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                                     Ezra Geld: "Se a ideia é boa, a técnica vem na bagagem" 
 
Em 2010, as agências brasileiras inscreveram 129 trabalhos no Media Lions do Festival de 
Cannes. Um crescimento de 80%. No geral, o aumento ficou em 34%, passando de 2.162 para 
2.895 trabalhos. Foi uma das áreas que mais cresceu no Cannes Lions 2011, o que obrigou os 
jurados a terem acesso aos trabalhos inscritos antes mesmo do festival começar. "O difícil é 
ter tempo para sair da rotina e ver o que irei encontrar lá no festival", afirmou Ezra Geld, 
diretor geral de mídia da JWF Brasil e representante do País no Media Lions. Para ele, a 
avaliação dos trabalhos de mídia sempre acaba sendo levada para uma parte mais técnica, 
mas Geld espera que o júri destaque o papel da mídia na qualidade da comunicação. Até 
porque considera que a ideia sempre prevalece sobre a técnica. 
 
Qual a sua expectativa em relação à área de mídia do Cannes Lions? 
 



Não tenho uma expectativa formada. Nunca estive no festival e sinto que existe uma divisão 
de opiniões quando converso com outros jurados e pessoas que foram no passado. A nossa 
área sempre corre o risco de ter uma avaliação mais técnica. E eu espero que a gente possa 
chegar a um saldo legal dessa avaliação, mas que ressalte o papel da mídia na qualidade da 
comunicação, o que contempla características mais qualitativas. 
 
Em Cannes sempre prevalece a criatividade. Independente do festival, o que você 
considera mais importante em um bom trabalho de mídia: a ideia ou a técnica?  
 
A ideia sempre prevalece, nos dá uma efetividade intangível. E se formos querer medi-la de 
uma forma quantitativa, não faremos jus a ela. Porém, a mídia é uma área em que essas duas 
características se encontram melhor. Não vivemos apenas do qualitativo. À medida que os 
canais de comunicação funcionam como portais para os consumidores, uma avaliação 
qualitativa e quantitativa faz parte da natureza dessa categoria. Se a ideia é boa, a técnica 
vem na bagagem. Isso sempre foi assim. As pessoas esqueceram e agora estão voltando a 
lembrar que o comportamento midiático de uma marca fala tanto quanto a marca em si. A 
proliferação dos canais e a sofisticação do consumidor significam que a contribuição da mídia 
para a construção de uma marca está cada vez mais crescente. 
 
Mesmo com essa proliferação, ainda temos uma TV aberta muito forte e um veículo 
que domina esse meio. Isso não restringe um pouco o trabalho da mídia, à medida 
que todos os grandes anunciantes têm que aparecer na Rede Globo, no formato 
tradicional do comercial de TV?  
 
Não acho que os veículos ou a distribuição do bolo publicitário afetem o trabalho do 
profissional de mídia. O brasileiro consome mídia de forma semelhante aos principais países do 
mundo. É um povo alfabetizado quando o assunto é publicidade, que gosta de comunicação e 
quer ver suas marcas preferidas dispostas nos mais diversos canais possíveis. Isso fragmenta 
cada vez mais a audiência, e se na TV aberta ainda é possível se construir uma marca da noite 
para o dia, hoje temos muitas opções e essa mesma marca tem que estar lá. O próprio 
consumidor cobra isso, pois está interagindo de forma bem mais concreta do que em outros 
tempos. 
 
A classe C com mais poder aquisitivo e outras até mais baixas tendo acesso ao que 
antes era objeto de luxo, como internet e TV a cabo, torna esse consumidor mais 
exigente em relação a isso? 
 
Exigente o consumidor sempre foi. O que ocorre agora são as opções. Quanto mais opções de 
mídia ele tiver e, consequentemente, quando mais produtos estiverem ao alcance dele, ele 
pode simplesmente optar por não comprar aquilo que consumia antes. As exigências passam a 
ser diferentes. E cabe a nós entender esse processo. Nós estamos acostumados a comunicar 
para uma classe média alta. E, apesar dessa nova classe de consumidor ser exigente e 
entender de comunicação tanto quanto, suas aspirações são diferentes. 
 
A proliferação da mídia é um desafio para os profissionais da área? 
 
Sim. As verbas estão pulverizadas e cabe a nós dar o tiro certeiro. 
 
Voltando ao festival, o Brasil conquistou seu primeiro ouro no Media Lions apenas em 
2009, quando obteve seis troféus, naquela que foi sua melhor participação desde que 
a área foi criada (1999). No ano passado conquistou quatro Leões. O que esperar de 
2011? 
 
Vi muitos trabalhos passados pelos meus colegas da mídia de outras agências e fiquei 
impressionado. E se for esse o padrão geral, será divertido julgar. Há muita coisa boa, mas é 
difícil avaliar comparativamente, porque existem outros países bem fortes na área. À medida 
que o mercado global entende a importância da mídia no desenvolvimento das marcas, nós 
passamos a ocupar uma posição fantástica que mostra onde nós trabalhamos em prol das 



marcas. O Brasil tem um bom legado nessa área, justamente porque trabalhamos mídia e 
marca muito próximas há muito tempo. 
 
Quais os outros países que você considera fortes? 
Os Estados Unidos sempre são fortes. O trabalho da Inglaterra também é sempre invejável. A 
África do Sul tem um modelo interessante de fazer mídia e o Japão também tem feito coisas 
muito boas. 
 
Você se preocupa com o "eterno" problema dos trabalhos mal inscritos ou 
traduzidos, no sentido de orientar os publicitários brasileiros? 
 
