
Novo recorde brasileiro
No ano em que Cannes deixa clara sua vocação de Congresso, o Brasil volta para casa com o maior
número de Leões da sua história: 67. AlmapBBDO novamente entra na disputa por Agência do Ano.
País não teve nenhuma peça como finalista em Titanium&lntegrated nem na estreante Creative Effectiveness

Por REGINA AUGUSTO raugusto@grupomm.com.br, enviada especial a Cannes

Salas lotadas no Palais des Festivais foram uma constante no evento que teve aumento no número de participantes

Odepoimento de um executivo de mar-
ketíng de cliente que foi pela primeira

vez ao Festival Internacional de Criativida-
de de Cannes este ano ilustra bem as mu-
danças que o evento tem passado. "Sem-
pre tive a impressão de que se tratava de
um evento muito focado em comercial de
30 segundos. E não é. A publicidade é algo
bem relativo aqui. As discussões e os tra-
balhos que vi são muito ricos, e que mos-
tram uma dimensão maior da comunica-
ção. Quero vir mais vezes"

Essa mudança foi pavimentada nos últi-
mos anos, mas parece ter ficado mais cla-
ra em 2011. Com um perfil muito mais de
Congresso do que de Festival, Cannes mu-
dou de nome nesta edição para abraçar a
Criatividade como conceito mais abran-
gente do que a velha e ainda boa Publici-
dade; tem cada vez mais conteúdo; reúne
um número maior de clientes; e escanca-
rou a sua característica máxima de ser um
enorme ponto de referências e networking.

Além dos insights, contatos e a oportu-
nidade de entrar em contato com trabalhos

do mundo inteiro de uma só vez e em um
só lugar, as coisas palpáveis do Festival de
Cannes, aquilo que dá para segurar e colo-
car dentro da bagagem ainda continuam
sendo os Leões. E novamente o Brasil con-
firmou sua reputação de potência criativa.

Com uma performance excelente em
áreas onde tradicionalmente já domina
como as duas categorias de Mídia Impres-
sa (Outdoor e Press), o Brasil volta nova-
mente para casa com um número recor-
de de Leões: 67 no total. E a AlmapBBDO
mais uma vez entrou na disputa pelo títu-
lo de Agency of The Year.

No entanto, em algumas premiações
que ganham cada vez mais relevância no
Festival, o desempenho da propaganda
nacional continua pífio. Houve apenas
um Leão em Cyber e nenhum finalista em
Titanium & Integrated, nem na nova pre-
miação Creative Effectiveness.

Foram 20 Leões em Press (10 Ouro, 8 Pra-
ta e 11 Bronze), 17 em Outdoor (5 Prata e
12 Bronze), 6 em Direct (1 Outro, 3 Prata e
2 Bronze), 5 em Film (2 Prata e 3 Bronze),

5 em Design (2 Ouro, 1 Prata e 2 Bronze), 4
em Media (2 Prata e 2 Bronze), 3 em Radio
(todos Bronze), 2 em Promo & Activation (1
Prata e 1 Bronze) 2 em PR (1 Ouro e 1 Prata),
1 em Film Craft (Ouro) e 1 em Cyber (Prata).

Seminários disputados
Depois de conceitos como "big idea" e

"storytelling" no ano em que o Festival de
Cannes incorporou a criatividade ao seu
nome, a palavra que mais se ouviu no even-
to, pelo menos nas palestras, foi "crowd-
sourcing" A mudança de posicionamento
do maior evento da comunidade interna-
cional de comunicação e marketing ficou
clara também no seu gigantismo e na sua
vocação cada vez mais clara de Congresso.

Nomes como Malcolm Gladwell, Edward
de Bono, Eric Schmidt, Will i.am, Robert
Redford e os suspeitos de sempre, como
Martin Sorrell, Maurice Lévy e John He-
gart foram responsáveis por lotar salas e
mais salas e deixar muita gente de fora dos
painéis. Um problema a ser observado pe-
la organização do Festival e uma situação

nada confortável para os delegados que
pagam quase três mil euros de inscrição.

O Google esteve presente de formas di-
ferentes no Festival, como, por exemplo,
com o Grand Prix de Cyber com o vídeo
para a banda canadense Árcade Fire, as-
sinado pelo Google Creative Lab, e a esco-
lha de Eric Schmidt como Media Person
of the Year. O agora chairman do Google
também foi palestrante em um dos painéis
mais disputados no qual abordou diver-
sos temas: de crescimento da banda lar-
ga àexpansão do mercadode smartpho-
nes, da dedicação do Google à criação do
carro que dispensa motorista à multiplica-
ção de dados e de conteúdo e informação.

Schmidt diz que a revolução propor-
cionada pelo consumidor no controle de
tudo está apenas começando.

Conteúdo made in Brazil
O Brasil também figurou em alguns pai-

néis do Festival. O mais disputado deles foi
o que apresentou o case "Fiat Mio" aguar-
dado também para entrar no shortlist de
Titanium, o que não se confirmou. Divi-
dido entre Pedro Cabral e Abel Reis, da
AgênciaClick Isobar, e João Batista Ciaco,
da Fiat, a apresentação, além de mostrar o
case, também levantou algumas questões
interessantes, como o fato de lidar com a
participação do público em um projeto de
um segmento tradicionalmente muito fe-
chado como é o automobilístico.

"Ainda é impossível saber as consequên-
cias desse projeto na história da Fiat. Mas
é certo que o Mio representa uma mudan-
ça filosófica, em benefício do consumi-
dor, na evolução da indústria. Não se tra-
ta apenas de um case de branding aberto,
mas, sim, de todo um modelo de negócio
transparente e colaborativo, que envolve
toda a companhia" afirmou o presidente
da AgênciaClick, Abel Reis.

Outro brasileiro que participou dos se-
minários é Christian Haas, diretor executi-
vo de criação da Goodby, Silverstein & Par-
tners, em um painel promovido pela Ado-
be onde debateu temas como tendências
e inovação na área de criação para tablet.
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Céu e inferno de um voo no Grand Pnx chinês, criado pela JWT Xangai para Samsonite

Liderança isolada
Principal referência da área, Brasil conquista 20 Leões em Press

Por ALEXANDRE ZAGHI LEMOS azlemos@grupomm.com.br

Expectativa confirmada, mais uma vez.
A já tradicional excelência do Brasil na

criação de anúncios para jornais e revis-
tas, que tem mantido o País no topo da
área de Press no Festival de Cannes, foi
novamente a principal referência desta
competição em 2011. O favoritismo bra-
sileiro se materializou em 20 Leões, esta-
belecendo um novo recorde para o Press
Lions — nunca antes um país havia con-
quistado tantos trofeus na área.

