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Uma grande descoberta. Um novo olhar sobre o que é possível e 
impossível. Uma nova forma de ver o mundo e suas oportunidades. 
Sem dúvida, um divisor de águas na minha trajetória.

Nesta terceira participação como jurado, sinto a mesma emoção 
que tive quando estreei em 2009 e quando fui presidente em 2011. 

Um GRANDE reconhecimento, uma GRANDE responsabilidade e 
principalmente um GRANDE aprendizado.

Que possamos mais uma vez celebrar a criatividade mundial. 
Vendo, convivendo e torcendo com todos aqueles que acreditam 
em ideias e soluções criativas e inovadoras.

O que representa Cannes Lions em sua carreira?

Qual é a importância de estar no júri?

Qual sua expectativa para os 60 anos do festival?

60 ANOS de 
Cannes Lions

Luciano Deos
GAD’ 

Design Lions

Fernando Scheller

Rosto da grife Christian Dior,
a atriz indicada ao Oscar Sha-
ron Stone é um indicativo de
que as campanhas regionais
desenvolvidas no Brasil não
estão mais pensando peque-
no. A FG Empreendimentos,
construtora especializada em
edifícios de luxo na região de
Balneário Camboriú (SC),
não teve vergonha de apresen-
tar uma proposta à atriz e con-
seguiu ter a imagem de Sha-
ron associada a seus novos
empreendimentos.

Conhecida em Santa Catari-
na por lançar empreendimen-
tos de alto padrão, com preço
mínimo de R$ 2,5 milhões, a
FG fechou contrato com Sha-
ron Stone após um funcioná-
rio da área de comunicação da
empresa pedir literalmente
de joelhos que a atriz ouvisse
uma proposta – ela estava na
região a passeio, visitando o
namorado. A repercussão lo-
cal foi tão grande que agora a
FG pretende usar a conexão
com a estrela de Hollywood
para projetar sua marca nacio-
nalmente.

Como a região de Balneário
Camboriú é destino para vera-
nistas de várias partes do País,
o diretor comercial da FG, To-
ninho Roncaglio, diz que a
ideia é estender a campanha
com a atriz para Estados co-
mo Paraná, São Paulo, Goiás,
Mato Grosso e Mato Grosso

do Sul. Como seu contrato de ex-
clusividade com a Dior ainda
não expirou, Sharon não pode es-
trelar um filme para a TV para a
construtora. “É isso que esta-
mos esperando acontecer para
ampliarmos nosso relaciona-
mento com ela”, diz o executivo.

Global x local. Enquanto a ima-
gem de uma estrela mundial está
sendo usada para dar mais rele-
vância a uma empresa local, gran-
des marcas nacionais estão preo-
cupadas em desenvolver campa-
nhas regionais para ganhar mer-
cados específicos. Segundo o di-
retor de operações da Young &
Rubicam, David Laloum, o mer-
gulho nas características locais
poderá influenciar decisões não
só sobre publicidade, mas tam-
bém sobre embalagens e presen-
ça no ponto de venda. “Em Ma-
naus, o costume das pessoas é ir
ao supermercado todo dia e com-
prar só o necessário para prepa-
rar a próxima refeição. Por isso,
faz sentido que as embalagens se-
jam menores”, diz Laloum.

Alguns produtos, ainda que
lançados nacionalmente, têm na-
turalmente mais apelo para um
mercado específico. É o caso da
Honda Pop 100, motocicleta
que terá esforço de marketing
concentrado no Nordeste. Ven-
dida a cerca de R$ 4,2 mil, a moto
foi idealizada como um substitu-
to ao transporte público. “Acho
que existe a consciência de que o
crescimento do consumo está
hoje nessas regiões (Norte e Nor-

deste)”, diz Laloum. “É essen-
cial entender suas necessida-
des, e não só tentar desenvol-
ver um produto mais barato
para eles.”

As campanhas específicas
podem ser desenvolvidas até
em regiões de uma mesma ci-
dade. Com o objetivo de atrair
clientes e reforçar a marca da
operadora de telefonia celu-
lar Vivo em regiões mais ca-
rentes de São Paulo, a Young
& Rubicam desenvolveu um
concurso cultural para sele-
cionar talentos locais para as
peças publicitárias que se-
riam veiculadas nessas comu-
nidades. Desta forma, os ros-
tos estampados nos anúncios
refletiram verdadeiramente a
“cara” dos moradores de bair-
ros como Parque Santo Antô-
nio, na zona sul da capital.

Como em Hollywood. Embo-
ra seja uma negócio local, a
FG Empreendimentos espera
que associar sua imagem com
uma atriz de cinema faça seus
clientes se sentirem tão espe-
ciais quanto estrelas de Holly-
wood. Por isso, vai promover,
no fim do mês, uma festa para
convidados vip em Balneário
Camboriú – novamente com
a presença de Sharon Stone.
“Vamos nos posicionar para o
Brasil como uma empresa do
mercado de luxo”, diz Ronca-
glio. “E ter o rosto de Sharon
na campanha é a melhor for-
ma de comunicar isso.”

MÍDIA&MKT

Publicidade voltada a mercados específicos ganha força no Brasil e atrai até celebridades internacionais, como a atriz Sharon Stone
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Regionais, mas sem pensar pequeno

Making of

A DM9Rio criou para a Anistia
Internacional a campanha
“Tweet Censurado”.

