


Um dos maiores sucessos do 
Palais dès Festivais durante 
o 57° Festival Internacional 
de Publicidade de Cannes, 
ocorrido entre os dias 20 e 
26 de junho, foi a máquina 
de sorvete da Unilever. Filas 
diárias se formavam em 
frente da engenhoca, que 
pedia apenas um sorriso 
da pessoa para que ela 
pudesse escolher um dos 
quatro sabores disponíveis. 
Uma maneira simpática de 
comumcar e, principalmente, 
gerar recall, já que as fotos 
de quem topou "pagar um 
mico" em frente à máquina 
estão disponibilizadas no 
Facebook. Experimentação 
pura - e literal - da marca 
com o consumidor. 
Já na última coletiva de imprensa de premiação do 
Cannes Lions (como o festival também é conhecido), 
a de Titanium and Integratade, que é a área mais 
multidisciplinar entre as 12 que concorrem a Leões, o 
C E O do festival, Terry Savage, anunciou que em 2012 o 
evento ganha mais uma categoria 
- de efetividade. Essa informação 
já havia sido especulada por Tim 
Broadbrant, diretor global de 
efetividade da Ogilvy, em entrevista 
à revista Marketing, de junho. 
Está certo que a publicidade 
continua sendo a essência do 
festival. Nada chama mais a 
atenção dos cerca de 8 mil 
delegados presentes do que a 
exibição dos favoritos a conquistar 
um Leão na área de Film, tanto 
que o que mais se falava durante a 
festa de encerramento do Festival, 
e não só entre os brasileiros, 
era do grande desempenho da 
AlmapBBDO, eleita a Agência do 
Ano pela segunda vez (a primeira 
foi em 2000) e vencedora do GP 
de Press, entre diversos prêmios. 

Mas diante da revolução pela qual passam agências, 
anunciantes e consumidores, o fato é que a palavra 
"publicidade" no nome do evento está bem defasada. 
Se existe algum lugar nesse mundo em que é possível 
encontrar efetivamente, e não apenas no discurso, uma 
comunicação 360° e de resultados, esse lugar é durante a 

semana em que Cannes apresenta 
novas ideias. E dentro desse 
contexto, o marketing está muito 
bem representado, não só pelas 
competições que foram agregadas 
ao festival durante os últimos anos, 
como o Direct Lions e o Promo 
Lions, áreas que julgam o que 
de melhor ocorreu no marketing 
direto e no marketing promocional, 
respectivamente, mas também 
pelos diversos seminários (foram 
55) e workshops (20) realizados no 
Palais por agências e anunciantes, 
como Microsoft, Coca-Cola, Intel, 
Kraft Foods, HP (presente pela 
primeira vez em Cannes), Smirnoff 
e outros. Ou ainda pelos inúmeros 
negócios fechados em um local 
onde o networkmg ocorre até na 
praia. 
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Um desses seminários, "Qual o futuro do marketing?" 
promovido pela PriceWaterHouseCoopers, reuniu 
agência e cliente - no caso, Michael Roth, chairman 
e C E O do Grupo Interpublic (controlador de agências 
como Lowe, McCann Erickson e Draftfcb), e Brian 
Perkins, vice-presidente de assuntos corporativos da 
Johnson & Johnson. Nele, a indústria da propaganda 
foi colocada na berlinda. Enguanto 
Roth defendeu o seu lado, falando 
que as agências estão sendo 
mal remuneradas pelos clientes, 
Perkins rebateu, dizendo que as 
agências estão precisando focar 
mais em pessoas e unificar as 
áreas que separaram, em uma era 
em que os anunciantes necessitam 
mesmo de comunicação integrada. 
Comunicação essa que foi vista 
com excelência em alguns dos 
trabalhos que mais chamaram 
atenção no festival, entre eles, 
"Replay", da TBWA\Chiat\Day 
de Los Angeles para o isotônico 
Gatorade, que venceu os Grandes 
Prêmios de PR Lions e Promo & 
Activation (nessa categoria, com 
criação dividida com o Paragon 
Marketing Group); e "Orcon + Iggy 

