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Brasil ganha oito troféus no Ciclope
ed
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por Keila Guimarães de Buenos Aires
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gama/BBH e produzido pela The
Mill NY, conquistou um bronze na
categoria Best Visual Effects. Mas o
prêmio foi computado para os EUA,
já que o Ciclope destaca a produção
publicitária.
Além de EUA, Reino Unido,
Argentina e Brasil, completam a lista
de vencedores Espanha (três pratas e
quatro
bronzes),
Suíça
(dois
bronzes), Nova Zelândia (um ouro e
dois bronzes), Holanda (um bronze),
Uruguai (um prata) e Peru (um
prata).
A participação um tanto tímida
do Brasil chamou a atenção dos
participantes do país. Alguns
apontavam o desinteresse de
agências e produtoras em inscrever
suas peças como o principal
responsável pela pouca quantidade
de prêmios. Outros, a falta de
divulgação. Mas para Francisco
Condorelli, diretor do Ciclope, o
resultado é um reflexo do mercado
publicitário atual. "Estados Unidos e
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hegou ao fim a segunda edição
do Ciclope International Advertising Craft Festival, dedicado à
produção publicitária, realizado na
semana passada, entre os dias 14 e 17,
em Buenos Aires, Argentina. Além
de reunir diretores, produtores e
criativos de diversas partes do
mundo,
que
acompanharam
seminários e workshops sobre a
indústria de produção, o evento
também premiou os melhores filmes
inscritos. Ao todo, foram 127
trabalhos destacados, entre 350
inscritos em cinco categorias: Live
Action, Animação, Som, Especiais e
Menção Especial.
Os Estados Unidos foram os
grandes vencedores e levaram pelo
menos um troféu em cada categoria,
arrematando, ao todo, 66 prêmios:
14 ouros, 24 pratas e 24 bronzes,
além de dois Grand Prix. Os GPs
foram para as produtoras Machina,
com o clipe "Simple Math", para a
banda Manches- ter Orchestra, e
para a Smuggler, com o filme "After
Hours", criação da Droga5 para a
Puma. A peça também levou um GP
no Film Craft no Cannes Lions 2011.
Reino Unido e Argentina empataram no número de troféus e
foram os segundos mais premiados.
Porém, os britânicos destacaram-se
com seus trabalhos de pós-produção
nas categorias Best Visual Effects e
Best Animation 3D e levaram sete
ouros ao todo, contra nenhum do
país latino- americano, além de
cinco pratas e cinco bronzes. A
Argentina, com 17 prêmios, ficou
com nove pratas e oito bronzes. O
Brasil foi o terceiro país mais
premiado, com um ouro, duas pratas
e cinco bronzes.
O ouro do Brasil foi conquistado
pela Delibistrot com "Vício", criado
pela F/Nazca S&S para a Nike. As
duas pratas foram para um mesmo
trabalho: "Goals", produção da
Vetor/Animatorio para filme da
Coca-Cola, elaborado pela JWT. Os
cinco bronzes foram para "Elvis
Presley", da C&A, produzido pela
Vetor Zero/Lobo e criado pela
DM9DDB; "Salvando brinquedos",
do Car- toon Network, criado e
produzido
pela
Vetor
Zero/Animatorio; "Homem-traço",
da Bic, produção da Dínamo Filmes
e criação da BorghiErh/Lowe;
"Nerd", filme da Tigre produzido
pela Piloto, com criação da Talent e
"Moto", pelo trabalho da produtora
de som A Voz do Brasil no comercial
da
Embratel desenvolvido pela AlmapBBDO.
O filme "Keep Walking, Bra- zil",
criado
pela
brasileira
Neo-

s
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Europa têm maioria porque são
mercados maiores e têm história
longa em produção", afirmou.

SEMINÁRIOS
O Ciclope também abrigou seminários e workshops e o encontro de
produtores
World
Producers
Summit. Destaque para o "The
Music Seminar", que reuniu para um
debate três grandes nomes: o
holandês
Sander
van
Maarschalkerweerd,
da
Sizzer
Amsterdam, Alan Terpins, de A Voz
do Brasil, e o norte-americano Brad
Stratton, da Bang Music.
O assunto que ocupou a mesa de
discussão foi o modo como a
propriedade intelectual é tratada em
cada país. Enquanto nos EUA a
agência passa a deter os direitos
autorais ao adquirir a música de uma
produtora, na Europa e no Brasil ela
permanece sendo propriedade do
autor.

Foi assim que A Voz do Brasil, 27
anos depois de criar o memorável
jingle para a Chevrolet ("Meu
coração bate mais alto dentro de um
Chevrolet"), foi procurada pela
montadora novamente em 2010 dessa vez, para o lançamento do
Camaro, que a companhia trazia
para o país.
"Eles sabiam que esse não era um
carro barato, que é voltado para um
público entre 40 e 50 anos, pessoas
que eram jovens quando o jingle foi
lançado. Foi assim que nos
procuraram novamente", contou
Terpins, para a surpresa de Stratton,
da Bang Music. "Isso é fantástico. É
difícil nos EUA, onde, uma vez que
você é pago, está feito. As músicas
que escrevemos há dez anos podem
ser usadas por qualquer um, sem ao
menos nos ligarem", refletiu.
O
holandês
Sander
van
Maarschalkerweerd,
da
Sizzer
Amsterdam, que levou o bronze da
Holanda pela produção musical para

o filme da coleção 2011 "Fuel for Life
Denim", da Diesel, complementou:
"O mercado precisa entender que há
um custo para a produção e criação
de músicas".
"Todos os nossos clientes têm
dinheiro. O que eles precisam é de
uma boa razão para pagar pelo nosso
trabalho", frisou Stratton. "Gastar 5%
do orçamento com música é um
preço muito baixo para garantir algo
que irá elevar a qualidade até mesmo
de um filme muito simples",
reforçou.

WORKSHOPS

like", da Wieden + Kennedy Portland
para a Old Spi- ce, ele apontou como
uma plataforma que contempla o
formato tradicional de 30 segundos e
o digital pode trazer resultados incríveis. "Esse comercial é fantástico.
No primeiro dia, alcançou seis
milhões de views no Youtube e
aumentou as vendas em 27% seis
meses após a campanha".
Já Stephen Venning, produtor
executivo da The Mill NY, produtora
de filmes premiados como "Write
the Future", da Wieden + Kennedy
para a Nike, fez uma apresentação
sobre projetos 3D, ilustrada com
projetos da própria produtora.
Erik
Verheigen,
head
of
broadcasting da Wieden + Kennedy
Amsterdam, fez uma inspira- dora
apresentação sobre o modo de
trabalhar da agência (veja reportagem na página 21).
Satisfeito com a participação de
nomes de peso da indústria,
Francisco Condorelli, diretor do
Ciclope, trabalha na produção da
terceira edição do evento. "O festival
dá valor ao negócio. Os clientes
tratam
as
produtoras
como
provedores de serviços apenas,
entendem que todas fazem o mesmo
trabalho e por isso não querem
pagar mais por determinado serviço.
Mas isso não é verdade. Algumas
podem criar trabalhos fantásticos e o
melhor modo de mostrar isso é com
um festival", acredita.

O aguardado workshop de Simon
Gosling, ganhador de um Oscar por
Efeitos Especiais, da britânica
Framestore, sobre mascote na
publicidade e design de personagens,
agradou os participantes - o designer
passeou pela história da publicidade,
com personagens como Tony the
Tigger e Ronald McDonald.
Entusiasmado com a campanha
"The man your man could smell

Fonte: Propmark, São Paulo, 21 nov. 2011, p. 20.

