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Mesmo com tanto otimismo no ar e alta de 25% nas inscri-
ções brasileiras no Festival, sinto que existe uma inquietude 
pulsante na nossa criatividade. É um momento de suspensão 
de antigos condicionamentos e descobertas sobre como che-
gar na tal "Big Idea", através de estratégias multiplatafor-
mas com narrativas não lineares, envolvendo o consumidor 
de forma relevante, convertendo-o em fã de marca. 

O mundo imbatível da publicidade enxerga a atuação das 
marcas, através de novas possibilidades de conversa com o 
consumidor. Questionamos o que ainda funciona, emociona 
e é capaz de conectar um consumidor que quer ser evange-
lizado em plena pós-modernidade. É um tempo contempo-
râneo da impermanência, em que vivenciamos a pós-moder-
nidade com intensa vulnerabilidade e a vida, as relações se 
tornam líquidas. 

Em uma era participativa de pleno desfrute da tecnologia, 
na qual as pessoas, seres altamente sociais, precisam estar 
no centro das ideias dialogando colaborativamente com as 
marcas, em um fluxo de manifestações humanas multipl i-
cadas. 

Como não há uma fórmula perfeita do "novo" ou como 
amalgamar isso, a inspiração vinda de storytellers de outros 
territórios, do mundo do entretenimento, é sempre bem-
vinda e Cannes nos proporciona isso. Os seminários que 
acontecem por lá são agregadores, mas nem sempre revela-
dores, como em 2010, com o comediante Ben Stiller e Yoko 
Ono que, um dia, inovou e transformou. 

Os storytellers de outros territórios podem expressar o que 
é a missão da criatividade: provocar emoção e reação nas 
pessoas. Arrebatá-las. O "novo", na verdade, não precisa 
ser difícil, desconfortável. É algo que o brasileiro assimila 
com flexibilidade. Porque, culturalmente, o novo nos fasci-
na. Sempre foi assim. Trocamos rápido de guarda-roupa, de 

carro, de iPad. E o brasileiro lida bem, como nenhum outro 
povo, com o instável, o vulnerável, o incerto. 

Este momento de incerteza é a ponte que nos conecta à 
transformação. Não há transformação sem alguma dor e 
suor. Culturalmente temos um sentido macunaíma de ser, 
que devora mundos para "vomi tar "o nosso. Ávidos pelo 
novo. Somos mistura na raiz. Tantos de nós descendem de 
estrangeiros e são tão brasileiros. 

Criamos movimentos culturais que influenciaram hábitos em 
gerações, estando completamente despreparados e desar-
mados, sem elaboração ou intenção de conceber algo po-
deroso e transgressor, como foi a criação da Bossa Nova, da 
Tropicália, os Dzi Croquetes e além. 

Segundo o antropólogo e consultor francês Dr Clotaire Ra-
paille, o arquétipo da cultura brasileira é a "Mulher Guerrei-
ra". Nossa cultura é essencialmente feminina, otimista-rea-
lista e inclusiva, diferente da cultura Argentina, por exem-
plo, que possui um arquétipo cultural masculino. Lutamos 
bravamente todos os dias por uma vida melhor, sempre em 
movimento, apesar das diversidades e através das curvas. 
Nossa dimensão é genuinamente criativa. 

A capacidade criativa brasileira é única, intensa, vibrante, co-
lorida e destemida. Mesmo misturada e inspirada por outros. 
Mesmo neste instante de reinvenção e "desterritorialização". 

Que a fluidez e ferti l idade do nosso maravilhoso e genuíno 
despreparo brasileiro permaneça. A gente continue a brilhar, 
colhendo nossos tão merecidos prêmios em Cannes. Nada é 
tão incrível e valioso como a criatividade brasileira e o nos-
so talento para contar histórias, que têm o poder de afe-
tar e transformar a vida das pessoas. Em qualquer formato. 
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