Pop", ação da neozelandesa 
Special Group para a Orcon 
Broadband, que levou o GP 
do Direct Lions. 
O primeiro, que na opinião 
da americana Tina Manikas 
resume o que é o Cannes 
nos dias atuais, foi a 
realização de um jogo de 
futebol americano entre 
duas universidades rivais 
dos Estados Unidos, 15 anos 
após esse jogo ter ocorrido -
com os mesmos jogadores, 
cheerleaders, árbitro e tudo 
mais. O treinamento das 
equipes ocorreu durante 
quatro meses (muitos não 
pegavam em uma bola 
há anos), período em que 
ocorreu ativação em redes 

sociais, O jogo teve transmissão online. 
Já "Orcon + Iggy Pop", contou com a participação 
do líder e fundador da lendária banda pré-punk The 
Stooges, uma das mais influentes da história do rock. A 
empresa, que implementa serviços de banda larga e VoIP 
(telefonia em banda larga), decidiu mostrar a qualidade 

e capacidade de tráfego por meio 
da web. E convidou músicos 
amadores da Nova Zelândia a 
mandarem vídeos via Facebook. 
Os escolhidos iriam fazer uma jam 
session online com o astro, tocando 
a música The Passenger, o maior 
sucesso de Iggy Pop quando o 
músico deixou os Stooges e partiu 
para carreira solo. O resultado final 
teve 650 mil visualizações, em um 
país com pouco mais de 4 milhões 
de habitantes. 

Como exemplo brasileiro tivemos o 
"Whooper Face", trabalho da Ogilvy 
para Burger King, que levou Leão de 
prata em Direct e Outdoor, e bronze 
em Promo e Media. A ação, realizada 
na loja da rede da Avenida Hélio 
Pellegrino, em São Paulo, consistia 
em fotografar o consumidor, sem 
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que ele tivesse vendo, enquanto ele pedia um Whooper, o 
sanduíche símbolo do Burger King. Um minuto depois, ao 
receber seu lanche, ele via a imagem de seu rosto impressa 
na embalagem do Whooper. 

OPINIÃO 
Não faz muito tempo, andando 
pelas ruas da Riviera era possível 
tropeçar em publicitários e 
profissionais de produtora do 
Brasil, um dos países com mais 
delegados em Cannes. Isso ainda 
ocorre, e dificilmente deixará de 
acontecer. A diferença é que de 
uns anos para cá os profissionais 
de marketing também estão 
aproveitando as mudanças de 
rumo ocorridas no festival para 
prestigiar o evento. "Há 20 anos 
era uma missão quase impossível 
encontrar um anunciante aqui em 
Cannes", afirma André Torreta, 
consultor de marketing, hoje 
focado no comportamento da nova 
classe média. 

O executivo ressalta que o Cannes Lions não é mais 
um evento do publicitário, mas sim do marketing e da 
comunicação em geral. "Isso está fazendo com que 
o criativo passe a ser um profissional mais completo. 

