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Como ganhar visibilidade em Cannes
Destaques da 57ª edição do festival, que teve início neste fim-de-semana, devem ser trabalhos com ampla exposição nas redes sociais

HÉLVIO ROMERO/AE

● Gatorade

O filme da marca acompanha
ídolos do futebol americano,
fora de atividade há 15 anos, se
preparando e realizando uma
partida histórica.

● Heineken

Na campanha da empresa, um
grupo de consumidores é
chamado para um concerto de
música clássica em dia de final
do campeonato europeu.

Marili Ribeiro

O segredo para ganhar visibilida-
de no mais festejado evento da
publicidade global está em “bem
empacotar” os trabalhos que se-
rão apresentados aos 12 júris
compostos por profissionais
dos quatro cantos do mundo. Is-
so significa integrar os filmes a
uma plataforma mais ampla de
comunicação e produzir peças
que gerem, por exemplo, comen-
tários nas redes sociais ou desta-
que na mídia.

A exposição obtida pelas pe-
ças publicitárias que saem vence-
doras é também, por sua vez, um
importante cartão de visitas pa-
ra as empresas que vivem do ne-
gócio da propaganda e de presta-
ção de serviços de marketing. Há
milhões em jogo. Por isso mes-
mo, as agências de publicidade
se esmeram em exibições que
atraiam a atenção dos jurados de
90 diferentes países, que ficam
reunidos por 15 dias para pre-
miar a melhor produção do seg-
mento. Ao todo há mais de 24 mil
peças na disputa por troféus.

A cada ano, com os avanços
tecnológicos e a mobilidade da
vida moderna, atingir o consumi-
dor fica mais complexo. Essa rea-
lidade pede que os efeitos de
uma ação publicitária requeiram
mais do que mostrar apenas um
filme de 30 segundos, no interva-
lo da programação da TV. Esse
tipo de propaganda, que foi refe-
rência no passado e dominou os
interesses dos festivais de publi-
cidade, perdeu a majestade. O
Festival de Cannes é um claro si-
nalizador disso – a comunicação
segmentada é um fato e as peças
publicitárias têm hoje desdobra-
mentos que os jurados precisam
conhecer para poder premiar.

Ganhar visibilidade, portanto,
pede apresentação de peças
“muito bem empacotadas”, co-
mo explica Ruy Lindenberg, vice-
presidente de criação da agência
Leo Burnett. Ao apresentar a já
tradicional lista das 40 propagan-
das selecionadas pela rede glo-
bal de agências da Leo Burnett,
na semana passada, Lindenberg
reforçou que muitos dos traba-
lhos escolhidos são cases com
mais de dois minutos de dura-

ção. “A tendência na comunica-
ção é a integração de platafor-
mas e os filmes publicitários ago-
ra são parte desse processo. A
mistura de tecnologias mudou a
forma de se julgar em Cannes.”

Para Lindenberg, no rolo de
trabalhos apresentados aos con-
vidados da agência, dois mere-
cem menção, justamente por te-
rem sido muito bem empacota-
dos. São os cases da bebida ener-
gética Gatorade, denominado

‘Replay’ e criado pela agência
TBWA de Los Angeles, e o da cer-
veja Heineken, ‘Auditorium’,
criado pela JWT, de Milão.

“O case da Gatorade é uma
ideia fantástica”, anima-se ele.
“Pegaram ídolos do futebol ame-
ricano, fora de atividade há 15
anos, gordos e destreinados, e
propuseram que eles se preparas-
sem para disputar uma partida
que seria histórica, mas não foi
jogada. A ação de marketing da

marca, que tem um forte vínculo
com a prática de esporte, acom-
panha todo o processo até eles
conseguirem fazer a partida. A
propaganda do futuro é essa.
Uma ação com conteúdo que en-
volve os consumidores.”

O case da Heineken foi feito
com a mesma preocupação de ge-
rar comentários e muitas maté-
rias nos canais oficiais de notí-
cias e nas redes sociais na inter-
net, amplificando a ação de ma-
rketing. A ação propunha convi-
dar um grupo de consumidores
para um evento, que depois se
revelou um concerto de música
clássica de câmera, justamente
em dia de final do campeonato
europeu entre o Real Madrid e
Milan. Em meio à apresentação,
um telão mostrava o tédio dos
torcedores presentes com men-
sagens hilárias e, lógico, acabou
transmitindo a partida.

Sem Brasil. Os cases Gatorade
e Heineken estão entre os sele-
cionados pelos profissionais de
criação da Leo Burnett para a lis-
ta das 40 melhores propaganda
do ano. Eles fazem as indicações
a partir de peças que já foram pre-
miadas em outros eventos, o que
potencializa a possibilidade de
vitória. O índice de acerto dessas
apostas, batizada de ‘Cannes Pre-
dictions’, gira em torno de 70%
dos trabalhos selecionados. Este
ano, não há nenhum trabalho
brasileiro nessa previsão. Já os
vizinhos argentinos emplaca-
ram três peças publicitárias.

Entre as opções mais óbvias,
até por causa da realização da Co-
pa do Mundo, está o comercial
da Nike ‘Write de Future’, que
estreou com três minutos na re-
de social Facebook, está no por-
tal YouTube e ganhou uma ver-

são de 30 segundos para a TV.
Marcello Serpa, sócio e dire-

tor de criação da AlmapBBDO,
acha que a campanha da Nike é
barbada em Cannes este ano.
“Eles usaram diversas ideias me-
nores, que foram bem explora-
das no filme. E fazem isso numa
época de Copa do Mundo.”

Apesar da ausência do Brasil
na lista de Cannes Predictions,
tanto Serpa quanto outros publi-
citários acreditam que a propa-
ganda nacional tem chances no
festival. “Não há filmes do Brasil
neste rolo, mas certamente have-
rá filmes brasileiros premiados
este ano em Cannes”, pondera
Lindenberg. Ao todo, o Brasil ins-
creveu 2.115 peças publicitárias.
Na categoria filmes comerciais,
não tem um presença marcante.
São apenas 135 trabalhos.

Tendência. Tecnologia transformou o evento, diz Lindenberg
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