poderia ter tido mais inscrições, mas este é um reflexo do primeiro ano. Em 
2010 teremos mais. "Termos entregue 17 Leões é também um reflexo claro do número de 
inscrições", disse Bell. 
 
GERAR NOTÍCIAS 
 
"Todas as inscrições mencionavam a capacidade de gerar notícias. É realmente urna parte 
fundamental gerar interesse, notícias e informações, é parte do trabalho do PR"; disse Andrew 
Greenles, jurado brasileiro da competição e sócio da CDN, enfatizando algo que é essencial na 
atividade de relações públicas, a ideia criativa. Mas às ponderações sobre RÓI também têm 
peso destacado. 
 
"O chamado retorno sobre investimento faz parte de qualquer atividade nos dias de hoje. Em 
PR é quase parte integrante", acrescentou o jurado, pedindo, porém, mais métricas para dar 
credibilidade â atividade. 
 
"Precisamos de estudos analíticos mais consistentes para não ficarmos presos a sistemas corno 
os clippings de mídia. Eles não são tão mais usados como antigamente, mas ainda são 
decisivos. Com a exposição da atividade, acho que podemos ter mais recursos", enfatizou. 
Os jurados de PR trabalharam em harmonia e gostaram muitos dos trabalhos brasileiros que 
chegaram à shortlist A ação "Guerra contra a dengue", criada pela SÁ Comunicação, empresa 
comandada pelo jornalista Marco António Sabino, foi muito elogiada, mas os jurados optaram 
por "Mil casmurros". 
 
"As discussões foram sempre em altíssimo nível. Fomos divididos em quatro grupos e só no 
quarto dia tive contato com o quadro geral. Por exemplo, não julguei 'Mil casmurros', mas esse 
case já era considerado Leão quando nos juntamos para definir a shortlist. Facilitou muito as 
coisas. Na verdade, o Brasil foi a Cannes com um trabalho digital e outro de comunicação 
pública. Como não trabalha com mídia de massa e sim para encontrar públicos formadores de 
opinião, o trabalho da SÁ teve muita relevância. Os jurados entenderam a dificuldade de se 
falar porta a porta no Brasil devido às desconfianças. Criminosos se disfarçam de carteiros 
para tentar entrar nas casas. Então, o foco foi nos líderes naturais: pastores, síndicos, jornais 
de bairro, associações comunitárias, hospitais, professores", avaliou Greenles. 
 



 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 
 