Com um Leão de Ouro, oito de Prata e
onze de Bronze, o Brasil desfrutou de uma
liderança isolada entre os países premia-
dos, bem à frente de Argentina (dois Ou-
ros, três Pratas e cinco Bronzes) e Alema-
nha (dois Ouros, uma Prata e cinco Bron-
zes). A AlmapBBDO foi a agência mais pre-
miada do mundo em Press, com um Ouro,
quatro Pratas e dois Bronzes.

O presidente do júri, Tony Granger,
chief creative officer global da Y&R, fez
questão de ressaltar que o Brasil foi a gran-
de estrela do Press Lions. Para o represen-
tante brasileiro no júri, Marcos Medeiros,
diretor de arte da AlmapBBDO, muitas
agências e profissionais estão trilhan-
do com competência o caminho aberto
pela geração de Marcello Serpa e Tomás

Lorente, que descobriu a chance de mos-
trar o talento criativo brasileiro em Can-
nes pela área de Press. "Com uma verba
de US$ 150 mil não dá para competir em
Film. É mais fácil produzir mídia impressa
de qualidade. O Grand Prix do ano passa-
do, de Billboard, custou zero, pois foi fei-
to dentro da agência" comentou.

Alfabetos desenhados
O Leão de Ouro conquistado pela Almap

em 2011 é justamente uma sequência da
campanha desenvolvida pela agência pa-
ra a revista Billboard, que faturou o Grand
Prix de Press do ano passado. Desta vez, a
dupla Marcos Medeiros e André Kassu de-
senvolveu tipografias para alfabetos tendo
como referência a trajetória de cinco as-
tros da música: Jimi Hendrix, Lady Gaga,
Madona, Michael Jackson e do grupo Iron
Maiden. Além do Ouro na categoria de
publicações e mídia, a mesma campanha
faturou um Leão de Prata em tipografia.

O conceito "Música. Entenda do que
é feita" da campanha do ano passado,
evoluiu para "Música. Leia do que é fei-
ta" "O trabalho de pesquisa durou meses.
Por quatro meses desenhei mais de 200
letras para chegar às 150 que estão nos

anúncios" conta o diretor de arte. Além
de ilustrar os anúncios da campanha, a
tipologia inventada pela agência está dis-
ponível para download no site da revista.

A Almap conquistou ainda mais três
Pratas: "Baralho/Bexiga/Unhas" para Ti-
guan, da Volkswagen; a campanha de qua-
tro peças "Rolos" para MAN Latin Ame-
rica; e a série de quatro anúncios "Fuja"
para Escola Panamericana de Arte.

A série "Portão/Iceberg/Canhão" da Leo
Burnett para Fiat, faturou um Leão de Prata
e dois de Bronzes em diferentes categorias.
Os outros três Leões de Prata do Brasil foram
para "Idades" da F/Nazca S&S para Olay, da
P&G; "Cachorro/Bagagem" da JWT para Su-
pradyn, da Bayer; e "Professora/Princesa" da
Morna para Kia Motors.

Houve ainda, mais nove Leões de Bron-
ze: "Azul/Rosa/Amarelo" da Age Isobar pa-
ra Mugen; "Quartos/Piscinas/Restaurantes','
da Almap para Top Magazine; "Vermelho/
Azul" da Almap para Stock Photos; "Meni-
nos/Camisa/Iraque" da DM9DDB para o
jornal Marca Brasil; "Aniversário/Família/
Avô" da Ogilvy para BandSports; "Chanel/
Armani/Lavin" da Y&R para LG; "Fusca/Lei-
te/The Economist" da Y&R para Miami Ad
School; "Barbudo/Calvo/Mulher" da Y&R

para Santa Casa; e "Twitter/Skype/Face-
book/YouTube" da Moma para MaxiMídia,
do Meio & Mensagem {leia mais à pág. 17).

Um dos Leões brasileiros — o jurado
Marcos Medeiros preferiu não revelar qual
— ficou subjudice e só foi validado após a
conferencia de informações com a agên-
cia responsável pelo trabalho.

Céu e inferno
A disputa pelo Grand Prix de Press foi

vencida pelo brilhante anúncio "Heaven
and hell" criado pela JWT de Xangai para
Samsonite. Com uma primorosa direção
de arte, a peça mostra o caminho feito por
um passageiro de avião e sua mala. En-
quanto ele está no céu, ela fica no inferno
e, mesmo assim, chega ilesa ao destino fi-
nal — graças à resistência dos produtos da
marca. "Há muito tempo, um Grand Prix
de Press não era uma quase unanimida-
de. Ficamos impressionados com o cuida-
do da execução da peça. Além disso, é im-
portante dar o Grand Prix para uma marca
grande, que há 20 anos fala a mesma coi-
sa sobre a durabilidade das suas malas"
frisa Medeiros. "Esse anúncio é sinal de
que sempre dá para ir além, não interessa
o quão pedalada é a ideia" complementa.

O júri do Press Lions incluiu no shortlist
9,6% de todas as peças concorrentes, pre-
miou 19% dos finalistas e apenas 1,8% dos
inscritos. Foi, assim, um dos mais seleti-
vos desta edição do Festival, embora se-
ja preciso considerar que Press é dispa-
rado a área que recebe mais inscrições
- foram nada menos que 5.415 em 2011.

Alfabetos com referências a cinco astros da música: meses de trabalho e dois Leões em CannesMarcos Medeiros, André Kassu e Luiz Sanches comemoram o Leão de Ouro



Apenas um GP em Outdoor
Júri concentra prémio máximo em campanha da Drogaõ para Bing, da Microsoft

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

A bonança dos Leões em Outdoor, já ve-
/"Arificada no ano passado, repete-se em
2011. As agências brasileiras, mais uma
vez, são as maiores beneficiadas. Nada
menos que 119 Leões foram entregues
pelo júri. O Brasil saiu como maior ven-
cedor da área, com 17 prémios: cinco Le-
ões de Prata e 12 de Bronze.

