
Boa safra pode continuar em Outdoor

Strozenberg acredita que a qualidade dos trabalhos brasileiros em Outdoor deve garantir Leões para o Brasil



Depois de quatro anos como espectador, em
visitas espalhadas por cerca de 20 anos de
carreira, Alan Strozenberg se prepara para
desembarcar em Cannes como jurado. O
sócio e vice-presidente da Z+ vai avaliar os
trabalhos de Outdoor, área que ele considera,
entre as dedicadas a mídias de massa, a que
mais ganha desdobramentos e oferece novas
oportunidades aos criativos. Mesmo com a
dificílima tarefa de superar a marca de 21
Leões conquistados por agências do País em
2010, Strozenberg acredita que a qualidade
dos trabalhos brasileiros na disciplina pode
garantir a repetição de um número expressi-
vo de prêmios, além de incentivar, cada vez
mais, a exploração da mídia além das tra-
dicionais adaptações de peças, anúncios ou
simples pôsteres.

por Karan Novas

Qual é a sua ligação direta com o
Cannes Lions?
Eu fui para Cannes a primeira vez
há aproximadamente 20 anos. Foi
uma experiência muito importante
e gratificante, uma oportunidade
de mudar o critério. Cannes é um
lugar em que, depois que você vê
o shortlist e os premiados, passa
a considerar alguns trabalhos
que antes você classificava bons
como apenas razoáveis; aqueles
que você achava excelente, lá são
considerados só bons. Para mim, o
que existe de mais interessante no
festival é poder levantar a barrinha,
especialmente depois que você tem
contato direto com aquilo que é de

melhor no mundo todo, aquilo faz
a diferença - e isso é o principal na
nossa profissão. Assumir o compro-
misso de sempre subir esse critério,
transformá-lo em algo cada vez
mais exigente, é o melhor caminho
para você mesmo desempenhar um
trabalho melhor a cada dia.
Quantas vezes você acompanhou
o festival direto de Cannes e o que
sentiu de diferente da primeira pa-
ra a última vez?
Fui quatro vezes, sempre uma gran-
de experiência. Na última, no ano
passado, percebi que houve uma
mudança muito grande em relação
à primeira. Todo mundo sabe que o
festival cresceu muito no decorrer
dos anos, indo além de um festival
de publicidade para se tornar um
grande evento de criatividade na
comunicação, não só com mais
disciplinas, mas também com as
palestras, workshops etc. Tudo
bem que, cada vez que você cria

mais categorias, corre-se o risco de
banalizar o prêmio em comparação
a edições anteriores. Mas hoje os
Leões continuam sendo o prêmio
mais importante da nossa indústria,
o mais respeitado, e o acesso que o
evento proporciona a informações
de todo o segmento de comunicação
é uma oportunidade rara e única de
ter um contato tão abrangente e de
tanta qualidade num único lugar e
momento.

Você acha que essa aproximação
de criativos de diferentes vertentes
também com clientes e produtoras
transformou Cannes também em
um lugar de oportunidade de ne-
gócios?

Inegavelmente. Cannes é hoje um
lugar aonde muita gente vai para
potencializar seus negócios - o que
eu considero ser uma outra faceta
do festival, mas que, para nossa
indústria, pode ser muito positivo.
Ele se tornou uma possibilidade
para as pessoas se aproximarem,
se conhecerem e se atualizarem
num ambiente fora do dia a dia do
trabalho, o que ajuda não só a via-
bilizar novas ideias, como também
negócios.

Para um criativo, essas mudanças
têm muita relevância?
Acho que existem os dois lados. Por
um deles, sem dúvida que conquis-
tar um Leão há 20 anos, quando
existiam muito menos categorias,
valorizava esse prémio de uma
maneira maior. Do outro, porém,
acontece exatamente por haver
mais disciplinas e maneiras de se
executar uma ideia, torna-se muito
bacana para o criativo, que pode
replicar seu trabalho em uma plura-
lidade maior de formatos. Isso, para
a gente, é muito positivo. Outro
olhar é que toda essa informação
do festival, indo além das áreas
e mais às palestras e workshops,
também é muito rica. Se você vai lá
com um conceito de "esponja", você
consegue absorver muita informa-
ção interessante e de vanguarda,
que acaba sendo muito útil no seu
trabalho.

Você julgará os trabalhos de Outdo-
or. Você acredita ter sido indicado
como jurado por sua relevância
como profissional de criação como
um todo ou há alguma afinidade
especial com a área?
Eu acho que a minha escolha não

está ligada diretamente ao outdoor,
mas acredito que uma das coisas
que possam ter influenciado é a
nossa agência, a Z+, ter conseguido
certo destaque nos últimos anos.
A gente vem crescendo, graças a
Deus e a muito trabalho, significa
tivamente e, acredito, esse deve ter
sido o principal dos motivos. Parti-
cularmente, eu fico muito contente
com essa indicação específica. Se
você pegar as áreas do festival que
avaliam mídias de massa, acho que
Outdoor é, sem dúvida, a que mais
vem se transformando e crescendo
no ponto de vista de possibilidades.
Se antes a categoria se resumia
àquelas grandes placas de 9m x 3m,
pôsteres e relógios, você passou
a ter, de uns anos para cá, novas
formas muito interessantes de ex-
plorá-la. Passamos a ter tecnologias
diferenciadas, usar o ambiente out
of home de formas muito mais inte-
rativas, e essa interatividade é uma
busca constante no cenário atual da
publicidade, já que, cada vez mais,
as pessoas são atingidas por um nú-
mero maior de mensagens. Esses re-
cursos auxiliam significativamente
na busca pela atenção do público.