Muitos países sofrem com esses problemas. Eu faço parte do conselho criativo global da JWT e 
vejo muito isso. Criamos um esquema no qual especialistas de cada área orientam os demais. 
A minha regra é simples - a mídia não pode ser o palco da mensagem, ela tem que ser 
coadjuvante. E se você conseguir fazer isso, e passar a mensagem, estará explicitando qual foi 
o papel da mídia dentro daquela ideia criativa. 
 
Qual a grande contribuição do festival para a área de mídia? 
 
Ganhamos destaque. Foi um indício muito claro de que a comunidade criativa entende o papel 
da mídia na criatividade. 
 
A tecnologia é vital para a área? 
 
Claro que o uso da tecnologia é importante para qualquer área. Mas eu não sou a favor do 
"fazer por fazer", isso é uma questão mais tática do que estratégica. À medida que temos a 
oportunidade de usar, legal, pois é um meio a mais de interagir com o consumidor. Mas em 
contrapartida, uma ideia bem bacana e linear de print também atinge esse consumidor. 
 
Como avalia o trabalho do Grupo de Mídia e de que modo eles podem ajudar os 
delegados e jurados da área em Cannes? 
 
Eles se propõem a ajudar e dão suporte possível. Até estavam tentando organizar uma seção 
para mostrarem os trabalhos inscritos. Muitas pessoas que foram juradas fazem parte do 
grupo, que é super-atuante. A treca ocorre de forma orgânica. O pessoal tem me ligado, dá 
dicas, mostra em qual ponto tenho que ficar mais esperto. 
 
Esperto em que sentido. Contra possíveis lobbies? 
 
Não só isso. Esse é um ponto, lobbies existem. Só que um bom trabalho, não há lobby que 
derrube. O que infelizmente pode ocorrer e falamos há pouco, à proporção que o inglês é a 
língua franca do festival, são peças cuja tradução não fazem jus ao que se propõe a dizer. E aí 
não sei nem se é questão de lobby, mas os países que possuem o inglês como língua original 
terão seus trabalhos intocáveis, pois as ideias nasceram na mesma língua. Sempre que se 
traduz uma peça ela fica um passo atrás no coneito que foi criado. 
 
Dentro desse contexto, as ideias globais possuem vantagem em relação às locais? 
 
Não é bem uma vantagem. A ideia local também ganha, e temos muitos exemplos. Mas é um 
desafio a mais fazer jus a essa ideia não só explicando-a, como também, em caso de não ser 
algo de um país de língua inglesa, traduzindo-a. 
 
As redes sociais estão mudando a forma de se fazer mídia? 
 
Mudança implica na existência de como era feito anteriormente. A palavra certa é evolução. 
Pegar um bicho que já existia e torná-lo ainda mais forte. O papo de corredor sempre existiu. 
Agora, essa troca foi digitalizada e colocada a público, cresceu e enriqueceu. Se eu marcar um 
jantar com uma pessoa, eu não preciso esperar aquela noite para comunicar algo, posso fazer 
isso de forma eficaz a qualquer momento do dia. E essa troca está atingindo as marcas. Se eu 



falar mal de uma marca na mesa do jantar, só aquele grupo vai ficar sabendo. No Twitter, no 
Facebook, muitas pessoas irão saber. As mídias sociais forçam um diálogo e os consumidores 
vão dialogar. Logo, as marcas não podem ficar quietas. Tem que estar lá e se expressar 
também. E saber sair 'da onda do falar' para entrar 'na do dialogar', é bem complicado para 
agência e anunciante, pois as variáveis são múltiplas. Se antes a marca ia ao consumidor e 
dizia "eu sou isso", hoje tem que provar que é mesmo, pois será questionada. O grande pulo 
do gato é que as pessoas estão influenciando no significado da marca de uma forma como os 
anunciantes nunca esperaram. Hoje, temos uma terceira vertente na construção da imagem, 
que se junta à agência de comunicação e ao executivo de marketing do anunciante, que é o 
consumidor. Porque se x pessoas se mobilizarem na web para propagar que uma marca é 
cafona, pode crer que ela passará a ter aquela imagem. 
 
E destruir é mais fácil que construir... 
 
Sim, bem mais. Construir implica em mudança de comportamento. Destruir não. 
Principalmente se você não quer aquilo que está sendo destruído. Já fica predisposto a não ir 
contra aquela corrente. 
 
Quem é Ezra Geld e quais seus hobbies? 
 
Apesar do nome, sou um brasileiro, que por vontade foi cursar história na Inglaterra. E lá 
mesmo eu acabei caindo na propaganda, justamente na área de mídia da agência PHD do 
grupo Omnicom. Como seus principais clientes eram veículos, comecei fazendo consultoria de 
negócios para eles. Se tinha espaço no mercado para uma revista nova, o que mantinha 
determinado público fiel a um jornal, enfim, fiz o caminho inverso de um profissional de mídia: 
ao invés de ver um veículo como um meio, tratava-o como um produto de consumo. Isso me 
fez formar uma visão que é importante para o que eu faço hoje, para mim, o melhor veículo é 
aquele que preza a pessoa que o consome. Voltei ao Brasil em 2004, quando ingressei como 
diretor de pesquisa e insight da JWT, onde estou até hoje. Sou o único publicitário em uma 
família de fazendeiros, e por isso vou muito a Tatuí, interior de São Paulo, onde temos 
plantação da laranja e macadâmia e onde passo o tempo trocando boas ideias com minha avó 
Ellen, que é escritora. 
 
E em Cannes, para se desligar da tensão do júri? Não dá para levar um cavalo de 
Tatuí para lá... 
 
Seria ótimo, mas realmente não dá. Mas nadar também é bom para se desligar. É um esporte 
que pratico com frequência. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 jun. 2011, p. 13.  
 


