


Criativos digitais analisam o cenário do
cyber brasileiro dez anos após o estouro do
País no Festival de Cannes e mapeiam as
peças que devem emplacar nesta edição
Por Débora Yuri

No cyber, ninguém espera muita coisa
do Brasil em Cannes neste ano. Mas, no
cyber, todo mundo espera muita coisa do
Brasil em Cannes todo ano.

Eis o resumo da ópera para a partici-
pação do País na edição 2010 do Cannes
Lions International Advertising Festival,
a mais badalada premiação internacio-
nal da publicidade, que acontece de 20
a 26 deste mês no balneário francês. Su-
blinhando o status cada vez reluzente
do universo do cyber, Mark Zuckerberg,
fundador e CEO do Facebook, será home-
nageado com o prémio "Personalidade de
Mídia do Ano".

"O cyber é uma categoria que se con-
solidou tanto em Cannes, que começou
a invadir as outras. Hoje, você tem uma
subcategoria de internet praticamente
em todas as outras modalidades. Uma
boa ideia para o mundo online em teoria
pode te dar um Leão de cada tipo", diz PJ
Pereira, co-fundador da Pereira & O'Dell,
de São Francisco (EUA).

PJ ganhou os dois primeiros Leões do
Brasil em cyber em 1998, um Grand Prix
em 2000 e detém 12 Leões, além de ter

presidido o júri cyber do festival em 2005.
Para esta edição, ele prevê uma boa par-
ticipação nacional, baseada, sobretudo,
nos louros do passado. "O Brasil já foi a
grande estrela da competição. Hoje, acho
que o Japão tem essa posição, mas, como
se trata de um meio que vive de inovação,
praticamente todo ano a coroa está pron-
ta para mudar de mãos. Todo mundo, res-
peita e espera bons trabalhos vindos daí,
da mesma forma que se espera grandes
ideias e execuções vindas da Suécia, do
Japão e, claro, dos EUA e da Inglaterra."

As chances do Brasil aumentam, ele diz,
devido ao cenário económico mundial.
"O Brasil tende a ir melhor em categorias
que pedem investimentos menores - ne-
las, a competição é mais pela ideia do que
pelo orçamento. Estou curioso para ver
como os países vão se comportar depois do
segundo ano de recessão. Com menos ins-
crições, menos verbas, menos badalação,
a criatividade pura tende a ganhar mais
peso. E nisso o Brasil sempre vai bem."

Seu trabalho predileto para empla-
car neste ano é o Nike Livestrong Chalk
Messages, ação da Nike para o Tour de

"Finalmente estou vendo agências
digitais liderarem campanhas
integradas no Brasil. As melhores
são as que usam vários meios"
- Paulo Melchiori, diretor executivo de criação da R/GA Brasil

France de 2009. Em solidariedade a víti-
mas de câncer, a marca coletou 100 mil
mensagens de apoio e imprimiu todas
elas ao longo dos 5,5 mil quilómetros do
trajeto da prova de ciclismo mais famo-
sa do mundo, com a máquina Chalkbot.
O equipamento pintou o asfalto e fotogra-
fou as mensagens, postadas então na ga-
leria do site da Nike, que patrocina o ci-
clista norte-americano Lance Armstrong
- vencedor da prova por sete vezes, de-
pois de derrotar o câncer. "É um trabalho
lindo, inteligente, inspirador", elogia PJ.



Paulo Melchiori, diretor executivo de
criação da filial brasileira da R/GA, tam-
bém aposta nas peças que derrubam as
fronteiras entre offline e online, cada vez
mais premiadas nos festivais internacio-
nais pelo mundo afora. "Com as defini-
ções das categorias se misturando cada
vez mais, eu acredito que as boas ideias
que não se prendem a um único meio vão
emplacar. Acho que veremos mais traba-
lhos 'digitais' saindo da web e influen-
ciando o design de embalagens, pontos
de venda, outdoors, eventos. Alguns dos
melhores trabalhos que vi neste ano to-
maram vida no mundo real, como o Nike
Livestrong Chalk Messages e o Nokia
Biggest Signpost."

