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Diplomático, o inglês Philip Thomas, que preside a organização do maior evento do meio 
publicitário global em volume de participantes e premiações- o Festival Internacional de 
Publicidade de Cannes (Cannes Lions)-desembarca hoje em São Paulo sem arriscar qualquer 
prognóstico para a edição deste ano. A recente crise econômica mundial foi cruel com o setor 
de prestação serviços de marketing. As redes de comunicação e propaganda tiveram perdas de 
até 20% nos seus faturamentos em 2009. Com isso, aumentou a expectativa sobre o tamanho 
do festival, que, este ano, vai julgar o que se produziu no ano passado. 

Thomas prepara, pela quarta vez, a mega reunião de talentos e a série de debates e 
julgamentos 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 teve 22,5 mil peças inscritas e seis mil 
delegados nos seminários e debates promovidos. A maior tarefa de Thomas para esta edição é 
manter a motivação e garantir inscrições. 

Os grandes conglomerados globais de comunicação, que abrigam as maiores redes de 
agências de propaganda, viram suas receitas encolher pesadamente em especial na Europa, 
EUA e Japão. Justamente os países que lideram a competição há décadas. Assim, como aliás 
tudo na economia ultimamente, os países emergentes ganham holofotes. São eles que devem 
garantir presença massiva nas 11 categorias em competição e, é claro, também terão mais 
oportunidades de premiação. China e Índia, por sinal, vêm expandindo sua presença no 
festival nos últimos cinco anos. “O Brasil não é um país emergente em publicidade”, corrige 
Thomas quando perguntado se os emergentes devem brilhar em Cannes Lions 2010. “A 
criatividade brasileira é uma das mais fortes do mundo. O País é um dos grandes ganhadores 
de Leões (a forma do troféu entregue aos vencedores), ao lado de EUA, Inglaterra e 
Alemanha”. 

Apesar do bom desempenho geral, a propaganda nacional nunca trouxe o mais almejado 
prêmio, o Titanium Lions, criado em 2003, que celebra a total inovação em comunicação, 
apresentando tendências para os negócios do setor. O executivo não arrisca conselhos para os 
profissionais brasileiros que queiram aplainar o caminho rumo ao prêmio. “As agências devem 
observar os trabalhos que já levaram o titanium”, recomenda ele, embora reconheça: “É muito 
difícil vencer”. 



A visita de Thomas faz parte da política de estímulos às inscrições. Em Cannes Lions tudo tem 
preço. Um delegado paga 2,2 mil euros pela semana de atividades. Já as peças publicitárias 
em disputa têm custo diferente para entrar em competição: de 1,1 mil euros para concorrer ao 
Titanium, ou então 670 euros para filmes comerciais, ou ainda 270  euros para um spot de 
rádio. “O ano passado foi de muitas dificuldades para a indústria do setor. Mas, apesar disso, 
esperamos manter o número de delegados e também o volume de trabalhos inscritos na 
competição nos níveis da última edição do festival”, diz o presidente de Cannes Lions 2010. 
“Cannes é sempre uma inspiração, em especial num momento como o atual em que tudo está 
mudando e de forma muito rápida”. 

A multiplicação dos canais de comunicação, nos últimos anos, pôs as empresas do setor na 
encruzilhada na hora de decidir 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 assim, a 
criatividade permanece no coração do que as agências oferecem – é o que as torna especiais, 
caso contrário do trabalho 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 distinção entre agências de publicidade, 
agências de mídia, agências digitais e assim por diante irá desaparecer e todas vão chamar 
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 nossa 
premiação todas as ferramentas que a comunicação precisa para ser bem sucedida. Hoje o 
festival premia ações de relações públicas, ações digitais, as áreas de design voltadas para a 
comunicação, e assim por diante, cobrimos todo o negócio de comunicação e vamos continuar 
a fazer isso, para refletir as mudanças na indústria e continuarmos a ser relevantes para a 
essa indústria”. 
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4 mar. 2010. 