Os destaques foram AlmapBBDO e
Ogilvy, ambas com duas Pratas e um
Bronze; e Z+, com três Bronzes. As outras
premiadas foram Morna (dois Bronzes),
Publicis (uma Prata), Giovanni+Draftfcb,
New360, Artplan, Grey, Monumenta/Ag-
nelo Pacheco (um Bronze cada). Um dos
Leões da Morna tem como anunciante o
Meio & Mensagem, que assinou a série
que divulgava o Maximídia com anúncios
de estilo retro para Skype, Twitter, Face-
book e YouTube {leia mais nesta página).

O porém do desempenho brasileiro
passa, primeiro, pela comparação com
o ano passado, quando foram 21 Leões
dentro dos 121 fartamente distribuídos,
sendo três de Ouro. Em 2011, faltou o bri-
lho dourado. "A peça brasileira que che-
gou mais próxima do Ouro, ficando com
Prata por alguns votos, foi 'Cartas esque-
cidas do Papai Noei; da Ogilvy" revela
Alan Strozenberg, sócio e vice-presiden-
te da Z+, que representou o mercado bra-
sileiro no júri. Este projeto foi também o
concorrente brasileiro que mais agradou
o presidente do júri, Olivier Altmann, di-
retor global de criação da rede Publicis
Worldwide. "O mais interessante é que o
case não é tipicamente brasileiro. Seria
mais normal que ele fosse de uma agên-
cia canadense, por exemplo" compara.

Criada para o mercado internacional,
a ação consistia em analisar 60 mil car-

Ogilvy ficou próxima do Ouro com "Cartas esquecidas do Papai Noel", criada para Coca-Cola

tas enviadas para o Papai Noel e cujo pe-
dido jamais foi atendido. Setenta e cinco
delas foram selecionadas e a Coca-Cola
se encarregou de realizar os sonhos, en-
tregando os presentes na porta das casas
dos felizardos.

Os Estados Unidos ficaram em segundo
no ranking dos mais premiados, com cin-
co Ouros, uma Prata, três Bronzes e o úni-
co Grand Prix concedido este ano na área
de Outdoor, que deveria entregar dois:
um para Posters e outro para Ambient.

O melhor dos dois mundos
O grande feito de "Decode Jay-Z by

Bing" da Droga5 para o mecanismo de
busca Bing, da Microsoft, foi ter juntado
o melhor das duas especialidades. "O jú-

ri entendeu que essa peça podia ser tan-
to estática quanto de ambiente. E houve
praticamente unanimidade em relação à
campanha" afirma Altmann.

Quando o Festival de Cannes decidiu
conceder dois Grand Prix em Outdoor, a
ideia era reconhecer que havia uma gran-
de diferença entre peças mais estáticas,
como o outdoor da TBWA Hunt Lascaris
para o jornal The Zimbabwean (GP em
2009) e ações em ambiente como HBO
Voyeur, da BBDO Nova York (GP de 2008).
Em 2010, o outdoor "Be stupid" da Ano-
maly para Diesel, ganhou o GP como bill-
board estático, e "Teletransporter" da Del
Campo Nazca S&S para cerveja Andes le-
vou como ação em ambiente. O problema
parecia resolvido, mas nem todos concor-

daram e o júri deste ano foi uma mostra
disso. "Achamos que não fazia muito sen-
tido termos dois Grand Prix. É como se
em uma final de ténis tanto o Rafael Na-
dai quanto Roger Federer fossem decla-
rados campeões, ou na final do campeo-
nato os dois levantassem o trofeu" brin-
ca Strozenberg.

Livro na rua
A ação vencedora do Grand Prix de

2011 é uma parceria de Jay-Z com o me-
canismo de busca Bing, da Microsoft, pa-
ra divulgar o lançamento do livro Deco-
ded, que traz a história do rapper, e tam-
bém para aproximar o anunciante do pú-
blico jovem. Trechos do livro foram pu-
blicados em instalações nos 30 dias an-
teriores a seu lançamento em locações
que foram cenários de momentos da vi-
da do rapper. A iniciativa chegou a 13 ci-
dades, em diversos países. Algumas das
execuções mais interessantes envolve-
ram textos no fundo de uma piscina, em
uma tabela de basquete e em pratos de
um restaurante, embora locais mais tradi-
cionais como pontos de ônibus e painéis
no metro também tenham sido utilizados.

Diante da curiosidade das pessoas que
queriam encontrar essas locações, o Bing
entrava na história, por meio do serviço
Maps, que mostrava onde estavam. "O
mais interessante do case é que o anun-
ciante é digital, mas ele buscou o outdoor
e o mundo real para passar sua mensa-
gem" observou Ed Morris, sócio e diretor
de criação da Rapier, integrante do júri.

A decisão do júri foi extremamente
tranquila, embora outra peça tenha re-
cebido muitos elogios: a série da britâni-
ca BBH para o Google, composto por 13
outdoors posicionados em lugares estra-
tégicos de Londres para divulgar o servi-
ço de reconhecimento de voz para mobile
da empresa. Uma das peças, por exemplo,
exibia a expressão "oks-fuhd sur-khus"
que é a maneira de se dizer "Oxford Cir-
cus" que aparecerá na tela.



Leão de Ouro ao som de Skank
Ação envolvendo a banda chamou a atenção do júri de PR por seu caráter de cocriatividade

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

Osonho de muitos fãs é cantar ou to-
car ao lado de seus ídolos. Com es-

sa ideia e uma execução que envolveu
a banda Skank, o coletivo DontTrylhis,
composto pelos publicitários Caio Mat-
toso (DM9DDB), Pedro Gravena (Agên-
ciaClick) e Rodrigo Mendes (DM9DDB),
conquistou um Leão de Ouro no PR Lions.

A ação consiste em um site que mos-
tra seis vídeos diferentes da mesma ima-
gem, cada qual com um dos integrantes da
banda interpretando a canção "De Repen-
te" Um aplicativo permite ao internauta
substituir um deles, criando uma versão
alternativa da música. "O que chamou a
atenção do júri foi o uso de uma ferramen-
ta de cocriação" afirma Ronald Mincheff,
presidente da Edelman Significa, que re-
presentou o Brasil no júri.