Em 2007, a R/GA New York ganhou um
Leão em Titanium, a categoria máxima e
mais cobiçada dos Cannes Lions, com a
campanha do Nike+, que criou uma co-
munidade internacional para os corredo-
res Nike+ (ténis + iPod). "Ficamos muito
felizes com o prémio. Essa campanha foi
vista como um verdadeiro avanço publi-
citário e abriu caminho para as agências
pensarem de forma diferente sobre exe-
cuções criativas", diz Melchiori. "Nosso
trabalho agora precisa ter foco nos con-
sumidores, alcançando-os onde estive-
rem e criando experiências ricas e com
um grande grau de engajamento."

Para 2010, a R/GA inscreveu uma se-
leção bem variada de peças, que inclui
o "Droid" da Verizon e projetos para a
Nike e a HBO. Melchiori aponta algumas
campanhas nacionais que devem ter
boas chances de emplacar no festival.
"Finalmente estou vendo agências di-
gitais liderarem campanhas integradas
no Brasil. Projetos como o Doritos Sweet

Chilli, da Cubo, e o Fiat T-Race, da Agên-
ciaClick, integraram eficientemente vá-
rios canais e engajaram grandes audiên-
cias. O Burger King Whopper Face, da
Ogilvy, levou o digital para os pontos de
venda de uma maneira surpreendente e
divertida", cita.

Os dias estão contados para campanhas
que se baseiem exclusivamente em ban-
ners e hot sites, ele afirma - o porto-segu-
ro das agências brasileiras em Cannes, ao
menos no passado. "Eu realmente acredi-
to que haverá menos 'campanhas fantas-
mas' competindo neste ano. As melhores
devem ser aquelas que quebrem padrões e
tragam resultados incríveis, que tiveram
sucesso, integrando vários meios como

As campanhas "Droid", da Verizon, e T-Racer, da Fiat, são fortes candidatas ao Leão em 2010
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"Cannes procura
cases mais
complexos, que
façam parte de
uma campanha
integrada. Mas
as agências
brasileiras
não estão
preparadas"
- Raphaei Vasconceltos» Diretor
de criação da Agênciaclick

mobile, varejo, redes sociais. Não são
campanhas que possam ser produzidas
na semana anterior à inscrição."

A POLÉMICA DOS BANNERS

Diretor executivo de criação da Agência-
Click, 19 vezes premiada em Cannes, com
Grand Prix e Leões de Ouro no portfólio,
Raphael Vasconcellos também acredita
que os trabalhos integrados de off e on
serão consagrados. "É isso que tem ga-
nhado os festivais pelo mundo. Megapro-
duções, com conceito forte. Hoje, Cannes
procura cases mais complexos, que fa-
çam parte de uma campanha integrada.
Mas as agências brasileiras ainda não es-
tão preparadas para isso."

Na sua visão, o Brasil aposta muito
numa "categoria que ficou para trás": os
banners - sempre se criticou o País por-
que a grande maioria de seus Leões veio
com ações de banner. "A visão interna-
cional do trabalho digital vem evoluindo.
O mercado digital era banner, mas o ban-
ner hoje é apenas 20% do cyber, e vem di-
minuindo a cada ano", diz ele, lembrando
que a Click ganhou seu primeiro prémio
em Cannes com banner, em 2000.

"Isso foi há dez anos. E os brasileiros



ainda levam muito banner, ainda é o
grande trabalho interativo brasileiro",
critica. "Isso é muito ruim, a gente parou
no tempo. O banner ainda é vivo e forte no
mercado brasileiro, mas está morrendo
como peça criativa. Quando comparamos
os nossos bannerzinhos com os grandes
trabalhos lá de fora, os nossos bannerzi-
nhos desaparecem."

O mundo sempre espera coisas gran-
des do Brasil, pelas referências do pas-
sado e porque nas agências do mun-
do inteiro há brasileiros trabalhando,
Vasconcellos ressalta. "Mas estamos
longe dos tempos antigos, quando éra-
mos considerados referência. A Suécia
ocupou o nosso espaço", diz.

