
Diretor de arte e diretor de criação há dez 
anos da AlmapBBDO, Renato Fernandez é o 
representante brasileiro na competição Press 
Lions do Festival de Cannes 2010, entre 20 e 
26 de junho. Com 11 Leões no currículo e sete 
vezes em Cannes, acredita que os prêmios oxi
genam profissionais e agências. Crê na com
petitividade brasileira e defende a ideia como 
matéria-prima básica para o desenvolvimento 
da boa publicidade. "Cannes aponta a direção 
da publicidade", diz ele, lembrando que o Bra
sil foi o primeiro País a levar a sério a área "e, 
talvez por isso, ganhe tantos Leões". Fernandez 
descarta fantasmas e piadinhas. "Propaganda 
tem que ser relevante para o produto e para 
quem compra, senão é descartada", disse. 

por Paulo Macedo 

Na sua avaliação, qual é o signi

ficado do Festival Internacional 

de Publicidade de Cannes? 0 que 

ele representa para a atividade? 

Qual a sua contribuição no âmbito 

profissional após cinco décadas? 

Quais as suas expectativas parti

culares para a edição deste ano 

desse evento que é o mais cultu

ado pelas agências, produtoras e 

profissionais de todo o mundo? 

Cannes, de todos os festivais 
realizados no mundo, é o mais in
ternacional. Tem o júri mais diver
sificado e a maior amostragem de 
trabalhos de agências do mundo 
todo. Com isso, ele acaba apontan
do para onde a propaganda está 
indo. 

países como a Inglaterra, que 
consomem jornais e revistas de 
conteúdo mais denso, no Brasil 
a leitura é mais telegráfica (veja 
as mudanças na nova Folha de S. 
Paulo). Então aprendemos a fazer 
uma propaganda mais telegráfica, 
rápida e impactante. Fomos o pri
meiro País a levar a sério a mídia 
impressa, talvez por isso tenhamos 
tanto êxito nessa categoria. Mas 
hoje em dia, não é mais privilégio 
nosso. E o telegráfico deixou de ser 
novidade. Todo mundo pode fazer. 
Do Uruguai a Singapura. 
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Como o Cannes Lions interfere no 

seu trabalho pessoal e nos demais 

segmentos do mercado? 

Os festivais não podem guiar o tra
balho de uma agência. Mas são óti
mos instrumentos de aferição da 
qualidade do trabalho. Porque uma 
agência tem sempre que buscar o 
novo, o diferente. E de tempos em 
tempos, submete o que está fazen
do em festivais para saber se está 
no caminho certo. 

0 Brasil é um 

dos destaques 

da área Press 

Lions, compe

tição da qual 

você é o jurado 

do País neste 

ano. Pelo que 

você já obser

vou nos canais 

especializados 

e fontes pessoais, o País é com

petitivo em 2010? O Brasil tem 

chances de manter a tradição que 

consolidou desde a década de 

1990 quando ganhou o Grand Prix 

de Press & Pôster com o cartaz 

"Umbigo", para o guaraná Antárc

tica? 

O Brasil sempre teve um trabalho 
muito forte em mídia impressa e 
em 2010 não será diferente. 

Em um País com índice de leitura 

abaixo da média, mas em con

trapartida com mais de cinco mil 

revistas e jornais circulando regu

larmente, por que o Brasil tem ex

pressão verticalmente elevada na 

área Press de Cannes e de outros 

festivais importantes de publici

dade? O Brasil é benchmark em 

mídia impressa? O Brasil tem uma 

linguagem particular que permite 

esse destaque? 

A classe média brasileira consome 
muita informação. E a informa
ção está cada dia que passa mais 
segmentada. A prova disso é a 
quantidade de novos títulos que 
vêm surgindo. Mas diferente de 

A busca pela ideia, expressão bas

tante usada por 11 entre dez pro

fissionais de criação, exige algum 

tipo de exercício específico para 

materializá-la? 

O consumidor hoje é multimídia, 
não espera para ser impactado 
pela informação, vai atrás dela. A 
propaganda tem que ser criativa 
entendendo esse novo consumidor, 

e para chegar até 
ele tem que cau
sar algum tipo 
de emoção, se
não não funcio
na. Propaganda 
de piadinha não 
funciona mais. 
Tem que ser 
relevante para o 
produto e para 
quem compra, 

senão é descartada. 

Os profissionais de criação brasi

leiros gostam mais de desenvolver 

anúncios ou preferem o glamour 

dos comerciais que, na verdade, 

deram origem ao evento? Ou esse 

chamado "chinese wa l l " é sinôni

mo de algo déjà-vu? 

