
‘Estado’ ganha prêmio por ajudar
a estreitar relação Espanha-Brasil

A internet me fez voltar 50
anos, exatamente na noite
de 21 de outubro de 1960,
quando, adolescente, dan-

çava ao som da orquestra de Harry
James, nos salões do chamado Palá-
cio de Mármore, do Moinho São Jor-
ge, em Santo André, no que era cha-
mado de Primeiro Baile Oficial das
Debutantes, organizado pelo clube
Pan WD-Panelinha. Quem me trans-
portou a esse passado distante foi o
site de jazz de Ronaldo Benvenga
(www.quintaavenida.mus.br).

Se você é um apaixonado por músi-
ca como eu, saiba que existem exce-
lentes sites de jazz. E quem quiser
ouvir essa música maravilhosa en-
contrará centenas de opções na inter-
net. Não me atreveria a falar de to-
das, mas escolhi dois sites, meus pre-
feridos, para ilustrar esta coluna.

O primeiro site de jazz que reco-
mendo foi criado e é mantido por um
dos maiores conhecedores da músi-
ca norte-americana no Brasil, Ronal-

do Benvenga. Seu conteúdo nos dá uma
completa visão do jazz tradicional, com
as Big Bands, os grandes instrumentis-
tas, os maiores cantores e composito-
res. Além disso, o site tem artigos exce-
lentes. E melhor do que tudo: você pode
ouvir todas essas músicas, na série de
programas de rádio feitos por Benven-
ga.

Periodicamente, entro no site Quinta
Avenida para ouvir as Big Bands de
Glenn Miller, Artie Shaw, Tommy Dor-
sey e Harry James. Ou compositores co-
mo Gershwin, Cole Porter, Jerome
Kern, e cantores como Frank Sinatra,
Billy Eckstine, Perry Como, Bing Cros-
by, Sarah Vaughan, Louis Armstrong,
Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Tony
Bennett, Doris Day e outros.

Guia do Jazz. Outro conhecedor e
apaixonado pelo jazz é Emerson Mar-
ques Lopes, autor do Guia do Jazz na
internet (www.sobresites.com/jazz) e
que escreve também para outras publi-
cações online. Em seu guia, Emerson

sugere outros sites sobre jazz em portu-
guês e em espanhol, escolhe o site do
mês, as rádios online, os podcasts jazzy,
artistas, música instrumental do Brasil,
shows e festivais, CDs, revistas, lojas,
gravadoras e as 20 mais.

Com a espontaneidade do jornalista,
Emerson dá excelentes sugestões. E
conta até que aprendeu a gostar de jazz
e de música em geral desde seus tempos
de universitário, quando trabalhava
com CDs na extinta Mr. Music, no bair-
ro dos Jardins, em São Paulo, que só
vendia discos importados e atendia a
clientes exigentes e conhecedores de
música. Depois, trabalhou em diversas
outras lojas. A última delas foi a Musical
Box, do bairro de Higienópolis, em São
Paulo, que tem um dos maiores acervos
de jazz.

Concordo inteiramente com uma ob-
servação de Emerson Lopes sobre o de-
saparecimento das lojas tradicionais de
CDs, em consequência da pirataria e do
preço elevado dos discos. Em São Pau-
lo, por exemplo, sobrevivem pratica-
mente as grandes redes – Saraiva, Cultu-
ra e Pops Discos. No Rio, a Modern
Sound, em Copacabana.

Se você prefere ouvir jazz em emisso-
ras de rádio na internet, as opções são
muito maiores, a partir das emissoras
brasileiras, como a Eldorado, no site do
Estadão (www.estadão.com.br). Ou
procure no site da TV Cultura a opção
Rádio Cultura FM (www2.tvcultura.
com.br/radiofm), que mostra na grade
de programação o programa Cultura Ja-
zz, de segunda a domingo, à meia-noite.

Outra opção para quem quer ouvir ja-
zz o dia inteiro é instalar o iTunes (grá-
tis) da Apple em seu computador. É
bom lembrar que há bastante tempo es-
se software já tem versão para PC Win-
dows, além, é claro de Mac. Depois de
instalado o iTunes, você pode escolher
no menu a opção Rádio. Clique na lista
de gêneros de emissoras que você pode
ouvir e encontrará jazz. Abra a lista de
rádios que só transmitem jazz, dia e noi-
te, e escolha. São mais de 120 emissoras
de todo o mundo. É uma festa.

Como está tudo em ordem alfabética,
você encontra até uma rádio chamada
Bossa Nova-Sky FM, que só toca nossa
música. Outras que tocam bossa nova:
Smooth Jazz Expressions, com a quali-
dade de 128 kbps.

Em seu Guia do Jazz, Emerson Lopes
faz uma resenha muito interessante de
mais de 20 emissoras de rádio que só

tocam jazz. Da Smooth Jazz Expres-
sions, ele diz que seu diretor, Kerri D,
apresenta toda quinta-feira, ao vivo,
o programa After Hours.