Os últimos Grands Prix da área de
Outdoor são exemplos dessa ten-
dência que você citou, com ideias
que se encaixam na mídia, porém,
vão muito além dos modelos tradi-
cionais. Você acha que, no Brasil, o
meio outdoor ainda traz muito da
herança do Press & Poster, baseado
na adaptação de anúncios e peças
gráficas, ou as agências do País
já começam a mostrar que sabem
explorar o segmento de forma mais
criativa?

Acho que o Brasil, na sua produção
de outdoor, ainda continua fazendo
mais o convencional. Porém, faze-
mos isso com grande excelência e
ótima execução. Outro ponto é que
o Brasil ainda é um País cujas ver-
bas de produção, comparadas às de
outros mercados, são muito peque-
nas. É mais fácil para nós, por ques
tões financeiras, produzir um ótimo
anúncio ou outra peça gráfica do
que um grande comercial. Isso con-
tribui tanto com um volume maior
de trabalhos convencionais quanto
com esse bom desempenho na dis-
ciplina. Mesmo assim, já é possível
ver algumas execuções diferencia
das no meio outdoor, que exploram
tecnologia e interatividade. Temos
um potencial enorme para crescer

nesse ponto, além de clara condição
de fazê-las de forma brilhante. É
o custo que ainda atrapalha uma
maior evolução.

No ano passado, o Brasil teve um
resultado muito expressivo em
Outdoor, com 21 Leões, liderando a
área e auxiliando muito no recorde
brasileiro na história do Cannes
Lions, chegando à marca de 58
Leões. Você acredita que, além da
verba, ir tão bem no festival, mes-
mo com essas limitações, também
incentiva as agências a continua-
rem investindo no modelo antigo?
Acho que o Brasil tem talento em
conseguir executar muito bem
ideias simples. A propaganda
brasileira já mostrou que é muito
eficiente nesse tipo de solução. Cla-
ro que, como ela vem tendo bom
resultado, é normal que continuem
investindo no modelo. Mas acredito
ser também ainda uma questão de
hábito. Como há até pouco tempo só
existia essa direção, as agências ten-
dem a continuar seguindo-a. O que
precisamos é, cada vez mais, fazer
com que essas novas possibilidades
sejam percebidas e mostradas como
algo facilmente alcançável. Enxer-
gar a gente já enxergou. Ainda prati-
camos menos do que poderíamos e
deveríamos, mas aí volta a questão
do custo, das maiores dificuldades
de produção e até aprovação de
uma ideia mais complexa. Porém,
o hábito dos criativos, mídias, aten-
dimento e dos próprios clientes em
sempre buscar soluções mais dife-
renciadas e inovadoras vai auxiliar
em todo o processo de evolução.

Ainda falando dos Leões conquista-
dos, é comum aos jurados esperar
sempre um número superior de
prêmios em relação ao ano ante-
rior. No seu caso, essa marca deve
ser uma das mais críticas de se
alcançar esse objetivo, diante do
sucesso de 2010. Você se sente de
alguma forma pressionado a auxi-
liar o Brasil em um resultado ainda
mais expressivo? Quais são as suas
expectativas?

O Brasil tem toda a condição de con-
tinuar indo bem na área de Outdo-
or. Agora, ter um número superior
ao do ano passado seria algo muito
alto e me comprometer no sentido
de que o País vai superar essa mar-
ca seria uma leviandade. Isso vai ser
muito difícil, mas eu vou procurar
fazer o melhor trabalho possível

para trazer para o Brasil o maior
número de prêmios merecedores.
Esse, aliás, é um ponto importante:
se o País tiver em 2011 uma safra
tão boa quanto a do ano passado, já
é meio caminho andado. Meu papel
vai ser identificar, valorizar e lutar
pelas grandes ideias do nosso País,
assim como pelas de outras nações.
Porém, se a quantidade de trabalhos
brasileiros excelentes for inferior
à do ano passado, será uma luta
difícil de ser vencida. É importante
que as pessoas tenham consciência
do papel ético do jurado em Cannes,
que precisa ter maturidade e bom
senso para saber se colocar e defen-
der as ideias quando elas merecem
ser defendidas, assim como saber
quando é o momento de você não se
dedicar tanto a um ou outro traba-
lho. No modo geral, estou confiante.
O Brasil tem sim capacidade de tra-
zer novamente um grande número
de Leões.

Você já teve contato com alguns
trabalhos que tenham te mostrado
esse potencial?
Eu já vi uma parte dos trabalhos,
mas ainda há muito a olhar. Difícil
dizer com plenitude, porém, de tu
do que eu tive contato, já é possível
encontrar ideias que vão se destacar
e manter o País como um dos mais
competitivos em Outdoor.

Para terminar e saindo um pouco
da publicidade: quem é Alan Stro-
zenberg, além de um criativo?
Eu sou argentino, são-paulino roxo,
supercasado, três filhos e completa-
mente embasbacado por eles - sem
dúvida as melhores coisas que eu
criei até hoje, dignos de Grand Prix.
Tem uma frase que eu gosto bas-
tante e que pode valer a pena citar,
de um escritor americano chamado
Tom Clancy, que diz: "Nada é tão
real quanto um sonho". Talvez ela
diga um pouco sobre mim.
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