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“Cannes sempre foi um festival de criatividade”, poderá pontuar qualquer profissional que já 
teve a oportunidade de participar, in loco, de ao menos uma das agora 58 edições do Cannes 
Lions. Felizmente, o conceito parece não estar apenas no ideal dos publicitários, mas também 
de outras indústrias que se aproximam cada vez mais e dos organizadores do evento, que em 
2011 assume o nome de Festival Internacional de Criatividade. 
 
Segundo Philip Thomas, ceo do Cannes Lions, a mudança apenas reforça o que se tornou 
organicamente o viés do festival nos últimos anos. “Acho que há muito Cannes já pode ser 
considerado um festival além da publicidade, com uma guinada maior nos últimos cinco anos. 
Mudar a nomenclatura é uma das formas de reconhecer essa realidade”, ressaltou. Outras 
novidades devem ser implementadas. Na 59ª edição do Cannes Lions, em 2012, pode 
acontecer a estreia da 14ª área do festival. A mais cotada para integrar a agenda do evento é 
a de Mobile (veja texto nesta página). 
 
Para o executivo, o novo nome reflete não só a busca da publicidade por novos formatos, mas 
também de outras indústrias em aprender com a propaganda como explorar o lado criativo a 
favor de bons resultados. “A publicidade está procurando desenvolver novas formas de seguir 
em frente, como se diferenciar na hora de contar histórias e envolver a audiência. O mesmo 
afeta as demais indústrias. É preciso, em praticamente todas elas, oferecer mais e mais 
soluções para seus clientes. E percebemos que esse movimento está fluindo, principalmente, 
debaixo desse grande guarda-chuva que é a criatividade”, reforçou. 
 
Negócio criativo 
 
Outro ponto que ganha proporções cada vez mais relevantes é o aumento na participação de 
clientes em um festival que, até pouco tempo atrás, era praticamente exclusivo de criativos e 
alguns outros profissionais provenientes de agências. A 58ª edição do Cannes Lions talvez seja 
a consolidação da entrada dos anunciantes no evento – que, pela primeira vez, terá 
representantes dessas empresas no júri de uma área: a estreante Creative Effectiveness. 
“Cannes é cada vez mais ligada a negócios, porque atrai cada vez mais anunciantes”, analisou 
Thomas, numa espécie de adaptação do clássico slogan da Tostines para o momento do 
festival. “Neste ano, mais de 150 empresas participam de alguma forma do evento e cerca de 
20% dos delegados serão clientes. Esse número expressivo de envolvidos está aqui atrás de 
bons negócios. Eles também se preocupam muito com a criatividade, especialmente em sua 
tradução em resultados. E hoje é isso que as agências procuram e esperam vender”, enfatizou. 
 
O ceo, porém, não parece preocupado com uma possível nova guinada no principal conceito do 
evento, que pudesse torná-lo o “Festival Internacional de Criatividade nos Negócios” em 
alguns anos. “O festival sempre foi e sempre será sobre criatividade. Mesmo para ganhar um 
Leão em Creative Effectiveness, é preciso ter sido criativo o bastante no ano anterior para ao 
menos figurar no shortlist de alguma das outras disciplinas. A criatividade é e sempre será o 
coração do Cannes Lions. 
 
Eficácia  
 
Creative Effectiveness nasceu para ser a intersecção entre o trabalho das agências e dos 
clientes, premiando grandes ideias que resultaram em expressivos resultados. Esse novo elo 
de ligação também serve, na visão de Thomas, como guia para futuras estratégias de 
comunicação, exatamente por servir de prova da eficiência da “big idea”. “Queremos, com 
esse prêmio, mostrar que a ideia criativa gera engajamento e interesse, tornando o negócio do 
cliente mais efetivo. Ganhar um Leão em Creative Effectiveness será muito importante para 
que os anunciantes entendam como a criatividade pode ser usada a favor dos resultados”, 
explicou. 
 
A área, que levou os cases pré-inscritos para análise e aprovação da PricewaterhouseCoopers, 
terá 142 concorrentes a Leão. O número superou as expectativas iniciais, já que a organização 



pensou no projeto, desde o início, para ser altamente exigente e restrito. “Esperávamos cerca 
de 100 trabalhos habilitados para concorrer, o que é difícil de prever, por ser um processo 
totalmente novo. Desde o começo, porém, estamos fugindo de grandes números e nos 
focando na qualidade. É uma área muito rigorosa e propositadamente mais cara para se 
inscrever (€ 1.185,00) – outra estratégia para selecionar ainda mais apenas os trabalhos de 
grande relevância. Se tivermos quatro ou cinco Leões, além do Grand Prix, estarei bem 
satisfeito. Mesmo dois ou três serão suficientes, porque queremos só os melhores exemplos”, 
sublinhou Thomas. 
 
Recordes 
 
O Cannes Lions 2011 já se configura como o festival que mais recebeu inscrições em toda a 
sua história, com 28.828 trabalhos participantes. Porém, outros recordes, como o de número 
de delegados e receita, deve ficar para a próxima edição – tudo dependendo do bom momento 
da economia, como lembra o ceo do evento. “Dificilmente passaremos a receita e o número de 
participantes de 2008, que uniu pouco mais de 10 mil delegados. Porém, devemos chegar 
perto disso, com aproximadamente 9.500 pessoas inscritas. Ainda há muita gente que não virá 
este ano, mas que deveria estar em Cannes”, garantiu Thomas, destacando o aumento de 
participações vindas de clientes, como ressaltou anteriormente; de profissionais de indústrias 
como design, relações públicas e veículos; e de outros países, especialmente os de economia 
em franco desenvolvimento. Sustentado basicamente por quatro pilares este ano – 
criatividade, visão global, tecnologia e engajamento do cliente –, definidos pelo próprio ceo, 
Cannes tem tudo para continuar superando expectativas. E muitas dessas podem ganhar 
novas proporções este ano, já que o festival só está começando. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 jun. 2011, p. 11.  


