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Bem-vindos ao novo estilo 
de Cannes: menos receita com 
inscrição de delegados, espaços 
mais práticos para networking e 
anunciantes cada vez mais rele-
vantes. Desde a crise financeira, 
que atingiu os festivais em 2009, 
as agências disseram adeus 
às suas bem cotadas festas. A 
Crispin Porter + Bogusky terá 
um coquetel para 75 pessoas e 
a DDB está trocando sua festa 
da noite de sexta-feira com DJ’s 
conhecidos internacionalmente 
por um coquetel na quarta-feira. 
A McCann Erickson também 
mudou a famosa festa no Hotel 

Du Cap – onde se chega pagando 
US$ 70 por um táxi – por um 
almoço mais modestol na própria 
cidade de Cannes, no qual a es-
trela principal será Washington 
Olivetto. E, claro, em um ano de 
Copa do Mundo, há mais gente 
interessada em encontrar telões 
para assistir aos jogos de futebol 
do que para ir a festas.

“Não é uma questão de dinhei-
ro, mas sim de identificar atra-
ções pelas quais nossos clientes e 
criativos se interessam”, afirmou 
um executivo da TBWA.

Por outro lado, anunciantes 
como Unilever, que levará o 

prêmio de Anunciante do Ano, 
Procter & Gamble, McDonald’s 
e AT&T se firmaram como ha-
bitués de Cannes. Sem contar 
com os marinheiros de primeira 
viagem como Pernod Ricard e 
Hewlett-Packard. “É um grande 
início para nós criarmos relações 
mais fortes com a comunidade 
de publicidade”, afirmou um 
porta-voz da HP.

Com mais anunciantes, natu-
ralmente Cannes receberá mais 
agências. Cerca de 40 executivos 
globais da TBWA estarão por lá, 
um grande salto em relação aos 
cerca de 10 do ano passado, mas 

ainda muito longe dos 150 que 
costumavam ir ao sul da França 
nos anos de glória do mercado. 
Na JWT, a delegação global 
atingirá 100, bem acima dos 30 
de 2009. 

Outra tempestade que atin-
giu Cannes foi uma que varreu 
as praias em frente ao Boulevard 
de la Croisette e o Palais des 
Festivals, onde frequentadores 
do festival gastam seu tempo 
em hotéis de luxo e bares. Mais 
areia foi trazida por caminhões 
para reconstruir a orla antes da 
temporada de festivais. 

Do Advertising Age

Menos festas, mais anunciantes

A coincidência de datas com 
a Copa do Mundo da África 
dá um gostinho diferente às 
disputas por Leões no Festival 
Internacional de Publicidade 
de Cannes, que acontece até o 
próximo sábado, 26, no sul da 
França. A cada quatro anos, o 
figurino das camisas das seleções 
participantes do mundial de 
futebol predomina na Croisette. 
E as atenções não ficam concen-
tradas somente nas exibições, 
debates e cerimônias de premia-
ção do Palais des Festivals. São 
divididas com as TVs espalhadas 
pelos bares e restaurantes da 
redondeza, onde os torcedores 
disputam espaço.

Há até quem acredite que o 
clima de Copa aumente a com-
petitividade entre as torcidas na-
cionalistas por Leões. “Talvez as 
atenções voltadas para o mundial 
de futebol permeiem o festival de 
fora para dentro e as coisas fiquem 
mais polarizadas, como já aconte-
ceu em anos anteriores”, arrisca 
Alexandre Gama, presidente e 
diretor de criação e planejamento 
da Neogama/BBH e represen-
tante do Brasil no júri de Film.

Ele avalia que a realização 
paralela à Copa pode contraba-
lancear o clima cinzento gerado 
pela crise econômica que assusta 
a Europa. “A realidade econômi-
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ca no mercado de agências 
deles não é de felicidade, 
mas sim de sobrevivência”, 
avalia Gama. “A Copa traz 
um alento fora do nosso 
negócio e dá certo colorido 
a qualquer lugar onde haja 
muita gente ,de nacionali-
dades diferentes, reunida, 
como em Cannes”. 

