




PALAVRAS DO JURI

"Inovação é pensar em novas formas de execução. É
aproveitar toda tecnologia disponível para potencializar
as mídias e conseguir o melhor resultado para o cliente.
É propor uma solução diferente, nunca pensada. É usar
o que já existe e enxergar ali um jeito novo de executar
uma grande ideia. E para que isso aconteça, a inovação
no planejamento de mídia é fundamental."

MÔNICA CARVALHO, DIRETORA GERAL DE MÍDIA DA DM9DDB

JURADA EM MEDIA LIONS

"Estamos procurando novas formas de fazer o mesmo,

o tempo todo. A inovação propriamente dita só vem

quando você usa a tecnologia 100% para se aproximar e

decifrar os insights do consumidor."

MARISA FURTADO, SÓCIA-DIRETORA DA FÁBRICA

JURADA EM DIRECT LIONS

"Nós, de uma maneira geral, criamos para resolver um

problema e uma necessidade para o cliente. Você tem um

problema e tenta fazer isso de uma forma diferenciada."

RENATO FERNANDES, DIRETOR DE CRIAÇÃO DA ALMAPBBDO

JURADO EM PRESS LIONS

"Ideia. Sempre ela. A ideia será sempre a catalizadora

da inovação. A ideia é flexível. O formato não. Por isso

encontramos ações que geram resultado, chamam a

atenção do público, são viralizadas, comentadas, absor-

vidas, tornam-se parte da cultura popular. Ações de

comunicação que não necessariamente se enquadram

em um anúncio, comercial ou cartaz."

ÁLVARO RODRIGUES, PRESIDENTE E DIRETOR DE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA3

JURADO EM RADIO LIONS

"O planejamento de comunicação deve ter uma visão
mais holística do que no passado. Com o advento da
internet, o mundo está totalmente conectado e as men-
sagens são transmitidas em real time. Com isso, quando
se planeja comunicação, é preciso ter isso em mente
para preparar uma campanha que atinja públicos dife-
rentes e com muita velocidade."

ROSANA MONTEIRO, SÓCIA-DIRETORA DA KETCHUM ESTRATÉGIA

JURADA EM PR LIONS

"Inovação tem a ver com surpresa, com ideias, com emo-
ção, com linguagem, com conteúdo, com atitude e, mais do
que tudo, com sedução", enumera André Poppovic, sócio-
diretor da Oz Design e jurado em Design Lions em 2010.
Para ele, em atividades nas quais se empregam processos
criativos sempre haverá novidades. "Criatividade não se
esgota", afirma. Provocador, Poppovic entende que nem
sempre uma solução inovadora é melhor do que outra que
já tenha se mostrado eficiente. "A inovação faz mais senti-
do como um processo", explica.

Em planejamento de mídia, área em que se discutem
cada vez mais ações que possam provocar impacto dian-
te dos consumidores e alcançar os resultados esperados
pelo cliente, a inovação é resultado da combinação entre
a demanda dos clientes e mídias e as ofertas apresentadas
pelos veículos. "Inovação é pensar em novas formas de
execução", opina Mônica Carvalho, diretora geral de mí-
dia da DM9DDB e jurada em Media Lions. "É propor uma
solução diferente, nunca pensada, usar o que já existe e
enxergar ali um jeito novo de executar uma grande ideia",
explica. "Para que isso aconteça, a inovação no planeja-
mento de mídia é fundamental", completa Mônica, res-
saltando que o bom resultado do Brasil no Media Lions
do ano passado eleva os trabalhos a um aperfeiçoamento
ainda maior, com "soluções para potencializar a ideia ao
seu grau máximo, independentemente do meio em que
ela esteja concretizada". Aí, para Mônica Carvalho, já não
fazem mais sentido expressões como "mídia e no-media",
"mídia digital e não-digital". "Tudo é mídia. Qualquer for-
ma de contato com o consumidor é mídia", diz.

