


Copresidente da agência BorghiErh/Lowe, Erh
Ray desembarca em junho na Riviera francesa
para uma missão a que poucos são designa-
dos em sua carreira - ser jurado de Cannes
na categoria mais importante do festival, a
de Film. Se isso é para poucos, imagine ser
jurado de filmes duas vezes? Sim, o criativo já
representou o País nessa categoria em 2002,
quando era diretor de criação da DM9DDB.
Hoje, no comando de uma agência que faz
parte de uma grande rede mundial o Grupo
Lowe, diz que irá se esforçar ao máximo para
destacar os trabalhos do País e do grupo. Po-
rém, alerta: "filme ruim é indefensável". Ray
diz que não existe uma fórmula certa para
vencer em Cannes, mas a boa idéia é funda-
mental, seja ela simples ou dotada de efeitos
tecnológicos. Para este ano, ele aposta na con-
tinuidade da hegemonia de Estados Unidos e
Reino Unido nessa área, com a Argentina con-
quistando seus Leões para quebrar um pouco
o impacto. E diz que os países do sudeste asiá-
tico devem também fazer a diferença.

por Daniel Milani Dotoli

Você foi jurado da mesma catego-
ria Film em 2002, mas vai ao festi-
val como delegado todos os anos.
O que mudou na área depois de
nove anos?
A tecnologia e o acesso aos filmes.
Em 2002 os jurados ainda eram
surpreendidos pelas melhores pro-
duções. Hoje não existe mais esse
impacto, pois a maior parte dos co
merciais que irão levar Leão a gen-
te já conhece. Está tudo aí, na in-
ternet. Lógico que não conhecemos
o que está sendo feito no mundo
inteiro, e também teremos filmes
em Cannes que foram criados
mais próximos dos festivais. Mas
é uma minoria. Muitos também já
percorreram outros festivais, como
One Show, Clio, Nova York e hoje
temos acesso fácil ao shorlist e aos
vencedores desses eventos. Isso

ocorreu com "Preto e Branco", que
criamos para Skip (marca de deter-
gente da Unilever), e que foi Leão
de prata no Cannes Lions 2010.
Esse comercial fez um road show
por diversos festivais. Posso até
apontar um dos favoritos para este
ano, que é o "Mini Darth Vader",
para a Volkswagen. Hoje, temos o
YouTube, as redes sociais, diversos
blogs que falam de propaganda,
além de vocês, da imprensa espe-
cializada, que ajudam a divulgar
o que ocorre no mundo inteiro. Se
alguém faz alguma coisa que real-
mente é genial em Cingapura, não
vai demorar muito para a gente to-
mar conhecimento aqui no Brasil.
A web cada vez mais é responsável
por nos dar uma avant-première
da produção publicitária mundial.

Mesmo com essa mudança, sua
experiência anterior como jurado

irá ajudar na sua atuação neste
ano?
Sim, ajuda a se posicionar de for-
ma correta durante o julgamento.
A saber falar na hora certa, a
argumentar e, principalmente, a
não queimar um cartucho. Não
adianta eu insistir com um filme
brasileiro ou da rede Lowe, à qual
eu pertenço, se ele não for bom
o suficiente para conquistar uma
posição de destaque. Filme ruim é
indefensável. Por não ser novato,
não terei pudor em falar e defen-
der o que eu acho que mereça
entrar no shorlist ou conquistar
um Leão. Porém, sei bem o que
defender.

Mas dizem que não é fácil mudar
a opinião do júri.
Não mesmo. O cara entra em uma
sala escura às 9h da manhã, sai
para um almoço rápido lá dentro
mesmo, volta para a mesma sala
e fica até a noite. Isso durante
dias seguidos, o que desgasta fi-
sicamente qualquer ser humano.
Fora que, muitas vezes, a atenção
acaba desviada, seja pelo cansaço
ou por estar respondendo algum
e-mail pelo smartphone - afinal,
a maior parte dos jurados tem car-
gos de grande responsabilidade,
e sua agência está trabalhando
enquanto ele está em Cannes. No
longlist é quase impossível você
tentar defender um filme para
entrar para o shortlist. É diferente
de mídia impressa, em que os
trabalhos passam na sua mão. Os
filmes passam em seqüência e vo-
cê não vai pedir para voltar caso
ele receba um não da maioria. Já
quando nos reunirmos para ver o
shortlist, aí sim quem sabe, com
o apoio de outros jurados, você
consiga fazer com que um filme
ganhe um Leão, ou até suba de
premiação — de bronze virar prata,
ou ouro. Um jurado não consegue
premiar um filme sozinho. Mas,
por outro lado, pode derruba-lo,
ao fazer alguma denúncia que ou-
tros não sabem.

É aí que entram os lobbies...
Verdade. Nós brasileiros costuma-
mos nos aproximar dos argenti-
nos, espanhóis, e formamos um

bloco intermediário. Os anglo-sa-
xões são a maioria, e pelo menos
no ano em que fui jurado, eles
realmente não estavam nem aí pa-
ra nossa produção. Fora que tem
todo um jogo. Como a categoria
Film é julgada após outras, como
a mídia impressa, eles já sabem
que determinado país já ganhou
muito Leão, que uma agência ou
rede está sendo apontada favorita
para ganhar Agência ou Rede do
Ano. Lógico, o que é muito bom
nunca será derrubado e nem
prejudicado. Mas existe sim essa
estratégia.

