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A agência de propaganda Neoga-
ma/BBH convidou o ator Cauã
Reymond para promover o mo-
delo Sandero Stepway, da monta-
dora francesa Renault. A escolha
tem total adequação ao público-
alvo que a marca quer atingir: jo-
vens na faixa dos 30 anos, aficio-
nados por esportes e aventura.

O universo do surfe foi perfei-
to para o roteiro do comercial,
que brinca com a ideia do delírio
de se praticar o esporte no capô
do carro, a caminho da praia.
Cauã tem o insight enquanto li-
xa sua prancha e vê um Sandero
passar pela estrada em frente à
casa em que se encontra.

A produção desenvolveu, para
o filme, uma estrutura no forma-
to de uma prancha, adaptada ao
teto do carro. Uma torre em tu-
bo de aço camuflada entre as per-
nas e o tronco do ator permitiu
que ele não perdesse flexibilida-
de na hora imitar os movimen-
tos da prática do surfe. M.R.
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Festival de Cannes volta às origens
Festival de publicidade, fundado há 57 anos por produtores e diretores de filmes comerciais, vai premiar os profissionais que ficam atrás das câmeras

Marili Ribeiro

Nunca se exigiu tanto da produ-
ção de filmes comerciais como
agora, em tempos de comunica-
ção segmentada. Reter a atenção
do consumidor para as mensa-
gens publicitárias requer mais
do que uma boa ideia desenvolvi-
da pela agência de propaganda.
Pede produção cuidada em cada
detalhe. O reconhecimento des-
sa demanda do mercado levou a
organização da 57.ª edição do
Festival Internacional de Publi-
cidade de Cannes, que será reali-
zado em junho, na França, a criar
um prêmio para a turma que rala
atrás das câmeras.

A recém-criada categoria Film
Craft Lions vai selecionar os pro-
fissionais que se destacam na

qualidade técnica durante o pro-
cesso de produção de filmes, des-
de a qualidade da direção à edi-
ção final.

O curioso nessa “novidade” é
que o Festival deve sua origem
justamente aos produtores e di-
retores de filmes publicitários.
Há 57 anos, eles se reuniam em
Veneza, na Itália, para premiar a
produção de comerciais. Só em
1984 é que a cidade francesa pas-
sou a abrigar o evento. Nos pri-
meiros anos da premiação, a tela
de cinema era o espaço nobre da
propaganda. Desde então, a tele-
visão roubou a cena e, agora, a
internet dá as cartas.

O júri da nova categoria vai ter
de avaliar se a execução, durante
a gravação do comercial, foi ca-
paz de atribuir valor à ideia pro-
posta pela agência. A habilidade

no uso de recursos – como músi-
ca e animação – também será
contemplada.

“Publicidade só existe se hou-
ver uma grande ideia. Mas, para
que essa grande ideia mereça
destaque, tem de ter uma realiza-
ção tão genial que até possa me-
lhorá-la”, diz João Daniel Tikho-
miroff, presidente e diretor da
Mixer Brazil, que será o represen-
tante brasileiro no júri da catego-
ria que estreia este ano no Festi-
val de Cannes.

A inglesa Emap, que realiza o
evento, vem abrindo vários ní-
veis de premiação no festival. Ho-
je, há troféus para o design de
peças de comunicação, para as
ações de relações públicas do
anunciante, assim como para
anúncios impressos, promoções
e, claro, o uso da internet.

“A motivação para a criação de
outras categorias é aumentar o
faturamento dos organizado-
res”, afirma o diretor de propa-
ganda Pedro Becker, sócio na
produtora Fat Bastards. “Mas,
ainda assim, o fato de o prêmio
existir é positivo para o segmen-
to.” Para Becker, a qualidade da
produção aumenta na mesma
proporção da necessidade de

chamar a atenção de um consu-
midor bombardeado por infor-
mações vindas de inúmeras pla-
taformas de comunicação.

A qualidade das produtoras
brasileiras, na avaliação de Ti-
khomiroff, há muito já foi prova-
da. “Há produtoras no País que
já ganharam prêmios que as
agências de publicidade nunca
ganharam em Cannes”, diz. É o

caso, por exemplo, da própria Mi-
xer, que está por trás de um Tita-
nium, hoje o prêmio máximo do
Festival de Cannes. Foi ganho na
filmagem da campanha do carro
Mini Cooper, para a BMW. Ou-
tro caso é o da produtora Zoar
Cinema, que levou um Grand
Prix na categoria filme publicitá-
rio em trabalho para a campanha
do Playstation.

Outro movimento que reforça
a relevância das produtoras de
propaganda é a crescente aposta
dos anunciantes em mais conteú-
do. “Diante de um consumidor
arredio, a mensagem precisa se
inserir como entretenimento”,
explica Tikhomiroff.

Celeiro. A produção de comer-
ciais sempre foi celeiro para for-
mação de grandes diretores. En-
tre eles estão Ridley Scott, Spike
Jonze e Wim Wenders, que, este
ano, serão palestrantes no Festi-
val. Vão falar sobre a relevância
de fazer publicidade no caminho
que os levou aos longas.

“Na publicidade se aprende a
ter domínio sobre a síntese, que
é fundamental no fazer cinema”,
explica Tikhomiroff, que tam-
bém dirige longas. “Temos de
contar histórias em 30 segundos
e desenvolver técnicas para con-
tá-las com humor ou drama. Isso
dá uma prática fabulosa no pro-
cesso de direção.”

Público. Objetivo é atrair jovens como o ator, na faixa dos 30

●Titanium
O filme do Mini
Cooper, da
Mixer, integra
campanha
vencedora do
cobiçado troféu
em Cannes
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Júri. Tikhomiroff, da Mixer, é jurado do Brasil em Film Craft
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