O melhor dessas rádios é hoje a
qualidade do som, em MP3 na amos-
tragem de 128 quilobits por segundo
(kbps).

E o futuro? Preocupo-me c om o
desaparecimento da maioria das lo-
jas de CDs e o declínio das gravado-
ras. Quase tudo que encontro hoje é
em liquidações e pequenas casas de
música que teimam em sobreviver.
Minha esperança é que a música digi-
tal da internet possa assegurar mo-
delos alternativos de mercado e de
negócios que lhes deem sustentabi-
lidade e nos permitam o acesso à
música popular de melhor qualida-
de.

O mais difícil é este período de
transição, em que não temos mais a
variedade e a disponibilidade de
CDs de jazz, de música popular in-
ternacional e música clássica, nem
temos ainda as melhores opções pa-
ra a música digital baixada legalmen-
te na internet.

Num horizonte de 3 a 5 anos, com
a evolução tecnológica, com a oferta
de banda larga muito mais abundan-
te e barata, teremos alternativas van-
tajosas, seja do ponto de vista da
qualidade musical, seja dos preços.

Meu desafio é transferir todo o
acervo de minha discoteca para os
novos meios de armazenamento e
servidores digitais domésticos. É
um trabalho que exige paciência.

Cannes
dá a largada
para a caça
aos Leões
Festival de publicidade discute se negócio
deve se sobrepor à celebração da criatividade

Marili Ribeiro

Nos últimos anos, um tema se
repete entre os frequentado-
res do maior evento da propa-
ganda mundial, o Festival In-
ternacional de Publicidade de
Cannes, que ocorre há 57 e se
estende até próximo fim de se-
mana, na cidade da costa fran-
cesa que lhe dá o nome. A preo-
cupação em pauta é até onde
os interesses do negócio da pu-
blicidade devem se sobrepor à
celebração da criatividade.

Afinal, o festival nasceu para
valorizar o que os publicitários
consideram a alma desse negó-
cio, ou seja, a grande ideia que
atrai consumidores e torna uma
marca desejada.

Para um festival que começou
reunindo um grupo de produto-
res de filmes comerciais que sele-
cionava os melhores trabalhos
feitos no ano – numa clara alu-
são ao tradicional festival de ci-
nema –, o Cannes Lions, como é
mais conhecido, tornou-se um
centro de palestras, debates e
apresentações das celebridades
atuais no mundo dos negócios.

Tudo feito para um público que
se amplia na proporção em que o
foco do evento também se expan-
de.

Se antes os profissionais das
agências de propaganda domina-
vam os pontos de encontro na
charmosa cidade praiana france-
sa, hoje é bem mais comum en-
contrar executivos de áreas de
marketing e de tecnologia das
grandes companhias, estudan-
tes de comunicação e curiosos
em geral.

De olho no Leão. Organizado
pela empresa de eventos inglesa
Emap, o Cannes Lions reúne
mais de 10 mil delegados que pa-
gam para participar, assim como
vai julgar este ano 24.242 peças
publicitárias que foram inscritas

por 90 países nas 12 categorias
em que se divide o festival. Desse
total, os júris vão selecionar cer-
ca de 10% dos trabalhos que sai-
rão da França com um cobiçado
Leão de ouro, prata ou bronze.
Estimativas feitas a partir do pre-
ço das taxas de inscrições ape-
nas das peças publicitárias indi-
cam que os organizadores do fes-
tival faturaram cerca de€ 10 mi-
lhões.

O Brasil, embora sempre esti-
vesse presente entre os dez maio-
res participantes do Cannes
Lions, este ano ocupa a segunda
posição pelo número de inscri-
ções, com 2.115 peças, atrás ape-
nas dos EUA, que mantêm a lide-
rança, com 3.370 trabalhos ins-
critos. As empresas brasileiras
aumentaram em 39% sua partici-

pação em relação ao ano passa-
do. Já as americanas incrementa-
ram em 23% sua presença ante
2009.

Sedução. O prestígio do Can-
nes Lions tem sido, como gosta
deenfatizar o presidente do festi-
val, Philip Thomas, uma das
maiores razões para a sua expan-
são. Mas as mudanças no negó-
cio da comunicação, com os
avanços das plataformas digitais
e móveis, também têm alterado
o modelo de atingir a atenção
dos consumidores com as men-
sagens publicitárias. E isso, tam-
bém na opinião do executivo,
tem colaborado para mudar o
conteúdo do festival.

Para ampliar o público, a op-
ção foi aumentar a oferta de atra-

ções em segmentos diferentes,
embora todos de alguma forma
estejam relacionados com a pres-
tação de serviços na área de ma-
rketing. Assim, este ano, Cannes
Lions 2010 oferece 84 palestras,
entre seminários, workshops e
master classes. Para apresentá-
las, traz nomes importantes fora
do cenário da publicidade.

