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Há sete anos, na edição de 2004 do então Festival de Cannes, eu 
alertava aqui neste espaço para o fato de que 1/3 das 50 palestras 
apresentadas já não tratavam mais da publicidade "normal": brie-
fing, ideia, campanha, realização, mídia, consumidor, resultados. E 
que um número expressivo de palestrantes e lideranças, cada vez 
mais, falava num modelo novo, no qual as novas plataformas de 
comunicação online (ainda existia essa divisão) seriam as princi
pais ferramentas de comunicações de marketing. 

Em 2011, não só não aconteceu mais nenhuma palestra da antiga 
forma de fazer publicidade, como a própria exibição dos filmes (an
tes a razão de ser do Festival) ocorreu num modesto segundo pla
no, confinada em salas menores dos últimos dias da programação. 

No primeiro plano, dezenas de palestras e workshops inundaram 
os participantes do agora Festival Internacional de Criatividade, 
levando-os, em alguns casos, a uma situação de grande confusão 
e perplexidade. O que afinal estava acontecendo? Como direcionar 
minha carreira, minha empresa, meus negócios neste "most dis-
ruptive point of transformation" em que nos encontramos?, como 
disse Jeffrey Katzenberg, ceo da DreamWorks. Aliás, o que uma 
empresa de entretenimento estava fazendo num debate mediado 
por Sir Martin Sorrell, o todo-poderoso da WPP? 

Pense em uma dezena de respostas para as perguntas acima e 
provavelmente todas estarão certas. Porque este foi o ano do 
Big Bang do Festival de Cannes. Depois de propor e incorporar 
as novas plataformas de comunicação de marketing, o mundo da 
publicidade se depara com infinitas possibilidades de promover o 
relacionamento das marcas com seus consumidores e, ainda, ou
tras infinitas possibilidades que o consumidor pode criar para se 
relacionar com sua marca, sem que você, anunciante ou agência, 
tenha o menor controle. 

Criatividade aplicada aos negócios, promovendo marcas, gerando 
valores e moedas sociais que fatalmente terão que ser convertidas 
em consumo de produtos e serviços, seja quando for, com quem 
for e em todas as plataformas possíveis. Esse é o resultado da 
explosão dos limites e galáxias organizadas que existiam quando 
nosso universo era constituído de anunciantes, agências, veículos 
e fornecedores. 

Vai demorar ainda alguns anos para que esta explosão se alinhe 

novamente em sistemas conhecidos e previsíveis. Por enquanto, o 
melhor a fazer é observar, tentar entender e testar as possibilida
des, sem preconceitos ou fórmulas preestabelecidas. 

Como estão fazendo os jovens profissionais de todos os países 
que foram este ano, a grande maioria em Cannes. Eles não vi
ram e não viveram o antigo festival de filmes de Cannes e, para 
eles, a profissão que abraçaram se desenvolve nessas platafor
mas multidisciplinares, nas quais o importante é gerar um valor 
reconhecido pelos consumidores, seja através de um comercial, 
uma promoção, uma oferta ou uma simples história que agra
de tanto que seja absorvida e retransmitida nas redes sociais. 
"Storytelling" e "New" foram as palavras mais repetidas na 
semana de Cannes. 

Não quero terminar sem elogiar a presença do Brasil, cada vez 
mais forte. Emplacar a Agência do Ano pela sétima vez (so
mos o País que mais emplacou este prêmio), com mais de 60 
Leões na sacola, são números que não se podem esconder, 
qualquer que sejam os critérios. Se vamos bem numa ou mal 
em outra categoria, isso deve ser motivo de comemoração e 
não de crítica. Mostra que temos flexibilidade e safras que 
vão se sucedendo. E mais, que nossos profissionais estão se 
adaptando muito bem a esse novo cenário pós-Big Bang. Não 
me passou despercebido o fato de que as tradicionais lide
ranças criativas das agências brasileiras sequer estavam lá. 
Em seus lugares, uma nova liderança (não consigo deixar de 
mencionar: quase todos os ex-Young Lions), subiram ao palco 
do Palais para receber o reconhecimento de seus trabalhos. 
Gente de criação, mídias on e offline, planejamento, um re
cebendo prêmio da categoria do outro, totalmente à vontade 
nesta era disruptiva. 

Finalmente, será divertido ver como a organização do Cannes 
Lions vai se virar para enquadrar esses novos não formatos da 
comunicação comercial em suas rígidas e antiquadas categorias. 
Falar em rádio, outdoor, TV, marketing direto etc num mundo em 
que todos esses meios podem estar juntos numa mesma platafor
ma (ou mesmo um ocupando a plataforma do outro) só vai fazer 
sentido para que as inscrições continuem a ser feitas em uma ou 
mais categorias, porque afinal o próprio Festival é um business e 
tem que sobreviver. 
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