CONTRA A CENSURA

Campanha feita em 7 dias

Num site, é possível criar um post “censurado”
no Twitter. O slogan: “Em muitos países, é isso
que acontece com quem tenta se expressar”.

SEIS DIFERENTES LÍNGUAS

Lílian Cunha

Em um ano difícil, o mercado
publicitário brasileiro conse-
guiu crescer 6%, alcançando fa-
turamento total de R$ 44,85 bi-
lhões. Excluindo-se permutas,
faturamento com links patroci-
nados de internet e outros
itens, a receita obtida somente
com a venda de espaço publici-
tário somou R$ 30,1 bilhões em
2012, um aumento de 5,98%
em relação a 2011. Os dados
são do Projeto Inter-Meios, do
Grupo Meio & Mensagem, em
parceria com a PriceWaterhou-
seCoopers.

O ano passado, conforme de-
monstra o levantamento, foi
marcado pela evolução da re-
ceita publicitária destinada a
canais de TV aberta. As emisso-
ras abertas ficaram com 64,7%
do total investido em mídia –
participação recorde alcança-
da pelo meio TV desde o início

do estudo, em 1990. O fatura-
mento do veículo em 2012 che-
gou a R$ 19,52 bilhões, uma ex-
pansão de 8,33% sobre 2011.

O segundo maior faturamen-
to foi o dos jornais, que regis-
traram uma participação de
11,24% do total. A receita do
segmento foi R$ 3,38 bilhões,
alta de 0,67% em relação a
2011. “O mercado se movimen-
tou dentro de suas próprias
perspectivas, considerando
que o crescimento do Produto
Interno Bruto do País não che-
gou a 1%”, diz José Carlos de
Salles Gomes Neto, presiden-
te do Grupo Meio & Mensa-

gem. “Como um todo, os nú-
meros podem ser considera-
dos bons”, acrescenta.

Em terceiro lugar, ficou a re-
ceita de anúncios em revistas,
que somou R$ 1,92 bilhões. O
segmento, porém, apresentou
decréscimo de 5,43% de um
ano para o outro.

A internet registrou a quarta
maior participação, com R$
1,51 bilhão e alta de 4,36%. Den-
tro da receita do meio, os anún-
cios fechados por meio de agên-
cia ficaram com a maior partici-
pação, totalizando R$ 1,04 bi-
lhão, alta de 8,92%. As permu-
tas (quando o site anuncia em
troca de uma parceria ou em
troca de um serviço ou produ-
to), embora tenham somado
só R$ 16,7 milhões, cresceram
268% de um ano para o outro.

O meio rádio teve um cresci-
mento maior que internet,
com avanço de 4,77%. Sua re-
ceita chegou a R$ 1,18 bilhão.
Cinema foi o meio que mais te-
ve aumento de receita no ano,
alcançando evolução de
22,34%. Sua participação, po-
rém, ainda é pequena: 0,35%. O
faturamento de mídia exterior
também teve bom desempe-
nho, com aumento de 6,35%.

DIVULGAÇÃO

Mercado publicitário cresce
6% e fatura R$ 44,8 bilhões

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

Normalmente, uma boa campa-
nha para televisão leva em mé-
dia de quatro a seis semanas pa-
ra ser gravada, editada e ir ao ar.
Mas a nova campanha da Vivo,
criada pela agência Y&R, foi fei-
ta em apenas sete dias. As grava-
ções aconteceram no fim de se-
mana dos dias 9 e 10 de março,
no Rio de Janeiro, e a estreia
aconteceu no último sábado.

Mesmo com a produção em
ritmo expresso, os dois filmes
da campanha contaram com no-
mes de peso. Fernando Meirel-

les e o filho, Quico Meirelles, fo-
ram os responsáveis pela dire-
ção de cena. A estrela da campa-
nha é a atriz Grazi Massafera.

Os filmes destacam o preço
baixo do produto Vivo Sempre
para ligações, internet e SMS.
Em um dos filmes, por exem-
plo, um rapaz aprecia a foto de
Grazi em uma revista e decide
ligar para a atriz. Grazi pergun-
ta como ele tinha conseguido
seu telefone. “Ah, eu não sa-
bia... Eu apenas fui ligando, li-
gando e ligando...”, diz ele. / L.C.

Diferenças. Laloum, da Young & Rubicam: respeito aos costumes locais

● Estrela
A FG Empreen-
dimentos não
revela o quan-
to pagou para
ter Sharon Sto-
ne como garo-
ta-propagan-
da, mas o ‘Es-
tado’ apurou
que o valor é
só um pouco
inferior ao pre-
ço de um apar-
tamento da
construtora.

Ação mundial

DIVULGAÇÃO

No total, 115 países

● Campeões de receita

TV aberta ficou com
64% do total investido
em 2012, seguida pelo
jornal, com 11%; rádio
cresceu mais que a web

Filmes. Grazi foi dirigida
por Fernando Meirelles

R$ 30,1 bi
foi a receita com venda de
anúncios

64,7%
do faturamento do mercado
ficou com TV aberta

11,24%
foi a fatia dos jornais
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2012, Negócios, p. N6.