INTEGRAÇÃO
Apesar de as ações ainda serem executadas por discipli-
nas e players diferentes, o planejamento integrado é um
desafio para que as campanhas sejam, de fato, inovado-
ras. "A comunicação está cada vez mais sem fronteiras.
Ela está abrangente e usa uma variedade tão grande de
ferramentas que você pode olhar para a mesma campa-
nha sob vários ângulos e rotulá-la de diferentes formas",
afirma Rosana Monteiro, sócia diretora da Ketchum Es-
tratégia e jurada em PR Lions, categoria que estreou em
Cannes no ano passado, cujo Grand Prix foi o case "O
melhor emprego do mundo" (CumminsNitro, Austrá-
lia), também vencedor em Direct, Cyber e Media Lions.
"Foram usadas todas essas ferramentas na campanha",
lembra Rosana Monteiro. "Em termos de comunicação,
não se pode abrir mão de nada. Precisamos usar todas
as ferramentas possíveis e só assim se consegue uma
comunicação completa e eficiente", acredita.



A inovação, portanto, estaria ligada
à integração e diálogo entre várias ma-
neiras e meios diferentes de comum-
car-se com os consumidores? "A ideia
é flexível. O formato, não", acredita
Álvaro Rodrigues, da Agência3, e ju-
rado em Radio Lions. Com isso, Ro-
drigues quer dizer que no centro da
inovação está sempre uma boa ideia.
Em termos de criação e veiculação,
portanto, o desafio é ainda maior. De
acordo com Alexandre Gama, presi-
dente da Neogama/BBH e jurado em
Film Lions, "a grande inovação é a ca-
pacidade de gerar uma ideia que fun-

cione em todas as mídias". Para ele, "a
superfragmentação dos meios impõe
o desafio de evitar a fragmentação da
mensagem, já que falar coisas diferen-
tes em tantos meios distintos compro-
mete a unidade da comunicação".

Onipresente em quase todos os ca-
ses e categorias, a internet perpassa
qualquer case. "Não existe mais a
comunicação on-line e off-line. Há
que usar os recursos das duas para
garantir a velocidade, a abrangência
e a eficiência das mensagens, sejam
elas publicitárias, promocionais ou de
relações públicas", acredita Rosana

Monteiro. Visão compartilhada tam-
bém por Jean Boechat, diretor criativo
da JWT e jurado em Cyber Lions. "A
comunicação digital trouxe uma nova
abordagem para a própria indústria
da comunicação. A tecnologia, cada
vez mais embrenhada na indústria,
evolui com velocidade exponencial",
afirma Boechat. "A internet está no
DNA da sociedade, já temos gerações
que convivem naturalmente com ela
e isso, é claro, reflete-se no mercado
da comunicação", descreve.

A tecnologia e os novos meios di-
gitais acabaram sendo incorporados



PALAVRAS DO JÚRI

"Você olha pro lado e, quando vê, existe uma nova
ferramenta, um novo espaço para o desenvolvimento
de ideias e para contarmos nossas histórias. O papel e
o fiime já estão solidificados. É difícil fugir de modelos
tão firmes há tanto tempo. Costumo dizer que a gente
ainda está inaugurando as linguagens digitais. E sem-
pre podemos nos surpreender."

JEAN BOECHAT, DIRETOR CRIATIVO DA JWT

JURADO EM CYBER LIONS

"Inovação tem a ver com surpresa: aquilo que nunca
vimos nos parece melhor do que aquilo que já estamos
acostumados a ver. Tem a ver com ideias: o que nos
leva a pensar de uma outra maneira sobre algo que já
não questionamos. Tem a ver com emoção: uma nova
experiência estética nos aciona canais mais sensíveis
e instáveis que os racionais.Tem a ver com linguagem:
apenas mudando-se a forma de contar uma velha his-
tória podemos transformá-la.Tem a ver com conteúdo:
a relevância das mensagens evolui com as necessidades
dos interlocutores.Tem a ver com atitude: correr riscos e
ter disponibilidade para erros faz parte do jogo. E, talvez
mais do que tudo, tem a ver com sedução: o que é aquilo
que nos move? Inovação não é sinónimo de melhora.
Às vezes, uma solução que já se provou ser eficaz pode
superar outra mesmo que inovadora. A inovação faz
mais sentido como um processo."