O importante é criar para o consu
midor e não pensando no próprio 
portfólio. E a busca hoje em dia 
tem que ser pela melhor ideia para 
o cliente para o qual se está tra
balhando. Pode ser um filme, um 
anúncio, uma ação ou um aplicati
vo de celular. Tanto faz. 

Ganhar Leão no Festival de Can

nes ainda é feature curricular para 

os profissionais de criação? As 

premiações ainda fazem a dife

rença? Qual deve ser o aproveita

mento dessas distinções, fruto de 

muita competição, que é uma das 

marcas registradas do marketing? 

Seria hipócrita dizer que não. 
Ganhar prêmios faz tanto agência 
como os criativos mais desejáveis. 
Se o seu trabalho é capaz de emo
cionar um grupo de jurados que 
são profissionais de propaganda 
e que já quase não se emocionam 
com nada, significa que você tem 
um talento invejável. 

Os anunciantes valorizam os prê

mios de publicidade? 

Cada vez mais. Clientes estão par
ticipando dos principais festivais, 
como o de Cannes, por exemplo. 
Estão antenados com as novas 
tendências. Criar com perfil 360o 

era apenas uma modinha pró-ativa 
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há algum tempo atrás. Mas passou 
a ser relevante quando os clientes 
começaram a 
exigir trabalhos 
mais integra
dos, soluções 
amplas para 
suas necessida
des de comuni
cação. Cliente 
quer campanha 
que cause baru
lho, seja sucesso e ganhe prêmios. 
O que existe ainda é um bom nú
mero de clientes que não consegue 
ganhar prêmios. 

É nesse caso que a chamada 

demonização às premiações fica 

clara? 

Aí esse cliente prefere usar o dis
curso da futilidade do prêmio. Mas 
prêmio é só a comprovação de que 

a campanha que fizeram para você 
é boa. Que cliente não gosta disso? 

O que é essen

cial na criação 

de um anúncio? 

Há disciplinas 

que orientam 

as etapas desse 

processo? 

Depende do que 
essa peça publi
citária pretende 

comunicar. Mas as pessoas têm 
cada vez menos tempo, então um 
bom anúncio é aquele que conse
gue fazer o consumidor parar para 
olhá-lo. Se puder entretê-lo, melhor 
ainda. Veja o caso da nova cam
panha da revista Billboard, uma 
criação da AlmapBBDO assinada 
por Marcos Medeiros, Danilo Boer 
e André Kassu. Os anúncios são 
uma espécie de experiência visual, 
cheia de detalhes. Essa experiência 
de passar um tempo analisando os 
anúncios é novidade na categoria. 

Como encara os recursos tecno

lógicos disponibilizados pela era 

digital, inclusive pela democrati

zação dos preços desses equipa

mentos, e como eles devem ser 

usados pelas equipes de criação 

no dia a dia das agências? 

Sempre com muita moderação. Só 
vale a pena usá-los em favor da 
ideia. Realidade aumentada, por 

exemplo, não é uma ideia particu
lar de alguém. Então só use se for 
produzir algo 
diferente com 
ela. 

sobre esse tipo de recurso? 

Muito ruim para o nosso negócio. 

Qual a sua 

opinião sobre o 

chamado efeito 

photoshop? Por 

que algumas 

ferramentas 

são tão questionadas? Há um cer

to purismo? 

Acho exagerado o que falam sobre 
o photoshop. E fico preocupado se 
quem está impondo as restrições 
não entende tecnicamente do as
sunto. E praticamente impossível 
uma imagem sem manipulação 
hoje em dia. Sou contra os exage
ros, mas prefiro a outra via. Fazer 
um trabalho no qual as fotos sejam 
cada vez menos "photoshopicas". É 
isso que estamos fazendo hoje na 
AlmapBBDO. 

Como define a publicidade fan

tasma que é um dos problemas 

que acompanham a publicidade 

brasileira em Cannes, pois sempre 

há uma desconfiança em relação à 

credibilidade de alguns trabalhos 

inscritos do País? Inclusive há 

novas regras mais rigorosas nes

te ano dos organizadores sobre 

fantasmas. Qual é a sua opinião 

Quem é o Renato 

Fernandez? Há 

quanto tempo 

está na Alma

pBBDO? É casa

do? Filhos? Hob-

bies? Formação? 

Pretensões? 

Sou diretor de 
arte da AlmapBBDO há quase 10 
anos. Sou casado e tenho dois fi
lhos: Gabriela de 11 e Theo de sete 
anos. Sou formado em Desenho In
dustrial pelo Cefet-Paraná e em Pu
blicidade e Propaganda pela UFPR 
(Universidade Federal do Paraná). 
Meus hobbies são o tênis, o violão 
e o desenho e pretendo melhorar 
nos dois primeiros assim que tiver 
mais tempo. 
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Fonte: Propmark, São Paulo, 14 jun. 2010, p. 19. 