Estão na recheada agenda des-
de a viúva de John Lennon, a ar-
tista plástica Yoko Ono, até um
dos jovens fundadores da badala-
da rede social Facebook, Mark
Zuckerberg. Há ainda importan-
tes debates com executivos do
Google, da Coca-Cola e da em-
presa de alimentos Kraft Foods.
Do mundo do cinema, compare-
cem ao festival este ano o produ-
tor Jon Landau, que trabalhou
com James Cameron em dois
blockbusters, os filmes Titanic e
Avatar, e também o diretor Spi-
ke Jonze, que criou e dirigiu o
cultuado filme Quero ser John
Malkovich.

O negócio da publicidade em
si mantém suas palestras sob co-
mando dos líderes desse setor.
Martin Sorrell, presidente do
conglomerado de comunicação
WPP, e Maurice Lévy, presiden-
te do Publicis Group, levam con-
vidados para falar de tendências
e perspectiva da propaganda.

Brasil em alta. Nos últimos
anos a presença de profissionais
brasileiros convidados para par-
ticipar de seminários tem cresci-
do na mesma proporção da im-
portância que o Brasil assume
em outros segmentos da econo-
mia. Marcello Serpa, sócio-dire-
tor de criação da agência Alma-
pBBDO, vai ser um dos palestran-
tes do seminário da empresa HP,
enquanto Sérgio Valente, presi-
dente da DM9DDB, é um dos
convidados da festejada agência
Naked.

Washington Olivetto, que aca-
ba de estabelecer uma parceria
com a rede de agências McCann
Erickson no Brasil, foi convida-
do por Nick Brien, o presidente

global da rede, para ser o princi-
pal palestrante no almoço que o
McCann Worldgroup fará em
Cannes para convidados. Olivet-
to vai falar sobre publicidade e
cultura brasileira.

“Este ano, a América Latina
em geral, e o Brasil em particu-
lar, serão o centro das atenções
no festival de publicidade para o
nosso grupo”, explica Luca Lind-
ner, diretor regional do McCann
Worldgroup para A L e Caribe, e
o maior responsável por trazer
Olivetto para a rede McCann.

O jornal O Estado de S. Paulo
é o representante oficial do Festi-
val Internacional de Publicidade
de Cannes no Brasil. “Será mais
uma oportunidade para trocar-
mos ideias, vislumbrarmos ten-
dências e, claro, torcermos jun-
tos para o bom desempenho da
propaganda brasileira”, diz Mi-
riam Chaves, diretora-executiva
da Rádio Eldorado, que com Ar-
mando Ruivo, diretor de Planeja-
mento e Marketing Publicitário
do Grupo Estado, responde pela
operação do evento no País.

● Eventos esportivos
Os representantes da Associa-
ção Brasileira de Marketing Pro-
mocional (Ampro) vão falar das
oportunidades de eventos como
a Copa do Mundo de 2014 e os
Jogos Olímpicos de 2016.

Curtindo jazz na internet

‘Meu desafio é transferir
minha discoteca para os novos
meios de armazenamento’

●✽ esiqueira@telequest.com.br

Há quatro anos a Câmara de Co-
mércio da Espanha no Brasil co-
meçou a premiar os trabalhos
jornalísticos na mídia impressa
que colaborem para estreitar os

laços entre os dois países. Na edi-
ção deste ano, o jornal O Estado
de S.Paulo foi o escolhido pela
Câmara como o veículo que trou-
xe a maior contribuição nas rela-

ções entre Espanha e Brasil com
as reportagens que foram publi-
cadas entre junho de 2009 e abril
de 2010.

“Esse prêmio foi criado como
uma forma de reconhecer o tra-
balho da imprensa brasileira,
dos profissionais que informam
sobre as relações entre os dois
países e sobre o desempenho

das empresas espanholas radica-
das no Brasil”, diz Nuria Pont,
diretora da Câmara. “No último
ano, o jornal O Estado de S. Pau-
lo mostrou grande interesse pe-
los temas espanhóis, como regis-
tramos em inúmeras notas, ma-
térias e editoriais publicados. Os
artigos foram abordados com
profundidade, de maneira a di-

vulgar com clareza a realidade
das companhias espanholas e
das relações da Espanha com o
Brasil.”

O jornal foi escolhido por um
júri formado pelos diretores de
comunicação de grandes empre-
sas espanholas radicadas no Bra-
sil, como Santander, Telefônica
e OHL, entre outras, além de re-

presentantes da embaixada da
Espanha e do jornal El País.

A cerimônia de entrega do prê-
mio acontecerá no próximo dia
23, em São Paulo, em jantar pro-
movido pela Câmara. Receberão
o prêmio o diretor de Opinião do
Grupo Estado, Ruy Mesquita, e o
diretor de Conteúdo, Ricardo
Gandour.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 jun. 2010, Economia & Negócios, p. B10.