O Brasil conquistou ainda um Leão de
Prata em PR, para "Paz Social" iniciativa
coordenada pela FSB Comunicações pa-
ra o Governo do Estado do Rio de Janei-
ro. A ideia foi promover a causa "Paz no
Rio" com o objetivo de que a população
apoiasse, nas redes sociais, a guerra con-
tra o tráfico de drogas. A campanha ino-
vou ao viabilizar Twittcams diárias com
porta-vozes do governo, bem como a im-
plementação da hashtag "paznorio" que
acabou se tornando trending topic, com
20 milhões de repetições em oito dias.
"O júri ficou impressionado com as ima-
gens de ações policiais no Rio, mas todos
compreenderam que a causa é importan-
te, ainda mais para uma cidade que está

Caio Mattoso, integrante do coletivo DontTryThis, recebe o Leão de Ouro do presidente do júri

prestes a sediar Copa do Mundo e Olim-
píada" salienta Mincheff.

Banco versus reciclagem
O topo do ranking de países premia-

dos no PR Lions é dominado pelos an-
glo-saxões. O Reino Unido conquistou
nove Leões do total de 39 atribuídos pe-
lo júri — ou seja, quase um quarto do to-
tal —, sendo dois Ouros, quatro Pratas e
três Bronzes. Os Estados Unidos fatura-
ram três Ouros, uma Prata e três Bronzes.

Os australianos faturaram o Grand Prix,
com o case "Break Up" da Clemenger BB-
DO de Melbourne para o National Austrá-

lia Bank (NAB). Segundo Mincheff, o júri
ficou extremamente dividido na hora de
eleger o prémio máximo, em disputa que
envolveu "Vac From the Sea" da Electro-
lux, criado pela sueca Prime PR.

Na ação australiana, o banco escreveu
uma carta publicada em grandes jornais
na qual "rompia" com seus rivais, em um
tom que lembra a carta de uma namorada
encerrando um relacionamento. Na prá-
tica, a instituição financeira aboliu certas
taxas e juros que cobrava. Alguns dos tre-
chos afirmam coisas fortes, como "jamais
esqueceremos a maneira como vocês tra-
taram as empresas australianas quando

os tempos estavam difíceis" A campanha
reverberou em diversas mídias, inclusi-
ve no online e em redes sociais. No Ouro
que quase virou Grand Prix, "Vac From
the Sea" o anunciante colhia lixo do mar,
reciclava-o e o utilizava na fabricação de
novos produtos.

No ano passado, o Grand Prix de "Re-
play" da TBWA\Chiat\Day para Gatorade,
teve uma vitória mais tranquila. As tem-
poradas 2 e 3 do case concorreram neste
ano, mas não chegaram sequer ao short-
list, por serem consideradas repetições da
mesma ideia. "Teríamos que premiá-los
pelos próximos 95 anos se houvessem 95
temporadas" brincou Dave Senay, CEO da
Fleishman-Hillard e presidente do júri.

As agências de publicidade continua-
ram dominando o PR Lions em detrimen-
to das especializadas em relações públi-
cas - o que não deixa de ser uma decep-
ção para a organização do Festival, que
esperava que essas empresas participas-
sem mais do evento. "Claro que durante
o júri não sabemos de onde surgem as
ideias, e na verdade nem importa, por-
que criatividade não tem endereço fixo.
Mas as agências de RP precisam acordar"
reclama Senay.

Falta sofisticação às peças brasileiras em Radio
Excesso de piadas limita a três Bronzes a performance do País na área

Humor básico, recheado de gracinhas
sonoras e ideias consideradas pelo júri

como "pouco sofisticadas" Essa impressão
acabou limitando a performance do Brasil
no Radio Lions 2011 a apenas três Leões de
Bronze, sendo dois da JWT e um da Ogilvy.
Zanna Lopes, que representou o Brasil no
júri da área, lamentou a falta de sensibili-
dade dos demais jurados com as sutilezas
culturais latino-americanas e com o pou-
co peso dado à qualidade da produção na
avaliação das peças brasileiras.

"Só um engenheiro de som e eu levan-
tamos essa bandeira em um júri domina-
do por redatores. Prevaleceram apenas
bons textos, desconsiderando requintes
de produção" critica Zanna, em uma clara
referência à campanha sul-africana criada
pela Net#Work BBDO para a Mercedes-
Benz, vencedora do Grand Prix.

Nas três peças de produção modesta
ouve-se o locutor contando uma longa
história sobre a mulher com quem co-

meçou um longo relacionamento a par-
tir de um acidente de carro. No final, ele
afirma que, se usasse o novo dispositivo
anticolisão do Mercedes, não teria vivido
nada daquilo. "Mais uma vez a categoria
Rádio foi dominada pelo idioma inglês"
afirma Zanna. O único Ouro "latino" foi
conquistado pela Latinworks Austin, dos
Estados Unidos, com uma peça produzi-
da para a Cine de Las Americas para pro-
mover um festival de cinema.

Eugene Choeng, presidente do júri e
sócio-diretor da Ogilvy de Cingapura, re-
conheceu que os spots apresentados no
idioma original levam vantagens sobre
aqueles traduzidos. Tanto que recomenda
aos países que inscrevem peças em ou-
tros idiomas o máximo de capricho nas
traduções. Para ele, priorizar as grandes
ideias foi a maneira encontrada de equi-
librar a questão linguística e estabelecer
um critério unificado na avaliação. "Um
bom texto não perde seu encanto numa

boa tradução. Li o clássico Cem Anos de
Solidão {de Gabriel Garcia Márquez) em
inglês e o tenho como uma de minhas
obras preferidas" diz Choeng.

Publicidade pastelão
Zanna relata muitas dificuldades em

classificar peças no shortlist por conta de
a maioria das concorrentes brasileiras ter
como principal característica o humor e o
uso de muitos recursos de sonoplastia. "De-
cidimos que as peças que tinham humor bá-
sico, tipo pastelão, não seriam premiadas.
Infelizmente os brasileiros precisam repen-
sar o que inscrevem e a forma como criam
para Radio" criticou Choeng. Apesar de es-
tabelecer essa linha, algumas peças conse-
guiram vencer usando piadas machistas, co-
mo uma da Publicis Nova York para o antis-
séptico bucal Scope, da P&G, vencedora de
um Leão de Prata. Após uma mulher ouvir
uma série de impropérios chauvinistas, o
spot se encerra afirmando que com mau-

hálito qualquer coisa soa como um insulto.
Longe dessa discussão, a África do Sul

exerceu um domínio pleno na categoria
desde o shortlist, emplacando 38 das 138
peças classificadas, convertidas depois
em um Grand Prix, dois Ouros, quatro
Pratas e dois Bronzes. Jenny Glover, ju-
rada sul-africana e diretora de criação da
agência mais premiada, a Net#Work BB-
DO, afirma que a supremacia se deve ao
fato de a mídia rádio ser, hoje, a preferi-
da dos anunciantes do país. "Temos uma
grande cultura de rádio, que representa
a maioria dos briefings que receberemos
por conta do melhor custo-benefício na
comparação com TV. Esse volume aca-
ba elevando a qualidade média de nos-
sa produção" avalia Jenny.