Para esta edição de Cannes, a Agência-

Click está levando 22 inscri-
ções, com 13 trabalhos dife-
rentes - apenas dez inscritas
em cyber. No ano passado, a
agência ganhou um Leão de
Bronze em design. "Temos
campanhas fortes de design,
como as unique types para a
AACD. Também levaremos o

aplicativo para iPhone do Fiat 500, que
já ganhou um Lápis (prémio do One
Show)", diz ele, para quem o Brasil su-
perestima Cannes.

"As agências daqui fazem um esfor-
ço descomunal. Nós já passamos dessa
fase, hoje já não fazemos tanto esforço.
Cannes é só mais um grande festival,
uma grande vitrine. No digital, há pre-
miações tão relevantes quanto: o One
Show de Nova York, o Clio, o Festival de
Londres." O melhor dos Cannes Lions,
criados em 1954 e inspirados na premia-
ção homónima destinada ao cinema, é
que os maiores criativos do mundo vão
para lá, completa. "É bom para ver se a
sua agência está alinhada com o mundo,
você encontra gente de todos os lugares.
O evento facilita esse encontro."

O tal "esforço descomunal" das agên-
cias nacionais leva à criação e inscrição
de centenas de peças fantasmas, o que
compromete a imagem do País no exte-
rior, diz André Matarazzo, diretor de cria-
ção da Gringo. "Em 2000 e 2001, o Brasil
explodiu, ganhou uma pá de prémios com
peças fantasmas. Hoje, fomos ultrapas-
sados pelos países da Escandinávia e o
Japão. Estamos longe de ser o que éramos
há dez anos."

Ele lembra que os jurados têm um pé
atrás com as inscrições brasileiras. "Que-
rem sempre saber se a peça foi feita para

a competição. O júri ficou mais esperto,
e 50% do que o Brasil leva para Cannes é
fantasma. Precisamos sair disso: o traba-
lho para o cliente é mediano, mas, para o
festival, que vai levar o nosso nome para
fora, vai ser tudo incrível", diz, observan-
do que americanos e europeus inscrevem
de 10% a 20% de peças fantasmas. "Ima-
gino que, em dois anos, estaremos na mé-
dia global."

Sócio-diretor da Gringo, Matarazzo tem
orgulho de dizer que a agência ganhoutrês
Leões sem banners, com sites. "Somos
uma das poucas agências brasileiras que
ganharam em Cannes sem banner. O que
está no inconsciente é que o Brasil é muito
criativo, sim; mas não pelas propagandas
que saem daqui, e sim porque muitos pro-
fissionais têm saído do País e ido trabalhar
em agências estrangeiras."

A Gringo vai levar a Cannes quatro pe-
ças, incluindo a campanha "Abra a Feli-
cidade", com o robô criado para a Coca-
-Cola, e a de Coca Zero, que durou oito
meses. "O primeiro é um case social, que
mostra o poder da mídia conquistada,
não comprada. Tem tudo para ser visto
no festival como uma peça inovadora e
completa. Para a Coca Zero, sustentamos
uma história com quatro personagens
por um longo tempo, fizemos episódios
transmitidos na web ao vivo", conta.

Jurado do Clio neste ano - "Em que o
Brasil ganhou um prémio, e foi com ban-
ner", brinca -, ele aposta em peças que
sejam "meio serviço", como aplicativos e
ações em redes sociais. "A propaganda in-
ternacional hoje tem ideias que extrava-
sam a publicidade. É meio serviço e meio
publicidade. Não são campanhas, nem fil-
mes, nem sites. É alguma coisa que real-
mente melhora a vida das pessoas, porque

"E uma época de mudanças.
Quando pesava mais para o banner,
era mais simples para o Brasil
ganhar festivais internacionais"

Michel Lent, ex-diretor de criação da D
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Campanha "Abra a Felicidade", da Coca-Cola,
também está na disputa

o storytelling está ficando defasado." E o
criativo prevê muitos Leões para "os mais
fortes de sempre" no cyber: os EUA, es-
candinavos e, um pouco abaixo, o Japão.

