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●●●O avô de Robinho era pai de
santo e garantia à nora que seu
neto seria jogador de futebol. Ela
se arrepiava com a ideia e fugia
do sogro. Não adiantou.

O pai de Maicon queria tanto
ver um filho na seleção, que enter-
rou o cordão umbilical do recém
nascido no campinho de futebol
da cidade e fez reza brava. Asse-
gurou assim o futuro do lateral
direito do time brasileiro.

Luis Fabiano, “o fabuloso”,
ainda menino em meio a uma pe-
lada com os vizinhos de bairro,
recebeu a visita de um pai de san-
to que prognosticou seu destino
de sucesso correndo atrás da bo-

la. Depois de dar o recado, o ho-
mem desapareceu sem que os
garotos percebessem como.

As curiosas histórias de “man-
dingas” pessoais, crenças e su-
perstições são relatadas pelos
próprios jogadores no filmete de

pouco mais de seis minutos que
vai rodar nos cinemas da rede
Cinemark. O mini curta-metra-
gem é patrocinado pela Nike e foi
concebido pela agência de propa-
ganda F/Nazca Saatchi & Saat-
chi. Estreou na semana passada

e já faz sucesso no YouTube.
Com a peça promocional asso-

ciando a camisa azul da seleção
brasileira à cor da sorte, a Nike
aposta na oferta de conteúdo pa-
ra se comunicar com o público
consumidor de artigos esportivos

e apaixonados pelo futebol.
Em um ano de Copa do Mundo

na África do Sul, o filme abre o
leque da diversidade de manifes-
tações religiosas, mencionando
os ritos do candomblé, que tem
origem no continente que abriga-
rá as disputas futebolísticas.

A campanha lembra o inexpli-
cável e os infinitos mistérios en-
tre o céu e a terra, que podem
ajudar a assegurar o destino ven-
cedor da seleção e de seus atle-
tas. “Eu sou brasileiro, é pura
mandinga”, diz o filme. Denomi-
nado “Mandingas”, foi dirigido
por Renato Amoroso e produzido
pela empresa O2.●● M.R.

● Presidente do Festival Inter-
nacional de Publicidade de
Cannes, desde 2006

● Jornalista por formação, já
ocupou diversos cargos execu-
tivos no Emap, conglomerado
de mídia britânico que controla
o Festival

Quemé:
PhilipThomas

“Mandingas”
decraques
paradarsorte
àseleção

Brasilépaís
emergente?
Nãona
publicidade
É o que diz o presidente do Festival
de Cannes, que chega hoje ao Brasil

Consumidoresapontam,clicamecompram
Redes de varejo investem em tecnologia para vender produtos por meio do celular

Marili Ribeiro

Diplomático, o inglês Philip
Thomas, que preside a organi-
zação do maior evento do meio
publicitário global em volume
de participantes e premiações–
o Festival Internacional de Pu-
blicidade de Cannes (Cannes
Lions)–desembarca hoje em
São Paulo sem arriscar qual-
quer prognóstico para a edição
deste ano. A recente crise eco-
nômica mundial foi cruel com o
setor de prestação serviços de
marketing.Asredesdecomuni-
cação e propaganda tiveram
perdasdeaté20%nosseusfatu-
ramentos em 2009. Com isso,
aumentou a expectativa sobre
o tamanho do festival, que, este
ano,vai julgaroqueseproduziu
no ano passado.

Thomas prepara, pela quar-
ta vez, a mega reunião de talen-
tos e a série de debates e julga-
mentos que acontece na costa
francesa desde a década de 50.
Todo ano, durante o evento, a
pequena cidade de Cannes vive
dias de agitação com a babel de
idiomas dos representantes de
mais de 90 países que passam
por lá. Neste ano, o festival será

entre os dias 20 e 27 de junho.
Em 2009, o Cannes Lions te-

ve 22,5 mil peças inscritas e seis
mil delegados nos seminários e
debates promovidos. A maior
tarefade Thomaspara esta edi-
ção é manter a motivação e ga-
rantir inscrições. Os grandes
conglomerados globais de co-
municação, que abrigam as
maiores redes de agências de
propaganda, viram suas recei-
tas encolher pesadamente em
especial na Europa, EUA e Ja-
pão. Justamente os países que
lideram a competição há déca-
das. Assim, como aliás tudo na
economia ultimamente, os paí-
sesemergentesganhamholofo-
tes. São eles que devem garan-
tirpresençamassivanas11cate-
goriasemcompetiçãoe,éclaro,
tambémterãomaisoportunida-
des de premiação. China e Ín-
dia, por sinal, vêm expandindo
suapresençanofestivalnosúlti-
mos cinco anos.

