
Quando Suzana Haddad e Renan Tom-
maso chegaram a Cannes para receber 

seu Leão de Ouro, por volta das três da tar-
de do dia 18 de junho de 2008, os ganhado-
res do prêmio máximo da categoria Press 
daquele ano não tinham um lugar ao cer-
to para tomarem banho e descansar um 
par de horas antes de rumarem para a ce-
rimônia de entrega dos troféus, no Palais 
des Festivals. Na verdade, 24 horas antes, 
eles não tinham nem passaporte em mãos 
e nem sequer um emprego efetivo: Suza-
na e Tommaso ainda eram estagiários na 
AlmapBBDO, e o peso do mais cobiçado 
troféu da publicidade mundial acelerou 
algumas etapas das carreiras deles. 

“Ganhar o Leão foi importante em vá-
rios aspectos. O mais significativo, sem 
dúvida, é que o prêmio confirmou a apos-
ta que o Luiz (Sanches, diretor de criação 
da Almap) fez em mim, ao me convidar 
para trabalhar na agência”, diz Suzana. 
Ainda no Palais, tanto ela quanto Tom-
maso receberam de Sanches a garantia 
de que seriam contratados. Os trâmites 
para a efetivação — que aconteceu, de 
fato, em agosto daquele ano — começa-
ram assim que a dupla voltou ao Brasil. 
O salário de estagiário, conta Tommaso, 
foi multiplicado por mais de dez vezes. 

Promovida à diretora de arte, cargo que 
ocupa até hoje, Suzana ressalta outra “con-
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sequência” comum aos vencedores de Can-
nes: o aumento da pressão por trabalhos de 
destaque. “É uma responsabilidade muito 
grande. As pessoas  agora esperam sempre 
os melhores e mais brilhantes trabalhos”, 
afirma Suzana, que já não faz mais dupla 
com Tommaso. O redator deixou a agên-
cia há aproximadamente dois meses, para 
voltar a morar no Rio de Janeiro e se dedi-
car a projetos pessoais. Sua meta é trans-
formar o surfe, esporte do qual é pratican-
te, em meio de ganhar a vida. 

“Quero escrever livros, matérias para 
revistas, roteiros para documentários. É 
uma aposta arriscada e um caminho um 
tanto quanto sinuoso, eu sei. Mas, den-
tre todas as coisas que o Leão mudou na 
minha vida, essa foi a principal: aprendi 
que, com coragem, paixão e dedicação ao 
trabalho, tudo pode acontecer”, diz Tom-
maso, que há um mês vem dividindo seu 
tempo entre fazer seu novo sonho virar 
realidade e o emprego de redator que as-
sumiu na agência NBS.

Ascensão ao topo
O peso de conquistar um Leão em 

Cannes é aferido também nas trajetó-
rias de profissionais que gravaram seus 
nomes na história da publicidade brasi-
leira.  Washington Olivetto, sócio e chair-
man da WMcCann e primeiro brasileiro a 

voltar de Cannes com um troféu de Ouro, 
em 1974, lembra-se do entusiasmo da mí-
dia não especializada em seu retorno da 
França. “Como o Festival não era familiar 
para as pessoas de fora do meio publici-
tário, o prêmio foi visto como uma con-
quista do Brasil”, recorda, antes de fazer 
uma ressalva sobre o peso do Leão em sua 
ascensão ao topo da lista dos principais 
criativos do País. “Ganhar um grande prê-
mio, como Cannes, tem sua importância. 
Mas nada constrói mais a imagem de um 
profissional do que uma campanha que 
caia na cultura popular, que as pessoas 
repitam nas ruas. Isso servia para aquela 
época e serve para hoje em dia”, pondera.  

Para Olivetto, o pouco número de prê-
mios que eram concedidos pelo Festival 
nos tempos em que havia apenas uma ca-
tegoria valorizava ainda mais a conquis-
ta. “Como a lista era curta, todo mundo 
sabia os nomes dos ganhadores. E, com 
um prêmio desses, começava-se a ganhar 
projeção internacional no mercado”, diz. 

Tapete vermelho
Presidente da holding ETC Participa-

ções, proprietária da produtora Mixer, 
João Daniel Tikhomiroff endossa a opi-
nião de Olivetto sobre a perda de impacto 
causada pela proliferação das categorias 
e prêmios em Cannes, um processo que 

ele classifica como natural na evolução 
do Festival. “A comunicação ficou mul-
tiplataforma, envolve muitas outras dis-
ciplinas. Cannes acompanhou a história. 
Mas, evidentemente, ganhar um Leão, ho-
je, não tem o mesmo peso. Quando ha-
via apenas a categoria de Film, a dificul-
dade era estrondosa”, sustenta. “O méri-
to dos premiados, no entanto, continua o 
mesmo. É um atestado de competência.” 