ANDRÉ POPPOVIC, SÓCIO-DIRETOR DA OZ DESIGN

JURADO EM DESIGN LIONS

"A grande inovação é a capacidade de gerar uma ideia
que funcione em todas as mídias. Isso porque a super-
fragmentação dos meios impõe o desafio de evitar a
fragmentação da mensagem, já que falar coisas diferen-
tes em tantos meios distintos compromete a unidade da
comunicação. Em Cannes sempre há e haverá sempre
novidades. Cannes é um caldeirão de ideias, algumas já
vistas, outras copiadas, outras tantas repaginadas e mui-
tas originais. O problema não é a oferta de novidade, mas
a nossa sede digital delas que é maior que a oferta."

ALEXANDRE GAMA, PRESIDENTE NEOGAMA/BBH

JURADO EM FILM LIONS

não apenas como alternativa de veiculação ou forma pa-
ralela de contato com os consumidores, mas de maneira
central e protagonista. Marisa Furtado, sócia diretora da
Fábrica e jurada em Direct Lions, entende que "a inova-
ção propriamente dita só vem quando se usa a tecnologia
100% para se aproximar e decifrar os insights do consu-
midor". "Estamos procurando novas formas de fazer o
mesmo, o tempo todo", e isso é uma das características
de ações realmente inovadoras. Há, ainda, segundo Ma-
risa, que se lembrar dos orçamentos. "Conseguir mais
com menos e, ainda, a partir de uma ideia única" deve ser
uma das tendências em inovação. Nisso, muitas vezes, os
meios digitais acabam se sobressaindo, em substituição
aos custos de veiculação nas mídias tradicionais.

CANNES 2010
Se antes o Festival de Cannes era o momento esperado
por todos os profissionais do mercado para conhecer
ações inovadoras ao redor do mundo, hoje, muito antes
do próprio festival, os cases já foram disseminados e co-
nhecidos pela internet. A função do Festival, portanto,
deveria ser outra. "Eventos como Cannes não podem ser



simples mostras, mas precisam ter uma função analítica
e um olhar crítico sobre as ideias. Debatê-las, aprofundá-
las e selecioná-las", acredita Alexandre Gama.

Refém da crise financeira, o festival passado registrou
um menor número total de inscritos e, na avaliação ge-
ral, cases de menos impacto. A categoria Press Lions foi
uma das que mais sofreu: apenas 432 trabalhos inscritos,
50,2% a menos que em 2008. Jurado na categoria em 2010,
Renato Fernandes, diretor de criação da AlmapBBDO,
acredita que os festivais como um todo, ao se tornarem
mais rigorosos, fizeram com que a propaganda ficasse
"mais séria, mais sem graça". Para Fernandes, "em mo-
mentos de crise você tem que ser mais criativo e todas as
imposições não podem ser empecilhos para se desenvol-
ver um trabalho interessante". Em relação à sua própria
categoria, Fernandes reserva algumas críticas. "A catego-
ria de mídia impressa é a que menos evoluiu nos últimos
tempos", afirma. "Por ser uma categoria tradicional não se
reinventou", critica o jurado, à espera de encontrar algo
novo em 2010. Álvaro Rodrigues lembra que "Antes, ir a
Cannês significava conhecer o novo, a vanguarda, o que
o mundo pratica como excelência na indústria. Hoje, nós

vamos para o festival confirmar cases absolutamente bri-
lhantes que já nos foram expostos nos sites do trade. Mas
sim, Cannes concentra o novo", defende.

NA PRÁTICA

Encontrar um caminho para a inovação vai exigir do mer-
cado não apenas o empenho dos criativos, mas sobretudo
entender todas as áreas como fundamentais no processo
de comunicação. Isso envolve, segundo todos os entrevista-
dos, planejar de maneira integrada, utilizar todos os meios
e recursos e dialogar com o mundo digital. "Todas as áre-
as da comunicação são importantes e complementares",
afirma Rosana Monteiro. Potencializadas pela internet,
as campanhas - mesmo as de veiculação em mídia tradi-
cional - ganham novas abordagens. "Há milhares de anos
contamos histórias semelhantes, mas sempre com uma
visão única em cada cultura. Some isso com as possibili-
dades dinâmicas do digital, então", imagina Jean Boechat.

Na prática, inovar é fazer o mesmo, mas de forma di-
ferente. Se o Génesis já está feito, alguém aí se habili-
ta para planejar a comunicação e divulgar as ações de
Deus no Apocalipse? •
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