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MÍDIA&MKT } Com 20% mais inscrições este ano,
o Brasil é o segundo no ranking do
festival atrás apenas dos EUA

O consumidor escolhe um final

PARTICIPAÇÃO

O Brasil enfrenta o desafio de superar a marca
de 58 Leões conquistados em 2010. Este ano, o
País tem um time de doze jurados em Cannes

BRASILEIROS EM CAMPO

DIVULGAÇÃO

Marili Ribeiro

O maior festival de publicida-
de do mundo, realizado há 58
anos, foi durante muitos anos
o ponto de encontro de profis-
sionais ligados à criação den-
tro do universo das agências.
Ir para Cannes, o balneário
francês na costa do mediterrâ-
neo, era uma forma de se intei-
rar da produção de outros paí-
ses e assistir a todos os comer-
ciais que haviam sido produzi-
dos no ano. As salas de exibi-
ção, no Palais des Festivals que
era o centro dos acontecimen-
tos, ficavam ininterruptamen-
te lotadas. Esses tempos defi-
nitivamente acabaram.

O melhor indicador dessa
mudança é o esvaziamento
dessas salas de exibição, hoje
pouco frequentadas. Primei-
ro, porque a internet permite
que os filmes publicitários cir-
culem rapidamente. Segun-
do, porque muitos vão partici-
par do Cannes Lions Festival
Internacional de Criativida-
de, que este ano acontece en-
tre 16 e 26 de junho, em busca
de contatos profissionais e en-
contros de negócios. Os bares
de hotéis e restaurantes das
redondezas é que passaram a
ser palco de “trabalho”.

As premiação, com júris
compostos por membros do
meio publicitário global, con-
tinuam mantendo o charme.
Ganhar um Leão em Cannes
atrai atenção e clientes. Po-
rém, o festival cresceu tanto
em modalidades este ano –
são 13 categorias com inúme-
ras subcategorias – que, como
dizem publicitários, fica até
difícil entender a disputa. No
ano passado, foram distribuí-
dos 788 Leões. Foram inscri-
tos 24.242 trabalhos de 94 dife-
rentes países julgados por 216
jurados.

“O Cannes Lions ficou gi-
gante. É tanta categoria e sub-
categoria para um trabalho
ser inscrito que virou álgebra,
tornando difícil selecionar e
até confundindo a visão do
que é efetivamente bom”, cri-
tica o premiado Marcello Ser-
pa, sócio e diretor de criação
da agência AlmapBBDO. “O
lado bom de Cannes é ver tu-
do o que acontece no mundo
da criação concentrado ali em
dez dias. Mas isso tem um pre-
ço: o festival deixa de ser lúdi-

co para virar técnico e celebrar
cada vez mais a eficiência. Corre
o risco de virar uma outra coisa,
talvez se torne uma grande feira
do negócio da comunicação glo-
bal, com uma vitrine sobre a cria-
tividade publicitária.”

Eficácia. É difícil para os dele-
gados que participam das ativida-
des e também para quem acom-
panha entender a teia de premia-
ção em que o Cannes Lions se
transformou nos cinco últimos
anos. A atual edição, por exem-
plo, inaugura mais uma delas: a
Creative Effectiveness Lions (Efi-
cácia da Criação). A intenção da
Emap, empresa inglesa organiza-
dora do evento, é celebrar a cria-
tividade mensurável, ou seja,
campanhas que deram resulta-
do financeiro para os anuncian-
tes. Entre os convidados a julgar

os trabalhos nessa categoria es-
tão executivos de empresas. No
caso do Brasil, o jurado será Hu-
go Janeba, vice-presidente exe-
cutivo de marketing e inovação
da operadora Vivo.

Para publicitários que lidam

com a operação em si das agên-
cias, e não apenas com a criação,
as novidades introduzidas pela
Emap – que, neste ano, inclui ain-
da a realização de 57 seminários
e debates com nomes expressi-
vos do mundo dos negócios – ,

são bem vindas.
“O festival evoluiu e agora

atrai produtoras, prestadores de
serviços e lideranças empresa-
riais que dependem da comuni-
cação e do marketing em sua con-
cepção de negócio”, diz Paulo
Cesar Queiroz, que fez carreira
como planejador de mídia e hoje
é executivo do Grupo ABC. “Can-
nes está para a propaganda co-
mo a Fórmula 1 está para a indús-
tria automobilística. Sem a ativi-
dade e a inovação que Cannes
analisa e destaca, nosso negócio
não avançaria.”