WHOPPER FACE, A GRANDE

APOSTA NACIONAL

Depois de anos de liderança no cyber, com
a agência do ano várias vezes sendo do
País - DM9DDB já foi nomeada agência
digital do ano, e a AgênciaClick se acos-
tumou a sair de Cannes com prémios -,
o Brasil perdeu força no cenário interna-
cional. Essa é a análise de Michel Lent,
designer gráfico, mestre em telecomuni-
cações interativas pela New York Univer-
sity e ex-diretor de criação e da equipe de
internet da DM9DDB.

"É uma época de mudanças. Quando
pesava mais para o banner, era mais sim-
ples para o Brasil ganhar festivais inter-
nacionais, não era preciso tanta produ-
ção. Em 2007, 2008, a coisa pendeu bas-
tante para a produção. Estamos entrando
numa nova era, com novas categorias
surgindo em Cannes", diz ele, gerente
geral da Ogilvy e publicitário premia-
do em Cannes, Clio, Art Directors, One
Show e London Festivais. "O case do Oba-
ma [a campanha presidencial de Barack
Obama, de 2008], que ganhou no ano pas-
sado, por exemplo, você não consegue di-
zer a que categoria pertence. É on, é off,
elas permeiam."

É da Ogilvy Brasil um dos cases bra-
sileiros apontados pelos criativos digitais
como forte candidato a emplacar no fes-
tival deste ano: o Burger Ring Whopper
Face - uma foto do cliente era tirada na
fila da loja, e ele recebia seu sanduíche
embrulhado em sua própria imagem.
"Acredito no formato 'outros', ações que
você não sabe se é off, se é on. Essas são
as mais poderosas. Estamos sem frontei-
ras agora", diz Lent.

Outra peça que a agência levará a
Cannes é o case da conta de bar de mais
de US$ 20 mil dólares - que incluía o cus-
to médico se houvesse um acidente de
automóvel após a bebedeira. Feita para
"Bares de São Paulo", na linha "Se beber,
não dirija", a campanha foi vertida para
o inglês.

"Ela já está com alcance internacional.
Cannes está se tornando um festival de
consagração, como o Oscar, em que os
filmes e atores premiados já estão lau-
reados antes da premiação. As peças,
as campanhas estão se tornando inter-
nacionais, começamos a ver peças que
rodam o mundo. As grandes vencedoras
dos Grand Prix e dos Titanium, todos nós
já teremos visto antes", acredita ele, que
aponta o filme do Google apresentado no
SuperBowl deste ano, sem seres huma-
nos, apenas com grafias, como candidato
internacional de peso.

Fernando Taralli, presidente da Energy,
agência digital da Y&R no Brasil, fala em
"miopia" quando se refere às inscrições
nacionais em Cannes. "Não dá mais para
pensar só em campanhas de banners.
A HBO, por exemplo, pegou a mesma peça
e inscreveu em diversas categorias, até
promoção. Tem que levar o digital para
todas as categorias, não só inscrever em
campanha", diz.

A Energy inscreveu na edição de 2010 a
websérie que fez para a Hoteis.com, com
o jornalista especializado em turismo
Ricardo Freire, "porque é focada no con-
teúdo". "Mas é um case local, não tem bri-
lho lá fora", analisa Taralli. "Acho que, no
próximo ano, teremos uma inscrição em
Titanium com segurança. O portal 2.0 da
Vivo para a Copa do Mundo, e a Copa é
um tema global. Tem de ser um case glo-
bal, porque 99% do júri é estrangeiro."

Burger King Whopper Face, case da Ogilvy Brasil, é um dos favoritos ao Leão deste ano. É uma das apostas de Michel Lent



O mundo vê o Brasil hoje como uma in-
ternet em evolução, ele continua. "Porque
o Brasil ainda tem aquela visão monomí-
dia: TV é TV, impresso é impresso. Eu
aposto nos pilares vídeos (storytelling),
aplicativos, virais e redes sociais. E a in-
ternet já é o segundo meio de cobertura
no País. Creio que, no ano que vem, já
passamos o jornal."