Tikhomiroff fala com conhecimento 
de causa. Dono de 47 Leões, 41 dos quais 
como diretor, ele é capaz de pontuar mo-
mentos marcantes de sua carreira por 
meio das conquistas em Cannes. O pri-
meiro deles, de prata, veio em 1979 e fez 
o nome do diretor passar a circular com 
força nas rodas dos criativos mais requi-
sitados da época. Dez anos e muitos prê-
mios depois, em 1989 Tikhomiroff fatu-
rou nove Leões no Festival, três deles de 
ouro. Tamanho êxito abriu as portas dos 
mercados europeu e americano, com di-
reito a tapete vermelho, para o diretor. 

“Recebi dezenas de convites para diri-
gir comerciais pelo mundo afora. A me-
lhor delas veio da Ovideo TV, da Espa-
nha, que me ofereceu sociedade em uma 
produtora. Aceitei e, no ano seguinte, fui 
morar na Europa com toda a família”, re-
lata. Tikhomiroff ficaria por dois anos no 
Velho Continente, antes de voltar ao Bra-
sil, por razões pessoais. Na mala, trouxe 
 Leões conquistados para produções es-
panholas e portuguesas — além de con-
tatos profissionais que cultiva até hoje. 

Passaporte para MBA
Ser premiado em Cannes também po-

de ser o passaporte para a entrada em um 
dos MBAs mais concorridos pelos profis-
sionais do mercado de comunicação do 
mundo todo. Foi o que aconteceu com 
Bruno Bertani, sócio-fundador e diretor 
criativo da Indústria Nacional, que, junto 
com Ricardo Saint-Clair, sócio-fundador e 
diretor criativo da Dialogo, faturou Leões  
em Design por três anos consecutivos no 
Festival — a dupla desfez a sociedade em 
2010. “Quando fiz a aplicação para o MBA 
da Berlin School of Crea tive Leadership, 
apresentei as peças premiadas em Cannes 
junto com meu port fólio. Foi uma gran-
de porta de entrada, sem dúvida”, lembra 
Bertani. “A criatividade é respaldada por 
resultados e prêmios. Antes disso, a aná-
lise da criação é sempre subjetiva. Então, 
Cannes funciona como um índice.” 

Para Saint-Clair, a popularização das re-
des sociais multiplicou o alcance de ser um 
dos vencedores. “A visibilidade é absurda. 
Hoje, está tudo integrado, o que dá uma di-
mensão diferente de outras épocas. A reper-
cussão se alastra naturalmente, em ritmo 
exponencial”, relata. “Nunca tivemos uma 
assessoria para divulgar o nosso trabalho, 
mas, depois dos prêmios, recebemos con-
tatos de clientes do México e da Europa, 
por exemplo.” O designer acrescenta que o 
Leão faz bem para a retenção de talentos, 
por valorizar quem trabalha na empresa. 
Mas encerra a conversa com uma ressalva. 
“O prêmio traz reconhecimento e orgulho, 
mas, na semana seguinte, já é preciso vol-
tar a matar um leão por dia no escritório.” 

Em tempo: um Leão (o de Cannes) pe-
sa, em média, dois quilos e meio.

Em 2008, Caldeira e Sanches receberam o Leão de Ouro com a dupla de estagiários, Suzana e Renan, ladeados pelo presidente do júri, Craig Davis
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Confira as considerações sobre 
Cannes de Hugo Janeba, jurado 
do novo Creative Effectiveness. 
Fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 6).

Erh Ray, representante do Brasil 
no júri de Film, comenta suas 
expectativas para Cannes. 
Fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 6).

Veja entrevista com Alex Miranda, 
ocupante da cadeira brasileira no 
júri de Film Craft. Fotografe o 
código ao lado com o celular 
(mais instruções à pág. 6).

Assista à entrevista com Marcos 
Medeiros, jurado brasileiro da 
área de Press. Fotografe o código 
ao lado com o celular (mais 
instruções à pág. 6).

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-21 08:39:46 EDT. DownloadPDF.e nem sequer um emprego efetivo: Suzae nem sequer um emprego efetivo: Suza te em meio de ganhar a vidai d h id Mas nada constrói maM d t ói

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1464, p. 18, 20 jun. 2011.