Se Cannes Lions perde o lado
lúdico ao se voltar para a cobran-
ça de resultados do trabalho pu-
blicitário, não pode perder a di-
mensão da criatividade que está
na essência desse negócio. Tal-
vez por isso os organizadores do
evento trocaram, após 58 anos, a
nome “Festival de Publicidade”
para “Festival da Criatividade”
este ano.

Caminho. “Criatividade não é
uma indústria, é um insumo que
pode e deve estar em toda e qual-
quer indústria”, pondera Alexan-
dre Gama, presidente da agência
NeogamaBBH. “Ao trocar o no-
me e trazer debates sobre o tema
criatividade, o Cannes Lions po-
de estar buscando um caminho
interessante para se destacar pa-
ra além da discussão sobre a so-
brevivência das ferramentas.
Não interessa se as mídias tradi-
cionais vão morrer ou se os ta-
blets serão os canais de contato

com os consumidores. O que
alimenta tudo isso é a criativi-
dade. O festival passa a incen-
tivar essa discussão.”

O barateamento da tecnolo-
gia faz a comunicação entre as
pessoas ficar multidiscipli-
nar, na opinião de Abel Reis,
presidente da agência Click
Isobar. “A atividade ficou
complexa demais para se res-
tringir ao universo da publici-
dade. Hoje há múltiplas disci-
plinas trabalhando juntas na
atividade para entregar criati-
vidade e valor para o anun-
ciante. Quando o festival dei-
xa de se posicionar como sen-
do de publicidade, assume as
novas dimensões da comuni-
cação”, considera ele.

Para Reis, um exemplo de
como as relações de consumo
mudaram é o projeto do carro
conceito Fiat Mio, desenvolvi-
do pela Click Isobar que será
apresentado em um dos semi-
nários em Cannes. O modelo
foi criado com a participação
coletiva de mais de 17 mil
usuários, de 160 diferentes na-
cionalidades, que contribuí-
ram com 11 mil ideias.

O carro conceito não será
fabricado, mas muitas das su-
gestões usadas nele entrarão
na linha de produção de ou-
tros veículos da Fiat. No Bra-
sil, o Fiat Mio foi exposto no
Salão do Automóvel. O carro
estava em uma mostra de de-
sign em Bruxelas e já está a
caminho de Cannes.

Na próxima sexta-feira es-
treia o comercial da Renault,
que aceitou a proposta da
agência Neogama/BBH para
apostar em uma campanha in-
terativa. Serão quatro filmes.
O primeiro, com mais de um
minuto, lança o desafio para
os consumidores escolherem

um final entre três possíveis no
site da montadora.

Os comerciais foram criados
para o lançamento do novo mo-
delo Sandero que quer sensibili-
zar a geração Y– formada por jo-
vens aficionados em tecnologia
e que querem o tempo todo ser
surpreendidos.

O filme é protagonizado por
um casal. As situações se desen-
rolam em torno da expressão
“uau!”. Na praia, ela é atraída por
um surfista fazendo manobras
radicais no mar e expressa seu
encantamento com um “uau!”.
Em seguida, ele faz mágica para
ela e transforma uma labareda
em uma rosa vermelha. Impres-
sionada, ela diz “uau!”. Na se-
quência, ele a espera com um jan-

tar romântico e abre o cham-
panhe com um sabre. Ela ata-
ca de “uau!”.

Na cena final, eles estão no
carro. Ela vê uma vaga no lado
oposto da rua. Faz uma mano-
bra inesperada e estaciona
com perfeição. Nesse momen-
to, é ele quem diz “uau!”

Na internet, o comercial po-
derá ter três opções de final. É
só escolher. / M.R.Uau! Para impressionar, fogo vira rosa e sabre abre garrafa

Jair Rattner / LISBOA
ESPECIAL PARA O ESTADO

Transformar um produto banal,
que todos usam e ninguém dá
muita atenção, num objeto de
consumo sofisticado e com pre-
ços até cinco vezes mais altos.
Esse foi o caminho tomado pela
portuguesa Renova ao criar um
papel higiênico preto. O produ-
to foi responsável por uma guina-
da na companhia criada em
1939. De uma fabricante que ti-
nha como mercado principal o
território português, ela passou

a vender para o exterior – inclusi-
ve para o Brasil, onde o produto
chega agora.