Desfile de moda na Riviera Francesa
Para Max Petrucci, sócio-presidente da

Garage e responsável pelo lançamento
do MSN Messenger no Brasil, o Brasil dá
mais importância a Cannes do que o res-
to do mundo. "Eu fui anunciante, veículo
e agora sou agência. E trabalhei fora, o
que faz diferença. Aqui se põe um esfor-
ço muito grande no festival, muito foco, é
quase uma obsessão - e quem não ganha
não é considerado bom", critica.

A publicidade internacional hoje in-
veste em conteúdo, entretenimento, re-
des sociais, utilidades e serviços, diz ele.
"E a maioria das peças brasileiras pre-
miadas em Cannes eram banners ou pe-
ças falsas. De 2000 a 2005, o País ganhou
visibilidade no festival gastando muito
dinheiro, fazendo banners fantasmas.
No Brasil, há uma concentração de mídia

As unique types para a AACD são uma das
candidatas da AgênciaClick

enorme na Rede Globo, mídia de massa,
e as agências são lideradas por criativos.
Por isso, há o pensamento de que ganhar
em Cannes é mais importante do que fa-
zer o anunciante feliz."

Petrucci vê Cannes como um bom pa-
râmetro para formar tendências e esta-
belecer formatos. "Cannes é tipo desfile
de moda: quem compra aquelas roupas?
Mas, no Brasil, é um pouco descolado da
realidade", compara. "Aqui, as agências
trabalham para Cannes. Se não tem nada
relevante para levar, tranca um monte de
gente numa sala e inventa alguma coisa
para o festival, ou floreia uma ou outra
peça já feita. Aí chegam lá e têm de com-
petir com várias coisas realmente sensa-
cionais, que foram feitas de verdade. Fica
difícil competir."

Segundo Fernanda Bomano, diretora
criativa digital global da EURO RSCG/
Londres, ex-Lowe New York e DM9DDB
e vencedora de dez Cyber Lions e do
Cyber Lions Grand Prix em 2005, apenas
os cínicos dizem que tudo que o Brasil
faz é fantasma. "O Brasil é visto com in-
veja e respeito, e os dois numa boa medi-
da. O problema do preconceito contra os
fantasmas é real, e acho que a gente per-
de prémios de verdade muitas vezes por-
que há um preconceito contra o Brasil.
Mas isso não abala em nada a reputação
de nossos criativos. A pergunta 'O que
é que vocês tomam de café da manhã?'
continua sendo feita..."

Peça-chave da DM9DDB quando a agên-
cia ganhou o Leão de agência interativa
do ano, ela acha uma estupidez as críticas
que a publicidade digital brasileira rece-
be pelo excesso de prémios com banners.
"Toda vez que alguém faz esse comentá-
rio idiota pra mim, eu sento, abro os por-
tais brasileiros e mostro a quantidade de
banners que a gente ainda faz no Brasil.
Se no resto do mundo eles usam menos
banners, o problema é deles. O Brasil, por
meio de seus jurados, deveria usar o fes-
tival pra explicar que ainda se usa muito
banner no mercado nacional e acabar de
vez com essa bobagem", diz.

Fernanda crê que o País faça bom papel
em Cannes neste ano. "Mas não dá pra es-
perar resultados como a gente já teve. O
cenário mundial mudou e a competição
aumentou, está muito mais difícil, o que
é muito bom. Os EUA, o Japão, a Suécia e
Inglaterra vão dar show de novo", anali-
sa ela, que aposta, como peças premiadas,
em Rollerbabies, da BETC Euro BSCG em
Paris; peças da VW (EUA e UR); Lego dos
EUA, da agência Pereira & O'Dell; o sig-
npost da Nokia no meio de Londres; Nike
Livestrong "e uma peça bem bacana de self
promotion do Grupo W do México, que todo
ano tem alguma coisa legal".

Entre as nacionais, ela também aponta
suas preferidas. "Tem uma da Burger Ring
que eu adorei, o Whopper Face. O Fox Inside
Out é bem bacana também, e o VH1 Players.
Acho que todas têm chances de ganhar pré-
mios em Cannes; e o impacto de ganhar lá,
na carreira, é enorme."

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 19, p. 28-33, jun. 2010.




