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● O Brasil deve ter dois Leões de
Prata e dois de Bronze em Film
Lions. Das 14 peças na shortlist,
o País emplacou quatro comer-
ciais. São três filmes da Al-
mapBBDO e um da Loducca. A
informação não é oficial. Só ama-
nhã o resultado final será divulga-
do. Há ainda mais três categorias
que ainda estão sendo definidas
por seus júris. / M.R.
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Novo perfil. Daniela Cianciaruso, da Whirlpool, participou pela primeira vez do festival

Cannes
atrai
executivos
de empresas
Festival de publicidade se transforma
em ‘feira de negócios de comunicação’

Marili Ribeiro
ENVIADA ESPECIAL / CANNES

O pano de fundo de boa parte
das conversas na costa france-
sa durante a semana de realiza-
ção da 58.ª edição do Cannes
Lions Festival Internacional
de Criatividade, esbarra no no-
vo desenho do evento. Não foi
apenas o nome que mudou es-
te ano, com retirada da pala-
vra ‘publicidade’ e entrada de
‘criatividade’ no lugar. Há tam-
bém uma mudança dos espec-
tadores e das expectativas em
torno do maior encontro da
publicidade mundial.

Talvez a melhor definição pa-
ra sintetizar essa enorme trans-
formação seja a adoção da pala-
vra “feira” no lugar de evento de
comunicação, como sugere Gu-
ga Valente, presidente do Grupo

ABC, dono de agências de propa-
ganda como a Africa, a Loducca e
sócio da DM9DDB, todas elas en-
tre as maiores do Brasil. Frequen-
tador do festival há 17 anos, Va-
lente reconhece que os publicitá-
rios não gostam da expressão
“feira de negócios da comunica-
ção”, mas, para ele, não há esca-
patória. O evento mudou. Há
mais interesses comerciais em
jogo do discussões sobre os prê-
mios em disputa.

“Estou aqui porque é uma óti-
ma vitrine para meus interesses
comerciais. A publicidade é uma
atividade de prestação de servi-
ços que tem um forte elemento
subjetivo: o sucesso das campa-
nhas que criamos que nos permi-
te ter visibilidade e atrair clien-
tes. Cannes é um ótima forma de
alavancar essa visibilidade. Mas,
também, estamos aqui porque é
excelente para contatar clientes
e pessoas. Já contratei profissio-
nais para o Grupo em Cannes.”

Insight. Foi com o claro objeti-
vo de assistir ao maior número
de palestras para ter insight de
como conduzir o marketing das
marcas de produtos de consumo
sob sua gestão, que Daniela Cian-
ciaruso, gerente geral de marke-

ting da Whirlpool (dona das mar-
cas Brastemp e Consul), estreou
no agitado Palais des Festivals, o
centro dos acontecimentos do
Cannes Lions.

Vieram ao festival mundial da
propaganda, também pela pri-
meira vez, o presidente da Kia
Motors, José Luis Gandini, e o

vice-presidente da construtora
Brasil Brokers, Julio Cesar Gar-
cia Piña Rodrigues.

Assim como eles, vários ou-
tros empresários e executivos
puseram o Cannes Lions no ro-
teiro de suas agendas de traba-
lho. Ciente desse novo público,
os organizadores do evento infla-

ram a programação de seminá-
rios. Foram 57 alternativas ofere-
cidas, e 30 workshops. Todos
eles abordando questões relati-
vas ao universo do marketing.

O reflexo disso é o tamanho
gigantesco que o evento assu-
miu, com congestionamento de
salas, filas enorme, muito calor e

muitas reclamações sobre a orga-
nização do evento. Em alguns ca-
sos está sendo necessário até
uma hora de antecipação para ga-
rantir lugar e encarar as filas na
porta da sala Debussy, a que abri-
ga as apresentações mais dispu-
tadas.

“Não há dúvida de que a era
digital trouxe uma efervescên-
cia ao mundo da comunicação
que nos obriga a buscar novos
pontos de contato com o consu-
midor”, explica Daniela, da
Whirlpool. “Temos consciência
de que belas campanhas já não
são suficientes para atingir o pú-
blico. Sabemos que o caminho
do futuro é trabalhar outros con-
teúdos, que nos aproximem dele
com mais verdade. Na Bras-
temp, temos um blog onde posta-
mos textos sobre o tema ‘inspira-
ção’. Atingimos 20 mil pessoas
com isso, mas sabemos que de
avançar mais.”

Futuro. O vice-presidente da
Brasil Brokers, Rodrigues, reco-
nhece que sua visita inicial a Can-
nes trouxe vários aprendizados
que poderá pôr em prática na em-
presa.

Depois de assistir a várias pa-
lestras, concluiu que as redes so-
ciais e sua capilarização são uma
ótima forma de dar visibilidade
ao negócio junto aos jovens, o
que define como consumidores
do futuro.

“Estou impressionado como
gera conteúdo que atrai esse jo-
vem pode ser feito de forma
atraente e crível, em especial pa-
ra a nova geração. Há ótimas so-
luções em mídia digital com bai-
xo custo e incrível aceitação”,
diz ele. “Estou convencido de
que essas iniciativas são capazes
de gerar boas vendas.”

Com investimentos de R$ 150
milhões em marketing, Gandini,
da Kia, assume que adora marke-
ting a ponto de ter contratado
um diretor para a área e depois
dispensá-lo por querer adminis-
trar ele mesmo o setor. Em Can-
nes, ele festejou os dois Leões
que sua agência, a Moma Propa-
ganda, obteve para as campa-
nhas da Kia.

Brasil deve chegar a
pelo menos 64 Leões

Apoio. Gandini e Rodrigues falam de experiências positivas
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