“OBrasilnãoéumpaísemer-
gente em publicidade”, corrige
Thomas quando perguntado se
os emergentes devem brilhar
emCannesLions2010.“Acriati-
vidade brasileira é uma das
mais fortes do mundo. O País é

um dos grandes ganhadores de
Leões (a forma do troféu entre-
gue aos vencedores), ao lado de
EUA, Inglaterra e Alemanha”.
Apesardobomdesempenhoge-
ral,apropagandanacionalnun-
ca trouxe o mais almejado prê-
mio, o Titanium Lions, criado
em2003,quecelebraatotal ino-
vação em comunicação, apre-

sentandotendênciasparaosne-
gócios do setor. O executivo
não arrisca conselhos para os
profissionais brasileiros que
queiramaplainaro caminhoru-
mo ao prêmio. “As agências de-
vem observar os trabalhos que
já levaram o titanium”, reco-
menda ele, embora reconheça:
“É muito difícil vencer”.

A visita de Thomas faz parte
da política de estímulos às ins-
crições. Em Cannes Lions tudo
tem preço. Um delegado paga
€2,2milpelasemanadeativida-
des. Já as peças publicitárias
em disputa têm custo diferente
para entrar em competição: de
€ 1,1 mil para concorrer ao Tita-
nium, ou então € 670 para fil-
mes comerciais, ou ainda€ 270
para um spot de rádio. “O ano
passado foi de muitas dificulda-
des para a indústria do setor.
Mas, apesar disso, esperamos
manter o número de delegados
e também o volume de traba-

lhos inscritos na competição
nos níveis da última edição do
festival”, diz o presidente de
Cannes Lions 2010. “Cannes é
sempre uma inspiração, em es-
pecial num momento como o
atual em que tudo está mudan-
do e de forma muito rápida”.

A multiplicação dos canais
de comunicação, nos últimos
anos, pôs as empresas do setor
naencruzilhadanahoradedeci-
dir como melhor distribuir as
verbas de seus clientes. A crise
global serviu para acentuar a
questão. “Talvez, mais do que
nunca, os clientes queiram
mais estratégia e empenho na
análise de seus investimentos
de marketing. Mas, mesmo as-
sim, a criatividade permanece
no coração do que as agências
oferecem-éoqueastornaespe-
ciais, caso contrário do traba-
lho que uma consultoria pode
fazer. Criatividade é estado da
arte do nosso negócio. É o que

festejamos em Cannes Lions”,
diz Thomas.

Diante dessa constatação, o
executivo acredita que a distin-
çãoentreagênciasdepublicida-
de, agências de mídia, agências
digitais e assim por diante irá
desaparecer e todas vão cha-
mar agências de comunicação,
oferecendo todos os serviços
que os clientes necessitam. “O
que isso significa para o Cannes
Lions?”, pergunta Thomas, “Já
estamos considerando na nos-
sa premiação todas as ferra-
mentasqueacomunicaçãopre-
cisa para serbem sucedida. Ho-
je o festival premia ações de re-
lações públicas, ações digitais,
as áreas de design voltadas pa-
ra a comunicação, e assim por
diante,cobrimostodoonegócio
de comunicação e vamos conti-
nuar a fazer isso, para refletir
asmudançasnaindústriaecon-
tinuarmos a ser relevantes pa-
ra a essa indústria”. ●
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Em breve os consumidores que
olham para as vitrines da buti-
quedadesignerNormaKamali,
em Nova York, poderão apon-
tar seus telefones para um arti-
go e comprá-lo mesmo à noite,
quando a loja estiver fechada.

