
OFestival de Cannes terá 15 competi
ções na edição de 2012 com a inserção 

de Mobile Lions e Branded Entertainment 
Lions. Depois de lançar as duas novas áre
as, a própria Emap, empresa britânica pro
prietária do evento, parece concordar que 
o limite foi excedido. "Com 15 categorias as 
coisas ficaram mais complicadas. Estamos 
considerando o corte de algumas delas" afir
mou Philip Thomas, CEO da companhia, 

que esteve no Brasil na semana passada 
para divulgar o Cannes Lions em encon
tros com anunciantes, agências e entidades. 

Ele citou apenas uma área que estaria 
na linha de corte. Trata-se, justamente, da
quela que se tornou a mais complexa pa
ra os jurados: Cyber Lions. Por um lado, 
a quase morte anunciada da competição 
não parece ter consonância com os núme
ros. Em 2011, foram 2.835 peças inscritas, 

o que representa faturamento de cerca de 
R$ 2,6 milhões. Cyber Lions teve o quinto 
maior volume de inscrições, atrás apenas 
de Film, Press, Outdoor e Media. 

Por outro lado, a competição de Cyber 
está cada vez mais confusa. A começar pelos 
três Grand Prix: um para sites, campanhas 
integradas, banners, rich media e parte téc
nica; o segundo para virais; e o terceiro pa
ra "outras soluções interativas digitais" que 
reconhece desde games a ações mobile. É 
isso mesmo: apesar do surgimento de Mo
bile Lions, Cyber segue com uma microárea 
destinada a esta mesma disciplina. 

A resposta para a complexidade está na 
própria dinâmica do mercado. "Hoje, o di
gital permeia todas as categorias e temos 
vários vencedores em diversas áreas que 
são trabalhos de Cyber. Por isso, estamos 
considerando a necessidade de ela existir" 
justifica Thomas. 

Para ex-jurados, no entanto, a resposta à 
confusão passa muito mais por mudanças 
em Cyber do que pelo seu fim. "Existem tra
balhos digitais sendo premiados em outras 
categorias, claro. Mas ainda há a necessida
de de termos reconhecimento para coisas 
típicas de interatividade" defende Raphael 
Vasconcellos, vice-presidente de criação da 
AgênciaClick Isobar, que foi jurado de Cy
ber Lions em 2011. 

Ele cita os três Grand Prix deste ano co
mo casos típicos da categoria. "The Wilder-
ness Downtown' [criado pela Chris Milk e 
Google para a banda Arcade Fire) é típico, 
pois eu não considero um filme interativo. 

'Pay with a Tweet' (da R/GA para Innovati
ve Thunder) até poderia ser entendido co
mo Titanium, mas seria forçar muito a bar
ra, porque a ação é específica para o digital. 
E 'Responses' (da Wieden+Kennedy para 
Old Spice) misturou redes sociais com pro
dução de vídeos para a internet" comenta. 

Por u m a revita l ização 
O que Vasconcellos sugere é uma revi

são desta premiação. "Na verdade, a cada 
três ou quatro anos Cyber deveria mudar, 
por conta de o mercado digital ser muito di
nâmico. Hoje, eu questiono a manutenção 
de algumas subcategorias como banners e 
websites, que não têm mais representativi
dade criativa", aponta. 

Para outro ex-jurado, Jean Boechat, dire
tor de criação da Age Isobar, o festival pre
cisa se repensar de forma mais ampla. Isso 
significaria mudanças grandes em Cyber, 
mas não o fim da competição. "O melhor 
seria distribuir algumas subcategorias em 
outras. Viral, por exemplo, poderia ir pa
ra Film. Uma campanha integrada pode ir 
para Integrated. Mas é difícil estabelecer 
essas fronteiras" reconhece. Ele acredita 
que existem coisas específicas que não po
dem ser abraçadas em outras áreas e que o 
fim de Cyber mataria uma competição que 
premia negócios. "Uma campanha de Fa-
cebook, por exemplo, só seria abraçada se 
criassem uma categoria Facebook Mesmo 
banners e sites são coisas que continuam 
ajudando os clientes a vender. Como o fes
tival vai deixar de reconhecer isso?" indaga. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1489, p. 21, 12 dez. 2011.