Este ano, o Brasil é o 
segundo maior competi-
dor. Suas 2.115 inscrições 
representaram significativa 
alta de 39% em relação a 
2009, consumiram  R$ 1,8 
milhão em investimento 
das agências concorren-
tes e ajudam a encher a 
bola do maior evento da 
publicidade mundial. Com 7% 
mais inscrições do que no ano 
passado, o festival espera rece-
ber mais gente e prevê distribuir 
mais Leões (veja quadro com os 
números do evento).

Para manter a atenção da in-
dústria da comunicação, Cannes 
não para de inventar novidades. A 
principal de 2010 é a inauguração 
de sua 12ª competição, dedicada 
às áreas técnicas da produção pu-
blicitária e batizada de Film Craft 
(ler mais na pág. 32). Além 
disso, categorias craft também fo-
ram incluídas nas áreas de Cyber, 
Press e Radio. O festival ainda 

instituiu o Grand Prix for Good, 
a ser eleito pelo júri de Titanium 
& Integrated entre os ganhadores 
de Leões de Ouro nas categorias 
de serviços públicos de todas as 
áreas do evento. Também mudou 
o nome da competição de Promo 
para Promo & Activation, criou o 
troféu de Agência Independente 
do Ano e instituiu mais um Grand 
Prix em Outdoor (agora um pre-
mia ambiente out of home e outro 
os painéis ou mobiliário urbano). 

A expectativa da organização 
é atrair oito mil delegados de 
todo o mundo e aumentar a par-
ticipação de profissionais brasi-

leiros. Se não for possível 
ultrapassar o total de 536 
participantes do País que 
estiveram no festival em 
2008, ao menos superar os 
454 registrados em 2009. 

A presença brasileira 
tem aumentado também 
no palco de seminários 
e workshops. Neste ano 
serão quatro participação 
nos seminários: Luciano 
Deos, presidente do Gad 
e da Abedesign (domin-
go, 12h:00 no horário de 
Cannes); Edson Matsuo, 
chefe da equipe de design 
da Grendene (domingo, 
13h:00); Marcello Serpa, 
sócio e diretor de criação 

da AlmapBBDO (terça, 13h:00); 
e Sergio Valente, presidente da 
DM9DDB (sexta, 16h:15). Além 
disso, dois dos 19 workshops 
são brasileiros: Ampro (quar-
ta, 12h:30) e ESPM (sábado, 
10h:00).

E haverá brasileiros pales-
trando também em alguns dos 
diversos eventos paralelos que 
acontecem na Croisette, como, 
por exemplo, a participação de 
Fernanda Romano, diretora de 
criação global para digital e proje-
tos experimentais da Euro RSCG, 
que fala sexta, às 11h:30 no Havas 
Café, montado no Hotel Carlton.

O festival
em números
24,2 mil peças concorrem 
nas doze competições de 
2010 (alta de 7% em com-
paração com 2009).

90 países disputam Leões 
neste ano (quarto maior 
número da história, quatro 
a mais que na edição an-
terior).

E 9,840 milhões faturados 
com inscrições de peças 
(5,2% maior que o caixa 
de 2009, mas ainda 11,3% 
menor que o de 2008).

R$1,8 milhão investidos 
pelas agências brasileiras 
somente nos trabalhos con-
correntes (alta de 12% em 
relação a 2009, mas 22% 
menor que o gasto de 2008).

216 profissionais de diver-
sas partes do mundo estão 
em Cannes com a missão 
de julgar as peças partici-
pantes (a maior comissão 
é a do Direct Lions, com 30 
integrantes).

141 profissionais escalados 
para os 55 seminários prin-
cipais do evento, sendo que 
quatro são brasileiros (Lucia-
no Deos, Edson Matsuo, Mar-
cello Serpa e Sérgio Valente).

44 executivos ministram 19 
workshops durante a sema-
na, dois deles promovidos e 
apresentados por brasilei-
ros da Ampro e da ESPM.

8 mil delegados é a estima-
tiva de presença esperada 
pela organização do evento 
– o que representaria um 
aumento de 34% em relação 
aos cerca de 6 mil partici-
pantes do ano passado.

674 troféus, incluindo Leões 
e Grand Prix, entregues em 
2009 – o recorde histórico 
do evento, que deve ser su-
perado neste ano.

376 delegados e 78 jorna-
listas fizeram do Brasil a 
terceira maior presença em 
Cannes no passado, atrás de 
EUA (1.053) e Reino Unido 
(642) – números que devem 
ser ultrapassados em 2010
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