Ele não pode pensar somente 
naquele anúncio de revista ou no 
filme que irá ao ar na tevê, mas sim 
em trabalhar junto com o cliente 
para satisfazer os seus anseios. E 
hoje as classes C e D têm acesso 
à internet e já experimentam novas 
mídias. Não existe mais nem a 
desculpa de pensar só em mídia 
tradicional para atingir o povão", 
enfatiza Torreta. 
Outro dos mais assíduos anunciantes 
(e ao mesmo tempo, veículo) em 
Cannes nos últimos anos é Alexandre 
Cardoso, diretordemarketingdoportal 
Terra. Ele, que comparece ao evento 
desde 2005, diz que o Cannes Lions 
evoluiu muito nesses últimos anos. 
"A primeira vez que vim ao festival foi 
em 2005. As salas de projeção eram 
cheias, ao contrário dos seminários. 
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Hoje ocorre exatamente o contrário", 
afirma o profissional, fazendo uma 
ressalva ao dizer que deveria existir 
um equilíbno maior na agenda do 
profissional de marketing. "É legal 
ver os seminários lotados, mas não 
é bom ver uma sala que exibe os 
trabalhos de Titanium sem fila para 
entrar, pois tudo que ouvimos nos 
seminários, tudo que os anunciantes 
querem da comunicação hoje em dia 
está sendo mostrado nos trabalhos 
dessa área. Lá temos exemplos, na 
prática, de excelentes ideias. Sena 
legal os anunciantes prestigiarem 
um pouco mais, pois o Titanium traz 
o que há de melhor no mundo em 
relação ao marketing." 
Alejandra Lorenzo, diretor de marketing da Kraft Foods 
Brasil, mantém a opinião de Cardoso, acrescentando 
que o Cannes Lions é uma inspiração enorme para 
qualquer anunciante. "Temos acesso ao melhor da 
propaganda mundial, o que nos dá uma referência 
para trabalhar com a nossa agência, a Ogilvy, lá no 
Brasil", Para ele, os diversos seminários e workshops 
que ocorrem por parte dos clientes, assim como 
toda multidisciplinaridade dos 
trabalhos que mais encantaram o 
público presente no festival, é um 
ponto positivo, principalmente, 
para as agências. "Creio que essa 
mesma inspiração que ajuda os 
anunciantes no relacionamento 
com suas agências tem mão 
contrária também, pois as agências 
estão entendendo cada vez mais o 
que realmente a gente precisa, o 
que queremos delas. O mundo de 
hoje necessita que os dois lados 
falem a mesma língua." 
Gerente de marketing e publicidade 
da Renault do Brasil, Andréa Costa 
também acredita que os criativos 
já perceberam que a criação pela 
criação não adianta mais. As ações 
precisam, em primeiro lugar, ter 
eficácia. "Em Cannes nós realmente 
conseguimos ver quais são as 

tendências atuais, o que dá certo e o 
que é feito apenas para ganhar prêmio. 
A propaganda pura e tradicional é 
um dos itens do marketing, mas é 
muito subjetiva. Eu vi trabalhos de 
marketing direto e promocional que 
vão além disso, extrapolam todos os 
limites para trazer resultados reais 
aos clientes", diz. 
O diretor de marketing do Yahoo! 
América Latina, Agenor Castro, vai 
além e diz que a publicidade, mesmo 
sendo importante para o festival, já 
que é sua essência, está cada vez 
mais virando parte de uma ação 
de comunicação, e não o conteúdo 
principal. "Temos aí os trabalhos de 
Titanium, cuja publicidade se faz 

presente, mas é mais uma no meio de várias disciplinas; 
ou agora, falando de um meio em geral, a internet, cujo 
consumidor, por meio das redes sociais, virou formador 
de opinião das ações de publicidade. Os criativos sabem 
que qualquer ação, começando na tevê e se expandindo 
para os meios digitais, irá crescer muito e ser propagada, 
caso seja eficaz", afirma, lembrando de outro ponto que, 
aliado a uma comunicação multidisciplinar eficiente 

e às redes sociais, também 
deve ser prioridade para todos 
os anunciantes: a preocupação 
socioambiental. "Isso não é mais 
um meio e sim um fim." 
Corroborando com tudo o que 
esses profissionais de marketing 
disseram está o GP de Film Craft, 
categoria que estreou este ano 
para premiar a produção de filmes 
publicitários. Criado pela DDB 
Londres e RSA Films para a Philips, 
"O presente" é uma superprodução 
ao melhor estilo de Hollywood, com 
perseguições e efeitos especiais, e 
em nenhum dos seus cinco minutos 
de duração aparece a marca 
Philips. Nem um mínimo sinal. E 
nem precisa: a internet é capaz de 
propagar o nome do anunciante 
responsável pelo trabalho. Bem-
vindo à comunicação do futuro! 
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