A ideia partiu do presidente da
empresa, Paulo Pereira da Silva,
enquanto assistia a um espetácu-
lo do Cirque du Soleil, em Las
Vegas. “Vi os malabaristas des-
cendo desenrolando os panos
pretos. Pensei, então, por que
não um papel higiênico preto?”,
conta. Alguns meses depois, esta-
va encontrada a fórmula quími-
ca do corante para fabricar o pa-
pel preto e perfumado que criou
uma nova categoria do produto.

A reação à novida-
de surpreendeu.
“Apresentamos numa
feira em Paris no ano de
2005. Aí começamos a ter mui-
tas publicações na imprensa. O
produto passou a ser vendido no
Louvre e na Printemps”, relata.
Depois do papel higiênico, vie-
ram os guardanapos, os lenços, o
papel-toalha e o papel facial nas
mais diferentes cores. “Nós rein-
ventamos o produto”, gaba-se,
sem revelar o faturamento da

companhia nem o porcen-
tual de vendas desses novos
produtos.

O sucesso veio também
das compras pela internet.

“Tivemos algumas enco-
mendas de figuras do mundo

do cinema que encomenda-
ram de Los Angeles”, conta,

sem revelar o nome dos atores.
O papel higiênico preto até já

teve tentativas de cópias, mas es-
tava protegido por patentes.
“Foi uma empresa da Alemanha.
Entramos em contato e eles dei-
xaram de produzir.”

Imagem. À frente de uma fábri-
ca no meio do campo, em Torres
Novas, a 100 quilômetros a nor-
te de Lisboa, a imagem de Silva

não combina com a de um empre-
sáriode uma cidadezinha do inte-
rior de Portugal. Cabelo compri-
do, cara de cientista maluco, não
gosta de usar gravata. Seu escri-
tório na empresa é totalmente
fora do convencional: há um ces-
to de basquete em cima da porta
e um quadro negro com fórmu-
las de física, como a da relativida-
de restrita, de Einstein, e a de
Paul Dirac, que inaugurou a físi-
ca quântica e concluiu que a ele-
tricidade e o magnetismo são a
mesma coisa. “São fórmulas mui-
to elegantes”, afirma. A área ad-
ministrativa da fábrica funciona
em um espaço aberto, com qua-
tro balanços que os funcionários
podem usar e um saco e luvas
para praticar boxe.

Formado em física em Lausan-
ne, na Suíça, Silva pretendia se-
guir a pesquisa teórica. Mas, em
1984, foi convidado para dirigir a
empresa da família. Fundada
por um grupo de seis famílias, a
Renova tem duas fábricas de pa-
pel no meio de uma região rural.
Atualmente, tem cerca de 200
acionistas, descendentes dos pri-

meiros proprietários.
Na empresa, a postura é ino-

var. Uma dessas novidades fo-
ram os papéis com fórmulas quí-
micas, físicas e matemáticas. Há
fórmulas que estão erradas e a
empresa dá um presente a quem
descobrir o erro. O empresário
juntou uma equipe de físicos pa-
ra pensar os novos produtos.
“Encontro nos físicos duas carac-
terísticas muito importantes:
eles têm, ao mesmo tempo, espí-
rito criativo e a precisão de um
engenheiro.”

Para aumentar as vendas, a Re-
nova teve de criar um canal de
distribuição diferente. “Se esti-
ver no supermercado ao lado do
papel higiênico normal, nin-
guém vai pagar cinco vezes mais.
Passamos a vender em canais ex-
clusivos, como as lojas de decora-
ção”, conta Paulo. Os papéis pas-
saram a ser vendidos em pacotes
transparentes de duas unidades
e sua exposição nas lojas foi inspi-
rada no mobiliário das sandálias
Havaianas. No Brasil, por ora, se-
rão vendidos apenas pelo site da
empresa.

LEONARDO SOARES/AE

Como ele foi
pensar nisso?
Numa indústria sem muita criatividade, físico
português inova ao criar o papel higiênico preto

Mudança.
No passado,
a exibição de
comerciais
lotava.
Agora, só a
entrega de
prêmios
mantém o
glamour

Na cola do líder

CANNES não
é mais o mesmo

Tarefa árdua

Jurados*

Festival muda de nome após 58 anos, começa a premiar eficiência
dos anúncios e a receber profissionais das mais diversas áreas
interessados em fazer encontros de negócios

AgênciaCategoria

Inovação.
Inspirado em
uma
apresentação
do Cirque du
Soleil

JAIR RATTNER/AE

CHRISTIAN ALMINANA/ DIVULGAÇÃO

* O time de jurados brasileiros em Cannes

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 maio 2011, Negócios, p. N6.




