
Criatividade é o pilar de sustentação 
Karan Novas 
 
O Cannes Lions está adotando de vez a criatividade, em seu significado mais abrangente, 
como pilar principal de sustentação. O maior evento da publicidade mundial deixou o próprio 
termo "publicidade" de lado, passando a assinar como "Festival Internacional de Criatividade 
de Cannes". Em 2011, a 13a área a integrar as competições será a de Creative Effectiveness, 
laureando os cases que geraram resultado aos seus clientes. Até o slogan da 58a edição, que 
acontece de 19 a 25 de junho, traz o termo: "Inspiring creativity". 
 
Mas não foi sempre assim? Sim e não. Em 1954, quando nasceu para premiar apenas filmes 
publicitários para TV e cinema, a ideia era sim primordial, mas a produção, o glamour, as 
técnicas aplicadas também tinham peso fundamental. Com o passar dos anos e a chegada de 
novas áreas - a primeira delas a já desmembrada Press & Poster, o trabalho criativo passou a 
ter mais força sobre as demais características, especialmente com a "tradicionalização" das 
mídias e a busca incessante dos anunciantes por resultados, o que muitas vezes levava à 
pasteurização da comunicação publicitária. 
 
Nos últimos anos, porém, a organização do festival tem feito esforços enormes para 
transformá-lo em algo que envolva mais do que agências de publicidade. Em 2008, o Design 
tornou-se uma das áreas, chamando a atenção dos estúdios especializados. No ano seguinte, 
PR (Public Relations) também passou a ter seus cases avaliados e, em 2010, como uma das 
estratégias de trazer novamente os olhares das produtoras ao evento, foi lançada a área de 
Film Craft. 
 
Em visita ao Brasil semana passada, Ray Suitters, diretor comercial do Cannes Lions, fez 
questão de destacar que a modificação na assinatura é um movimento natural, que apenas 
ilustra o que o festival vem apresentando nos últimos tempos. "Houve claras mudanças de 
visão e atuação desse mercado no decorrer dos anos. A troca do termo 'publicidade' por 
'criatividade' só vem referendá-las", conceituou o executivo. Para ele, o mais importante é não 
mais prender o olhar em meios e formatos, mas sim em como vencer barreiras e chegar a 
resultados: "Não é mais sobre mídia, plataforma ou estilo, mas sim sobre a criatividade em si. 
Não há melhor termo para definir". 
 
Suitters contou ainda que, para ter certeza de que a troca expressava o ideal do Cannes Lions 
e o momento do mercado, a organização consultou especialistas das mais diferentes vertentes. 
"Falamos com todas as partes envolvidas: desde anunciantes a prestadores de serviços e 
profissionais das principais agências, redes e grupos. Até os mais tradicionais a consideraram 
válidas, mesmo que, como sabemos, alguns ainda terão que se acostumar", relatou. 
 
EFETIVIDADE 
 
Apesar do discurso criativo, totalmente válido também na opinião da maioria dos profissionais 
brasileiros (conforme repercussão publicada na edição nº 2328 do propmark, de 22 de 
novembro), é inegável a crescente visão de negócios do festival. Ampliando-a ainda mais, 
estreia em 2011 uma área focada exatamente em resultados, intitulada Creative Effectiveness 
(Eficácia Criativa). "Temos trabalhos ótimos, idéias maravilhosas, mas, e depois? Nesta nova 
área, vamos premiar com um Leão os cases que, após serem destacados por nossos júris pela 
criatividade, se transformaram em ótimos frutos para seus clientes, atingindo os objetivos 
traçados lá atrás", explicou Suitters. 
 
Poderão ser inscritos todos os trabalhos vencedores de Leão ou ao menos mencionados no 
shortlist do ano anterior (no caso, em 2010). A organização do festival disponibilizará um 
modelo de inscrição, no qual devem ser levantados todos os dados que sejam interessantes 
para destacar a eficácia da estratégia de comunicação - independentemente dos meios ou 
ferramentas utilizadas. As informações serão verificadas pela PricewaterhouseCoopers e, se 
confirmadas, seguirão para a longlist da área, a ser avaliada por um time que terá uma das 
principais novidades para o próximo ano. "Como estamos falando no case como um todo, 
especialmente nos resultados atingidos, o júri deverá ser formado, pela primeira vez na 



história de Cannes, também por profissionais vindos de clientes, como diretores de 
marketing", afirmou Suitters. 
 
São esperadas cerca de 150 inscrições para o primeiro ano. Teoricamente, 2.425 trabalhos 
estariam aptos a participar - número total de shortlists somando-se as 12 áreas de 2010, 
porém, o executivo acredita que a complexidade da estruturação do case, a necessidade de 
comprovar marcas acima da média e o valor da inscrição, o mesmo de Titanium & Integrated 
(que será de € 1.185 em 2011, aproximadamente R$ 2.700), deverão ser um controlador 
natural. 
 
Merecerão prêmios os trabalhos que tiverem alcançado marcas expressivas e, principalmente, 
que tenham "vencido" o briefing que lhes deu origem. "A PwC produzirá um enorme relatório 
com os dados oferecidos. A partir daí, os jurados deverão avaliar qual era a intenção do cliente 
ao solicitar o serviço: gerar interação com a marca, vender mais, aumentar o market share? 
Veremos, na prática, como a criatividade pode gerar ótimo,resultados", finalizou. 
 

 
 
Film e Press têm presidente 
 
Tony Granger, ceo global da Y&R, presidirá os júris de Film e Press do Cannes Lions 2011. O 
executivo é o primeiro nome confirmado no corpo de jurados da 58a edição do festival, que 
acontece de 19 a 25 de junho do próximo ano, e adota, pela primeira vez, o nome de Festival 
Internacional de Criatividade de Cannes, deixando de lado o termo "Publicidade". "É uma 
grande honra. Cannes é o reconhecimento global de maior prestígio da nossa indústria. Ele nos 
dá a oportunidade de destacar o que é possível, ao mesmo tempo em que nos inspira a dar um 
passo adiante. É a celebração à criatividade em todas as formas de comunicação e tenho 
grande satisfação em fazer parte disso", declarou Granger, após a confirmação de sua 
indicação. 
 
Antes da Y&R, O profissional passou cinco anos na Saatchi & Saatchi, tendo iniciado sua 
carreira na TBWA\Hunt Lascaris, da África do Sul, seu país natal. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 nov. 2010, p. 17.  


