
Integração
de mídias
volta à pauta

Brasil leva
12 Leões no 1º
dia em Cannes
País já garantiu também inédito Leão de ouro na
categoria Rádio para a agência Lew’Lara\TBWA

CANNES

O publicitário Marcelo Tripoli
veio pela terceira vez ao Festival
Internacional de Publicidade de
Cannes para buscar o que ali-
menta parte de seu negócio:
acompanhar esses eventos e
apresentar aos executivos das
áreas de marketing as tendên-
cias de mercado. “A agenda de-
les é cheia de compromissos e
não dá mais para acompanhar tu-
do”, explica o sócio da agência
de prestação de serviços de ma-
rketing iThink.

Entre os clientes de Tripoli es-
tão empresas como as operado-
ras Vivo e Telefônica, a Porto Se-
guro e o Bradesco. Para atender à
expectativa dos clientes, o publi-
citário vem se esmerando em as-
sistir a maratona de seminários e
palestras que recheiam a progra-
mação do maior evento da propa-
ganda mundial. Das 9 às 17 horas,
corre de sala em sala para ouvir
especialistas. “A impressão até
agora é de uma ausência de novi-
dades e uma consolidação do
que vinha sendo apresentando
nos últimos dois anos.”

Um bom exemplo dessa cons-
tatação surgiu na apresentação
da empresa de mídia online Go-
Viral, que convidou o fabricante
de celulares Nokia, para confir-
mar as mudanças num mundo ca-
da vez mais conectado e móvel.
A questão em pauta segue sendo
como melhor aproveitar a pre-
sença do consumidor nas mídias
sociais, de forma a mobilizá-lo
em torno de uma marca. “Vídeo
na internet antes era tático”, ex-
plicou o executivo da Nokia, Da-
niel Goodall. “Agora, virou estra-
tégico”, completa Tripoli.

A integração das diferentes mí-
dias, que nos últimos anos habi-
ta a pauta dos seminários do fes-
tival de Cannes, é papo recorren-
te após as apresentações. “O que
estamos vendo é algo que vai
além da internet, da mídia tradi-
cional e do conteúdo somente”,
diz Leandro Cruz de Paula, dire-
tor da Microsoft. “ Incorpora to-
das essas coisas em algo maior,
que atrai o consumidor usando o
melhor de cada um desses ele-
mentos com alguma inovação
tecnológica.”

No seminário, a GoViral defen-
deu seus interesses mostrando
casos de marcas que exploram a
força do vídeo de forma mais es-
tratégica. / M.R.

Disputa. Últimos resultados serão divulgados no sábado
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O Brasil estreou na 57.ª edição
do Festival de Publicidade de
Cannes, na França, com 12
Leões, sendo seis de prata e seis

de bronze. Além disso, a publici-
dade brasileira deve confirmar
hoje pela manhã o primeiro Leão
de ouro na categoria Rádio, para
a peça criada pela agência Lew’
Lara\TBWA para a escola de idio-
mas Cultura Inglesa. Desde que

a competição Radio Lions foi ins-
tituída, em 2005, o Brasil nunca
havia chegado ao ouro.

Ainda em Rádio, o País recebe-
rá outros dois bronzes para a
campanha da Motorola, criada
pela agência Ogilvy, e para a cam-

panha do Saveiro da Volkswa-
gen, criada pela AlmapBBDO.

Relações públicas. Ontem, os
três primeiros Leões de prata
foram para a categoria de rela-
ções públicas, ou PR Lions. As

agências premiadas na área fo-
ram a LiveAD, a F/Nazca Saa-
tchi & a Saatchi e DCS.

Já os três primeiros Leões de
bronze foram para o segmento
Promo & Activation Lions: dois
para as ações promocionais do
sanduíche Whopper, do Burger
King, com criação da agência
Ogilvy Brasil, e outro para o pro-
jeto de consumo consciente de
bebida alcoólica, patrocinado
pelo Bar Aurora/Boteco Ferraz,
também da Ogilvy.

Em PR Lions, categoria que
está em competição pela segun-
da vez, foram inscritos 571 traba-
lhos de 15 países – o Brasil dispu-
tou com 42 inscrições. Em Pro-
mo & Activation, a disputa in-
cluiu 1.595 trabalhos de 68 paí-
ses. Nessa categoria, o Brasil
participou com 113 ações.

Os outros três Leões de prata
e três de bronze ficaram para a

categoria de marketing direto,
ou Direct Lions. Entre as agên-
cias premiadas está novamente
a Ogilvy, que ganhou duas pra-
tas com ação para o Burger
King, também premiada em Pro-
mo & Ativation. A agência levou
bronze para uma campanha de
doação para a instituição
Graac.

Outra agência premiada na ca-
tegoria Direct Lions foi a DM9
DDB, com dois Leões, um de
prata e outro de bronze, para o
cliente Saxsofunny, uma produ-
tora de som. Os outros bronzes
foram para as agências Sun/MR
e Loducca/MPM. Em Direct, o
Brasil inscreveu 83 trabalhos pa-
ra concorrer com 1.441 inscri-
tos, de 41 países.

Há ainda mais seis categorias
em disputa até sábado. Ao todo,
o Brasil tem 69 chances de clas-
sificação para a final.
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