O Brasil sai do Radio Lions com três
Bronzes, sendo dois para a JWT, por spots
criados para 91 FM, de Curitiba ("Brian
Johnson"), e para a Coca-Cola ("Wavin
Flag"). O terceiro ficou com a Ogilvy, por
"Dragostea" desenvolvido para Motorola.

Robert Galbraith



Tiro direto no coração
Brasil tem sua melhor performance na história do Direct Lions

Por JONAS FURTADO jfurtado@grupomm.com.br

Uma bala de ouro colocada em cima da
mesa de cada um dos 25 jurados norteou

os critérios para a distribuição de Leões em
Direct. A ideia partiu do presidente do júri,
o alemão Alexander Schill, para lembrar aos
colegas a essência da categoria: acertar em
cheio os consumidores. "O marketing direto
precisa alcançar o coração dos consumido-
res, não a mente. Esta disciplina é para pe-
ças emocionais" justifica Schill.

No que diz respeito à participação bra-
sileira, o coração do júri balançou seis ve-
zes e deu ao País um Leão de Ouro, três de
Prata e dois de Bronze. Com isso, o Brasil
conseguiu sua melhor performance na his-
tória do Direct Lions. Foi o segundo mais
premiado, atrás apenas dos Estados Unidos
(quatro Ouros, uma Prata e dois Bronzes).

O Ouro e a Prata para "Volta Ferrorama"
a ação da DM9DDB para promover a volta
do clássico brinquedo da Estrela, coroaram
a participação nacional. Entretanto, a agên-
cia brasileira que mais somou pontos foi a
Ogilvy, que conquistou dois Leões de Pra-
ta (com os cases "Manobrista bêbado" para
Bar Aurora e Boteco Ferraz; e "As cartas es-
quecidas de Papai Noel" para a Coca-Cola)
e um de Bronze (também com "Manobris-
ta bêbado"). Com isso, alcançou a terceira
posição dentre todas as concorrentes nessa
área — o título de Direct Agency of the Year
foi para a Ogilvy Argentina. O segundo Bron-
ze brasileiro foi para "A gente entrega o seu
download" da Age Isobar para Cine 24 Horas.

"Volta Ferrorama" esteve bem cotada

Equipe que criou o projeto na DM9 (João Mosterio, Fábio Seixas, Marcelo Bruzzesi, Moacyr Netto,
Marco Versolato e Daniel Bottas) recebe o Ouro do presidente do júri, Alexander Schill

a ser uma das premiadas desde o início
dos julgamentos, porém a comparação
dos resultados com o case romeno "Rom
American" sensação nos primeiros dias
do Festival, reduziram drasticamente as
chances brasileiras de levar o Grand Prix.

A coragem para colocar em prática ações
que envolvam riscos tão grandes quanto os
possíveis benefícios trazidos por peças ex-
tremamente originais foi a grande justifica-
tiva dada por Schill para premiar a inusitada
ideia da Roménia. Criada pela BV McCann
Erickson, de Bucareste, a campanha ousou
ao mudar a embalagem de um dos bens

de consumo mais tradicionais do país do
leste europeu. Um dos líderes do mercado
desde o seu lançamento, em 1964, o cho-
colate Rom vinha perdendo a sua relevân-
cia junto ao público jovem. Mexer com os
brios patrióticos da nova geração foi a for-
ma encontrada pela Kandia Dulce (fabri-
cante do chocolate) para despertar nova-
mente a atenção dos jovens para o produto.

Agência e anunciante decidiram trocar
a bandeira da Roménia pela dos Estados
Unidos no rótulo do chocolate. A mudan-
ça da roupagem de Rom foi seguida de
anúncios que creditavam a transformação

ao mau momento da economia do país
e enalteciam o estilo de vida americano.

Por meio de diferentes manifestações de
cunho nacionalista, turbinadas pelas redes
sociais — incluindo um flash mob na capi-
tal romena — os consumidores passaram a
pedir a volta da antiga embalagem. A reação
foi ao encontro do prosseguimento da cam-
panha planejado pelos autores, criando as
condições ideais para o desfecho apoteótico
da estratégia, com a volta das antigas emba-
lagens, uma semana depois da mudança. "0
Grand Prix contempla também a coragem
do cliente em endossar a ideia e mudar a
embalagem de um produto" analisa Schill.

Essência promocional
A vitória dos romenos na disputa pelo

prémio principal da área e a desconfiança
de boa parte dos participantes do Festival
de que a essência do case era promocio-
nal obrigaram Schill a defender o DNA de
marketing direto da campanha. "Eles força-
ram o consumidor a participar da ação, e isso
tem tudo a ver com Direct. Sem essa adesão
popular, a campanha não funcionaria e pro-
vavelmente este troca-troca de embalagens
se tornaria uma bagunça" analisou. "Foi um
risco enorme. E muitíssimo bem-sucedido"
completou, para em seguida citar os resul-
tados da campanha. No mês seguinte ao da
ação, que rendeu mais de 300 mil euros em
mídia espontânea, as vendas do chocolate
Rom aumentaram 79%.

O resultado brasileiro no Direct Lions
representa melhora em relação ao ano
passado, quando o País também conquis-
tou seis Leões, mas nenhum Ouro. A re-
presentante do Brasil no júri deste ano foi
a vice-presidente de criação da Ponto de
Criação, Ana Paula Marques.

Ogilvy repete a dose
Novamente, a única brasileira premiada em Promo

A equipe de criação do escritório brasi-
/Xleiro da Ogilvy, comandada pelo vice-
presidente nacional Anselmo Ramos, pa-
rece realmente ter aprendido o caminho
das pedras para impressionar os júris de
Cannes, pelo menos em Promo & Activa-
tion. A agência foi, pelo segundo ano con-
secutivo, a única brasileira premiada nes-
ta área. Desta vez o júri atribuiu uma Pra-
ta para "Manobrista bêbado" ação criada
para o Bar Aurora e o Boteco Ferraz, e um
Bronze para "Controle dos pais" desen-
volvida para BandSports. A primeira ação
rendeu também uma Prata e um Bron-
ze na área de Direct (leia nesta página).