Norma está na vanguarda
de uma transformação tecnoló-
gica da qual participam muitos
comerciantes americanos. Es-
se grupo quer fortalecer o elo
entre suas lojas físicas e a inter-
net e tornar o processo de com-
pra mais fácil e lucrativo.

Aideiaétransformaroscelu-
lares dos consumidores em dis-
positivos que exibem informa-
ções sobre produtos e possibili-
tam encomendas. Não conse-
gueencontrarfarinhanosuper-
mercado? Os supermercados
oferecerão aplicativos que di-
rãoaos clientes exatamente on-
de procurar. A loja de departa-
mentos ficou sem calças tama-
nho 42? Os varejistas querem
que seja fácil encomendar uma
peça dessas com apenas alguns
cliques e recebê-la em casa.

Alguns supermercados que-
remoferecerdescontosemtem-
po real enquanto as pessoas fa-

zem suas compras. Por exem-
plo: uma promoção de leite po-
de ser enviada para o celular de
um consumidor quando o seu
carrinhoseaproximardocorre-
dordelaticínios.Farmáciasofe-
recerão programas de fideliza-
ção por meio dos celulares,
abandonando os cartões plásti-
cos. E cadeias especializadas
permitirão que os consumido-
res passem pelos corredores
compilando uma lista de casa-
mento, sendo necessário ape-
nas apontar o telefone para o
produto desejado.

Aindanãosesabequalseráa
reação dos consumidores a téc-
nicas tão agressivas de mer-
chandising. Em geral, essas es-
tratégias deverão exigir que os
consumidores façam o down-
load de aplicativos gratuitos
em seus telefones e também
que permitam ser seguidos ele-
tronicamente dentro das lojas.

AdivisãoSam'sClubdoWal-
mart e as lojas da Disney estão
entre os varejistas que confir-
maram os testes com tecnolo-
gias móveis, ou a sua intenção
de fazê-lo num futuro próximo.

Já Norma está na vanguar-
da. Uma tecnologia chamada
ScanLife foi instalada em sua
butique permitindo que as pes-

soas leiam códigos de barras
nasetiquetasdosprodutoseob-
tenham detalhes sobre as rou-
pas por meio de vídeos.

Outros varejistas começa-
ram a testar um produto da
IBM chamado Presence. Os
compradores que se inscreve-
rem podem ser detectados as-

sim que colocarem os pés numa
loja. Isto permite que o Presen-
ce ofereça descontos em tempo
realenviados paraos celulares.

O acompanhamento dos há-
bitos de consumo dos compra-
dores permite ajudar o sistema
a descobrir quem pode ser con-
vencido a comprar subitamen-

te um artigo com desconto. O
Presence também é capaz de
dar sugestões. Se um consumi-
dor estava comprando fermen-
todebolo,oPresencepodereco-
mendar coberturas e recheios.

“Seremos capazes de prever
o que achamos que você pode
querer com base naquilo que já

sabemos a seu respeito”, disse
Craig W. Stevenson, da IBM.

A Cisco Systems também é
líder neste campo. O sistema
MobileConciergeécapazdeco-
nectarossmartphonesdoscon-
sumidores às redes sem fio dos
varejistas.Assim,quandoocon-
sumidor digitar “salgadinhos
de queijo” no celular, receberá
umarespostaindicandoalocali-
zação do produto na loja.

Além de impulsionar as ven-
das, a tecnologia pode ajudar os
varejistas a economizar por
meio do corte de postos de tra-
balho, especialmente substi-
tuindo os atendentes das lojas
por guias eletrônicos.

Alguns compradores já se
mostram um passo à frente dos
varejistas, usando aplicativos
como o RedLaser para compa-
rar preços. Tais aplicativos são
capazesdeusar acâmeradoce-
lular paraler o código debarras
de um produto. Ben Aldern, 20
anos, de Berkeley, Califórnia,
foi a uma loja Target para com-
prar fones de ouvido. Antes de
realizar a compra, ele ativou o
RedLasereencontrouomesmo
modelomais barato na loja onli-
neAmazon. “A Targetperdeu o
freguês”, diz. ● TRADUÇÃO DE AU-
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