


Como você avalia o resultado geral 

do Lions Direct 2010 em comparação 

com os anos anteriores? 

Tudo está mudando de maneira 

mui to rápida, sobretudo o market ing e 

a comunicação. Por isso, fica difícil fazer 

comparações entre os resultados da pre-

miação do Lions Direct de 2010 com os 

de anos anteriores. O que posso dizer é 

que e s t e l o conferimos 75 leões e esta 

quant idade tornou-se a maior na história 

do festival. Havia muitos trabalhos e de 

qualidade mui to boa. 

Até que ponto evoluíram as estraté-

gias, a criação e pr inc ipa lmente os 

resultados dos cases finalistas? 

Na minha op in ião , o Ma rke t i ng 

Direto tem evoluído de tal forma que se 

tornou tota lmente marketing. Então, nós 

não sabemos exatamente o que é e o que 

não é direto. Os princípios fundamentais 

de nossa disciplina são: resposta, diálogo, 

interatividade, personalização e mensura-

ção, e hoje em dia, mais do que nunca, 

estes são os princípios que definem quase 

t udo o que fazemos em marke t ing e 

comunicação. O market ing atualmente 

tornou-se inteiramente direto. 

O que fez a campanha da empresa 

n e o z e l a n d e z a Orcon conqu is ta r o 

Grand Prix? 

A campanha com o sucesso "The 

Passanger", do Iggy Pop (que convidava 

os interessados a fazerem parte de uma 

banda virtual e tocar jun to com o artista), 

que fa turou o GP do Lions Direct para 

a empresa de telecomunicações Orcon, 

é um trabalho que ultrapassa os limites 

conhecidos em muitos sentidos. É mui to 

mais do que uma grande idéia. É expe-

rimental, é conteúdo, é colaborativa, é 

social, é um sucesso comercial e a melhor 

demonstração de produto que eu já vi. 

Foi o GP desde a primeira votação e por 

maioria incontestável de votos. 

O que fez com que a Shackleton tenha 

g a n h o tan tos prêmios nos ú l t imos 

anos? 

Ser Agência do Ano por três anos 

consecutivos, apenas três anos após a 

fundação da agência, é algo que não está 

nem perto do que poderíamos imaginar. 

Mas o prêmio já faz parte do passado e 

embora nos encha de orgulho, as nossas 

energias estão concentradas agora nas 

campanhas que estamos fazendo no 

momento. O mercado está evoluindo de 

uma forma mui to rápida para perdermos 

tempo olhando para o retrovisor. 

Em comparação com outras catego-

rias, como você classificaria o Lions 

Direct ? 

Na vida real não existem estas ca-

tegorias. As seções existentes do festival 

são uma estratégia de negócios de seus 

organizadores. Claro que tota lmente le-

gít ima. E aqueles que participam devem 

aceitar suas regras. Mas isso não deve nos 

confundir. Na verdade, o formato dos fes-

tivais não é por 'seções', mas um 'festival 

de jurados', já que diferentes jurados dão 

a sua opinião particular sobre os mesmos 

cases apresentados em todas as seções. 

Acho que os festivais do f u tu ro serão 

formatados em duas partes: um capítulo 

de cases, nos quais eles competem uns 

contra os outros, independente dos meios 

que foram veiculados. Outro capítulo será 

de peças que competirão com outras da 

mesma natureza de meios, independen-

temente dos cases a que pertençam. 

É crescente a demanda dos clientes 

por resultados de suas ações. Você 

acha que este fa to coloca o Market ing 

Direto na ponta das estratégias de 

comunicação das empresas? 

As coisas não estão prestes a mu-

dar. Elas já mudaram. Hoje em dia, um 

case é composto de um problema a re-

solver, a solução aplicada e os resultados 

obtidos. E só ganham leões os cases que 

se destacam em todos estes componen-

tes. Não é apenas uma execução criativa 

mais ou menos original. É mui to mais 

do que isso. É mui to mais interessante 

ju lgar uma campanha in tegrada, que 

combina, sei lá, 30 peças diferentes de 

meios variados, um trabalho realizado ao 

longo de vários meses e que obtém um 

resultado real e visível para o negócio de 

uma marca, do que uma página que foi 

veiculada por um par de dias e foi publi-

cada em uma revista local. 

O que é necessário para um case de 

market ing direto ganhar leões? 

Na realidade, cada projeto enfrenta 

duas situações: pode ser considerado 

bom em si mesmo, e acaba entrando no 

short list e depois precisa ser melhor do 

que os outros, então pode aspirar um 

troféu. 
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