No ano passado, a Ogilvy conquis-
tou três Leões de Bronze, dois dos quais,
coincidentemente, para outra ação para
os mesmos Bar Aurora e Boteco Ferraz:
"Conta de R$ 73 mil"

Em Cannes, a equipe da Ogilvy come-
morou muito o resultado que, na análise
de seus principais executivos, é um com-
bustível à "consistência" que a agência

pretende manter no longo prazo. "O se-
gundo ano é sempre mais difícil" ressal-
ta Ramos, em referência à performance
da Ogilvy em 2010. "Havia uma grande
pressão, tanto dentro da agência quan-
to vindo da própria rede mundial, para
mostrar que o ano passado não foi um
acidente de percurso" frisa.

Um leão por dia
O Brasil foi o décimo mais premiado

no Promo & Activation Lions 2011, em
um ranking liderado com folga pelos Es-
tados Unidos (dois Ouros, uma Prata e se-
te Bronzes). Fernando Figueiredo, sócio
da Bullet e representante do Brasil no júri
da área, vê a competição dominada pelas
agências de publicidade. "As agências de
promoção têm de matar um leão por dia
na vida real. É difícil parar para desen-
volver cases para inscrever em Cannes
ou deslocar equipes para este fim, como
se faz na publicidade" compara.

Diante do fato de não haver um con-

Case romeno "American Rom" faturou os Grand Prix de Promo & Activation e de Direct

corrente arrebatador, como o vencedor do
ano passado ("Replay" da TBWA\Chiat\
Day para Gatorade), alguns integrantes
do júri chegaram a pensar que o melhor
seria não haver Grand Prix em 2011. En-
tretanto, a orientação do presidente do
júri, Warren Brow, da BMF, foi firme pa-
ra que houvesse.

A disputa pelo prémio máximo foi tra-
vada entre o vencedor "American Rom"
— o mesmo do Grand Prix de Direct —
e "Musical fitting rooms" da DDB Cin-
gapura para a loja online de música Sta-
rhub PTE. De perfil mais tecnológico, o
preterido colocou dispositivos em pe-
ças de roupas de diversas lojas do país
que ao adentrarem os provadores, dis-
paravam uma música supostamente do
mesmo "estilo" do look ali experimenta-
do pelo consumidor. "American Rom" da
BV McCann Erickson, de Bucareste, para
as barras de chocolate Rom da fabricante

romena Kandia Dulce, levou a melhor pe-
lo seu poder mobilizador. A vitória dupla
em Promo e Direct, primeira coincidên-
cia nas duas áreas na história do festival,
colocou a Roménia no mapa de Cannes,
onde nunca foi um competidor relevante.

Outra surpresa da vitória romena é o
fato de um case desconhecido da maioria
dos participantes — e também dos jura-
dos — faturar dois Grand Prix nestes tem-
pos em que a internet faz circular global-
mente até as campanhas mais longínquas
e que as listas de favoritos aos Leões de
Cannes mobilizam a atenção do merca-
do nas semanas que antecedem o festival.

Alexandre Zaghi Lemos



Mídia e criação
de mãos dadas
Brasil une as atividades, mas peca por não evidenciar
contribuição midiática aos seus projetos no Media Lions

Por ALEXANDRE ZAGHI LEMOS azlemos@grupomm.com.br

Omodelo brasileiro de agências de publi-
cidade, que mantém sob o mesmo teto

as áreas de criação e mídia — coisa rara nos
principais mercados do mundo —, contri-
bui para que o País apresente um trabalho
diferenciado no Media Lions, em Cannes.
Entretanto, por outro lado, ao unir o pen-
samento criativo e midiático, o Brasil peca
na apresentação de seus cases concorren-
tes no Festival, ao não evidenciar de forma
clara a contribuição da mídia. A análise é
de Ezra Geld, diretor de mídia da JWT e ju-
rado brasileiro no Media Lions 2011.

"O modelo brasileiro trabalha em nosso
favor, mas não ajuda na mecânica de fazer
as inscrições em Cannes. Não somos bem
versados em separar a contribuição da mí-
dia para os projetos. No Festival, o júri tem
sede de mostrar a ideia ou insight de mí-
dia. No Brasil, vemos o trabalho no seu to-
do, e esse é o futuro da atividade" frisa. Se-
gundo ele, se a mídia está potencializan-

do a mensagem, o case se fortalece. Apesar
disso, as agências brasileiras conquistaram
dois Leões de Prata e dois de Bronze no Me-
dia Lions. "Todas as telas brasileiras muda-
ram para Semp Toshiba" da Talent para a
Semp Toshiba, e "Gol Ooool',' da JWT para
a campanha de Copa do Mundo da Coca-
Cola foram as Pratas. "República Popular
do Corinthians" da F/Nazca S&S para Ni-
ke, e "Sapatos" da Babel para a campanha
antirracismo da Asics, faturaram Bronzes.

A agência sul-coreana Cheil conquistou o
Grand Prixcom a ação "Homeplus subway
virtual store" para a Tesco, que já havia leva-
do dois Ouros em Direct. A ação consistiu
em uma loja virtual que podia ser acessa-
da por totens instalados em uma estação de
metro em Seul. O objetivo era o de agilizar a
corrida vida dos coreanos. O espaço se pare-
cia com uma loja real e permitia às pessoas
comprarem itens ao fotografar códigos com
seus telefones celulares. Após fazer o check-

Um ctique com o celular na estação de metro e as compras chegavam em casa

out, as compras podiam chegar à casa dos
compradores antes mesmo que eles retor-
nassem ao lar. A campanha aumentou as
vendas online da Tesco em 130%. "O Grand
Prix tem uma conexão clara com o negócio
do cliente, que precisava de lojas nas ruas.
E também com as necessidades dos consu-
midores, que não têm tempo" elogia Geld.