Qual é o requisito principal para
um filme vencer em Cannes hoje
em dia? A idéia, a qualidade da
produção, estar inserido dentro
de uma plataforma multidiscipli-
nar?
A idéia é o principal. Quando você
vê o roteiro e fala para si mesmo
"por que eu não pensei nisso an-
tes?", é que o comercial é realmen-
te muito bom. Muitos filmes pre-
miados em Cannes se destacam
pela simplicidade. Como o "Gori-
la", da Cadbury, que ganhou o GP
em 2008. Era algo completamente
inovador. Um gorila ouvindo Phil
Collins e tocando bateria para
vender chocolate! E o mais bacana
é que esse filme virou entreteni-
mento. O GP do ano passado, por
exemplo, era puro entretenimento
("Carrossel", para a Philips). Qual
era o fio condutor daquele filme?
Os palhaços, os policiais, a cena
do crime? Ele tinha todos os
recursos tecnológicos possíveis
reunidos em uma só produção.
Bem longe da simplicidade do
gorila, mas que entrelinha tanto
quanto. Não existe uma fórmula
certa para vencer em Cannes, mas
tem que ter uma idéia muito forte
e uma produção boa.

Há alguns anos, muitos defen-
diam que um vencedor em Can-
nes tinha que trazer uma idéia
global. Porém, os asiáticos vêm
se destacando com trabalhos que
fazem parte da cultura deles. Mu-
dou o pensamento?
Se o trabalho é bom, tanto faz
ser global ou local. Antigamente

o parâmetro da produção de um
filme era hollywoodiano. Isso
está se descentralizando cada vez
mais. O sudeste asiático ganha
força, a Argentina nem preciso
falar. Acho que esse é até um
problema para o Brasil, que há
tempos não se destaca em filmes.
O comercial brasileiro não tem
uma cara própria. Você não vê
um comercial e diz: "esse filme
tem cara de ser brasileiro". Dife-
rente do argentino, do inglês, do
americano, com sua produção
milionária, e até de países como
a Noruega, cujos comerciais são
"cinzas", igual ao país.

Quais os países que devem se
destacar este ano, além dos Esta-
dos Unidos e Reino Unido?
Esses dois realmente vão conti-
nuar dominando a área, com a
Argentina sempre chegando para
quebrar um pouco. Acho que o su
deste asiático é a bola da vez. Paí-
ses como a Tailândia e Cingapura
estão melhorando muito em suas
produções. O Japão, que tem cres-
cido, eu não sei como será. Não sei
como essa tragédia que ocorreu no
país irá influenciar nas inscrições
e no número de delegados.

E o Brasil, que no ano passado le-
vou apenas um Leão, justamente
com vocês da BorghiErh/Lowe?
Eu ainda não vi nada das agências
daqui. Mas estou ligando para os
principais diretores de criação,
e a maioria está falando em ins-
crever pouquíssimos filmes. Não
falei com Almap e DMg ainda,
que fogem do padrão e inscrevem
mais do que as outras. Entretanto,
irei me esforçar para trazer um
resultado legal para o País. Porém,
adianto - o jogo só começa quan
do sai o shortlist. Antes, pelo me-
nos era assim em 2002, os jurados
são divididos em grupos. E pode
ser que durante o longlist, eu não
julgue aquele comercial que achei
bacana do Brasil ou da rede Lowe.
E ele nem entre para o shortlist. O
que eu fiz foi criar um endereço
digital para que os diretores de
criação do País me enviem o que
estão inscrevendo em Cannes,
para que lá eu possa redobrar a

atenção para o que eu veja que dá
para levar um prêmio.

Ainda existe muito problema com
inscrição errada ou trabalho mal
traduzido?
Sim, e isso mata um comercial. Um
filme inscrito em categoria errada,
se for muito bom, o jurado até con-
segue mudar e direcionar para o lo-
cal certo. Já problema de tradução,
de som, de imagem...isso ninguém
resolve. Eu digo que você tem que
tratar um comercial que irá inscre-
ver em Cannes como se fosse um
bebê. Tem que cuidar muito bem,
de todos os detalhes, até que ele
saiba caminhar sozinho.

Como você definiria o perfil de
Cannes?
Como sendo a concentração de
todos os grandes publicitários do
mundo. Falo de presença física. Os
festivais americanos, como Clio
e One Show, que eles idolatram,
têm lá os principais trabalhos do
mundo. Mas os profissionais não
estão lá como estão na Riviera.
Isso dá um respeito a Cannes que
nenhum outro festival tem.

E em relação a sua categoria,
Film. Ela não perdeu o glamour
com tantas outras áreas que en-
traram? Afinal, o evento foi criado
com o nome de Festival Interna-
cional do Filme Publicitário.
Isso é verdade. Mas não podemos
mais viver do glamour. Cannes
acompanha a evolução da comu-
nicação. Hoje os anunciantes não
sobrevivem mais do comercial, e
sim de um mix integrado de dis-
ciplinas. Para os mais ortodoxos
- ou mais românticos, que ainda
lembram do festival em Veneza
- isso pode até não ser legal. Mas
é a realidade.

O que você faz para se desligar
do dia a dia da BorghiErh/Lowe.
Algum hobby específico?
Fico com minha família. Viajo
muito com minha esposa e filhos.
Sou uma pessoa básica, e é funda-
mental a presença junto aos meus
filhos, que estão em uma idade
em que precisam dos pais - 8 e 6
anos.

Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 23 maio. 2011, p. 102.