Bronze Young
Na competição por países, a liderança

coube aos Estados Unidos (um Ouro, qua-
tro Pratas e cinco Bronzes), seguido por
Alemanha e Reino Unido. O Brasil aparece
em sétimo. A Jung von Matt, de Hambur-
go, ficou com o título de Media Agency of
the Year. Agência alemã, que no ano pas-
sado conquistou o título de melhor agên-
cia independente do Festival, somou um
Leão de Ouro e outro de Prata no Media
Lions. Os sul-coreanos da Cheil, vencedo-
res do Grand Prix, ficaram com a segunda

posição, à frente da Ogilvy Argentina, ter-
ceira colocada.

O Brasil conquistou também a medalha
de Bronze na competição dos Young Me-
dia. O desafio do briefing era o de arreca-
dar US$ 2 milhões para a ONG brasileira
Iracambi, dedicada à preservação da Ma-
ta Atlântica. André Gramorelli, da F/Nazca
S&S, e Guilherme Barbato, da DM9DDB, fo-
ram os terceiros em uma disputa que reu-
niu mais de 40 duplas do mundo todo. As
vencedoras foram as recém-formadas Ha-
na Kundratuva e Katka Hunuova, estudan-
tes da Universidade Tomas Bata, em Llin,
na República Tcheca. A medalha de Prata
foi para a Alemanha.

Text Box
Anúncio



Chuva de Leões em Design
Jurados premiam 60% dos finalistas e concedem cinco trofeus ao Brasil

Por JONAS FURTADO jfurtado@grupomm.com.br

Guga Ketzer (Loducca) e Dulcídio Caldeira (ParanoidBR) comemoram Leão Luciano Deos entrega o Leão de Ouro a Roberto Fernandez, da JWT

f"̂  s brasileiros aproveitaram bem a ama-
LJbilidade dos jurados de Design, que
premiaram 86 dos 146 trabalhos selecio-
nados para o shortlist - o que correspon-
de a um impressionante índice de 58,9%.
Cinco das nove peças verde-amarelas fi-
nalistas voltaram para casa com trofeus.
Mais: pela primeira vez desde que.a cate-
goria começou a ser disputada, em 2008,
o Brasil conquistou dois Leões de Ouro:
um com "Balões" ação criada pela Lo-
ducca e ParanoidBR para a MTV, e outro
com "O inacreditável está no Emiliano"
da JWT para o Hotel Emiliano.

Esse é o terceiro ano consecutivo que o
País conquista trofeu dourado na disciplina
- apenas na edição de estreia os represen-
tantes nacionais não alcançaram tal honra-

ria. O número de contemplados ficou acima
dos três Leões ganhos em 2010, mas abaixo
do recorde (sete), registrado em 2009. Com-
pletam a lista de premiados a Prata para o
projeto "Livros da Virada Sustentável" da
Lew"Lara\TBWA para Virada Sustentável;
e os Bronzes para "A visão das marcas" da
JWT para a própria agência, e "Coincidên-
cia" da AlmapBBDO para Escola Panameri-
cana de Arte. O Brasil foi o sétimo país mais
premiado na área no ranking que tem lide-
rança folgada da Alemanha (cinco Ouros,
12 Pratas e oito Bronzes).

Chama a atenção o fato de todos os Le-
ões do Brasil terem saído para trabalhos ins-
critos por agências de publicidade. No en-
tanto, para o presidente do júri de Design,
Luciano Deos, único brasileiro a comandar

os trabalhos dos jurados de uma área em
Cannes em 2011, o fato não tem importân-
cia nenhuma. "Essa distinção entre agên-
cia de publicidade e escritório de design é
irrelevante. Para mim, pouco importa se
o trabalho vem de uma oficina mecânica,
de uma empresa de marketing direto ou de
um coletivo digital" afirma o presidente da
GAD' e da Associação Brasileira de Empre-
sas de Design. "Cada vez mais essa diferen-
ciação faz menos sentido. O que existe são
trabalhos bons e trabalhos ruins."

O Grand Prix da área acabou entregue
para "A experiência digital do Cosmopoli-
tan" da Digital Kitchen, de Chicago, para o
Hotel Cosmopolitan, de Las Vegas. Os Es-
tados Unidos são a quarta nação diferente
a levar o prémio máximo em quatro edi-

ções da categoria. Reino Unido, Hong Kong
e Bélgica ganharam o trofeu anteriormente.
O case americano conquistou os jurados ao
criar, em um território rotulado internacio-
nalmente por sua estética kitsch, um am-
biente impressionante em termos de per-
sonalidade e perspectiva, com indiscutível
bom gosto. Displays digitais instalados em
praticamente todos os ambientes aliados a
uma arquitetura contemporânea conferi-
ram ao suntuoso hotel um aspecto singu-
lar e propício para atrair uma classe mais
distinta e exclusiva do que os tradicionais
turistas que viajam para Las Vegas.

Artistas digitais
"O trabalho é um misto de filme, arqui-

tetura e design interior. O pessoal da Digi-
tal Kitchen se autodefine como 'artistas di-
gitais,' e isso fica claro quando se contem-
pla o Cosmopolitan. Eles transformaram
cada display digital do ambiente em uma
tela a ser preenchida, deixando a assina-
tura do escritório no lobby, em elevado-
res, no cassino e até nos quartos dos hós-
pedes" diz Conor Brady, um dos represen-
tantes norte-americanos do júri, que já se
hospedou no hotel. "Eles construíram uma
plataforma aberta para o design, que po-
de ser transformada e adaptada para di-
ferentes fins e eventos."

Segundo Deos, o impacto do case sobre
os jurados foi tamanho que, desde o início
dos trabalhos, ficou claro que o GP de De-
sign tinha dono. "O Cosmopolitan investiu
em uma verdadeira brand experience" ava-
lia o presidente do júri. "Em termos de de-
sign gráfico, arquitetura e ambiente, o case
era a mais poderosa solução dentre todas
as inscritas. Se descolou tanto que nenhu-
ma defesa de outra peça se sustentava. Is-
so facilitou a escolha dos jurados. A deci-
são foi praticamente unânime."

Fixação em banners mantém Brasil estagnado em Cyber
Leão de Prata da Loducca foi um dos poucos sintonizados com a evolução da área

Mais uma vez o Brasil mostrou no Cyber
Lions que continua parado no tempo,

tendo sido um dos países que mais inscre-
veu peças em banners, subcategoria res-
ponsável pela sua glória em festivais pas-
sados. O resultado disso foi a conquista
de apenas um Leão de Prata, com "Street
Art View" da Loducca para Red Buli - um
dos poucos trabalhos brasileiros sintoni-
zados com a evolução que a categoria ex-
perimenta nos últimos anos.

Nesta área, os Estados Unidos são im-
batíveis. O país conquistou os três Grand
Prix concedidos pelo júri presidido por
Nick Law, da R/GA de Nova York. Em we-
bsites, o prémio foi para "The wilderness
downtown" da Chris Milk para o Google;
enquanto "Old Spice body wash" de Wie-
den + Kennedy para Old Spice, venceu
como campanha interativa. O Grand Prix
de marketing virai ficou com "Pay with a
tweet" da R/GA para Innovative Thunder.
Os desdobramentos das três campanhas
nas redes sociais foram o atestado de su-

cesso nos resultados obtidos pelos seus
clientes. "Os GPs e a maioria dos Leões
deste ano consolidam as redes sociais co-
mo canal de contato com o consumidor
moderno" disse Law.

Mobile cresce
Raphael Vasconcellos, vice-presidente

de criação da AgênciaClick Isobar e repre-
sentante brasileiro no júri, chama a aten-
ção para a pequena proporção de inscri-
ções brasileiras nas três subcategorias
premiadas com os Grand Prix. "No pla-
no global, os banners receberam o me-
nor número de inscrições entre as seis
subcategorias. Na parcela brasileira, os
banners ficam em terceiro" critica, se re-
ferindo aos 32 banners inscritos pelo País,
atrás apenas das 45 de outras soluções e
das 37 peças virais.

Outro movimento no festival para o
qual Vasconcellos chama a atenção é o
crescimento das inscrições de peças de
mobile, cerca de um terço das 600 con-

correntes em outras soluções. "As peças
de mobile superaram este ano os ban-
ners. Enquanto a publicidade mundial
evoluiu em Cyber, o Brasil segue seu pró-
prio caminho com grande ênfase em ban-
ners" aponta. Nick Law, em seu balanço
da premiação, apontou as subcategorias
Banner e Websites como "marginaliza-
das neste ano"

Caminho certo
Neste sentido, Vasconcellos afirma que

o Leão de Prata conquistado pela Loduc-
ca precisa ser celebrado justamente por
ser uma iniciativa isolada no caminho que
o Brasil precisa seguir para voltar à van-
guarda criativa da área. Para garantir que
a única peça brasileira sobrevivente no
shortlist não morresse na praia, ele con-
ta que pediu a mudança de subcatego-
ria para viabilizar sua premiação, saindo
de virai marketing e corporate informa-
tion, para community applications. Nessa
ação, a Red Buli convidava os internautas

a postarem em seu site fotos dos grafites
mais interessantes que fossem encontra-
dos nas ruas. "A chancela da marca Red
Buli foi muito importante para o sucesso
dessa ação colaborativa" afirma.

Para Vasconcellos, o resultado do Cyber
Lions deve servir para as agências brasi-
leiras redefinirem suas diretrizes criativas
em vez de se questionar o talento. A mi-
gração de brasileiros para o exterior, que
têm seus nomes em muitas fichas técnicas
de agências do hemisfério Norte premia-
das este ano, também não deve servir de
desculpa. "As agências off-line no Brasil
tiraram muito mais gente das digitais do
que as estrangeiras" comenta.

Robert Galbraith



Festival reúne brasileiros
Profissionais de diversas áreas do mercado circularam pelo Palais des Festivais e arredores durante o evento

Ricardo Velloso, Ronaldo Ferreira (ambos da
DPZ) e Celio Salles (Euro RSCG)

Camila Dammann e Alexandre Ugadin (ambos
da Giovanni + Draftfcb)

Rodrigo Senra (Neogama/BBH), Diego Zaragoza Andrea Siqueira, Rinaldo Ferrarezzi (ambos da
(DPZ) e Daniel Porletto (Neogama/BBH) JWT), Wiltians Biondani (Bossa Nova Films) e

Alexandre Lucas (Dentsu Brasil)

Sérgio Amaral (MTV) e Fábio Costa
(0 Estado de S.Paulo)

António Carlos Accioly (Margarida Filmes), Mário Nakamura (Cinerama Renato de Paula (OgilvyOne) e
Brasilis), José Guilherme Vereza (11:21), Gustavo Oliveira e Cláudio Efraim Kapulski (Abemd)
Gonçalves (ambos da Giovanni+Draftfcb)

Guga Ketzer e Cassio Moron
(ambos da Loducca)

Denise Quadrado (Bossa Nova Films),
Alberto Lopes (Vetor Zero) e Juy
Abujamra (Bossa Nova Films)

Bianca Malburg (Mixer) e Ana Cristina Luiz Fernando Mussa
de Rossi (Lua Nova) (Ogilvy Brasil)

Cristina Duelos (Vivo) Cláudio Santos (Grupo RBS)
e Gal Barradas (Fbiz)

Alexandre Cardoso e Paulo Sérgio da Silva
(ambos da Terra Networks)

Tony Taylor (JWT) e Mário DAndrea
(Fischer&Friends)

Glen Valente, José Lopes (JWT)
e Manuela Bogado (HSBC)

Renato Fernadez (AlmapBBDO), Roberto
Fernandez (JWT) e Guilherme Jahara (DM9DDB)

Marcos Kotlhar (AlmapBBDO), Danilo Bóer
(BBDO) e Gustavo Sarkis (AlmapBBDO)

Rodrigo Duarte (OpusMúltipla), Fábio Miraglia Rafael Davini (Turner), Marcelo Cataldi (Fox
(JWT) e António Roberto Soni Rogoski Latin América), Hugo Rodrigues (Publicis) e
(OpusMúltipla) Monica Carvalho (DM9DDB)

Carlos Righi (Fulano Filmes) e
Marcello Droopy (QG Propaganda)

Carlos Siqueira (Satélite Áudio), Marcelo Oajja Monteiro (África), Fernando Nobre
Trotta, Ana Paula Marques (Ponto de Criação) e (BorghiErh/Lowe) e Filho Rubens (Ogilvy)
Henrique Veit (Zulu Filmes)

Marcelo Passos (África) e Carolina Barretto José Rubens Silva (Y&R), Daniel Chalfon
(Loducca) e Rodrigo Famer (África)

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem , São Paulo, p. 14-23, 27 jun. 2011.




