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Em ritmo ace-
lerado a partir 
dos anos 1990, 
o Festival In-
ternacional de 

Criatividade de Cannes tem se reinventado 
e ajudando a explicitar os caminhos que di-
tam as transformações do mercado publi-
citário mundial. Um dos profissionais que 
testemunham tal movimento é Márcio Mo-
reira, ex-vice-chairman global da rede Mc-
Cann Worldgroup. “Em 60 anos, o Festival 
revelou muitos talentos, muitos caminhos 
criativos, muitas soluções de mídia. Esse é 
o seu maior mérito: o de ter sido um cata-
lisador — e, portanto, um acelerador — em 
nível global, de tudo aquilo que transfor-
mou a nossa indústria no potente gerador 
de negócios e de ideias que é hoje”, afirma 
Moreira que presidiu o júri de Cannes em 
duas ocasiões: em 1978, quando atuava no 
escritório brasileiro da McCann-Erick son, 
e em 1983, época em que já atuava na se-
de da rede, em Nova York.

Um dos grandes indicadores da evolu-
ção do mercado nesse período são os Grand 
Prix que fizeram história no Festival. Cada 
escolha dos júris procura refletir para on-
de a indústria caminha. No ano passado, 
por exemplo, o case Nike+FuelBand foi o 
grande destaque, faturando os Grand Prix 
de Titanium e Cyber. A pulseira que mede o 
rendimento físico foi desenvolvida em par-
ceria do anunciante com a R/GA. “É um ca-
so brilhante de execução, design, interface 
e experiência. A pulseira muda a maneira 
como as pessoas interagem com a tecno-
logia”, afirma David Rolfe, diretor de produ-
ção integrada da rede BBDO. 

Tecnologia que comunica
Nike+FuelBand é uma evolução da pla-

taforma Nike+, que ganhou o Grand Prix de 
Cyber e um Titanium Lion em 2007 ao mos-
trar o quanto a tecnologia e a comunicação 
estavam atreladas à publicidade. Uma his-
tória curiosa marca o lançamento da tec-
nologia antecessora: a agência desenvolveu 
o projeto de um dispositivo que, acopla-
do a um tênis de corrida, possibilita que o 
usuário ouça música e arquivos de áudio,  ao 
mesmo tempo que acompanha sua perfor-
mance. A agência atendia a conta da Nike 
e precisava de um parceiro da área de tec-
nologia para viabilizar a ideia. Ofereceu o 
projeto a Nokia, também cliente da casa, 
mas os executivos do anunciante não acei-
taram a parceria, que caiu no colo da Apple. 

Na esteira dessas inovações, o festival de-
cidiu lançar na edição de 2013 a categoria 
Innovation, destinada a avaliar tecnologias 
aplicadas à comunicação e aos negócios. 

CANNES LIONS

Os transformadores
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Mas essa não foi a única categoria criada 
sob inspiração de um case específico. Em 
2002, a série de oito curtas “The Hire”, da  
Fallon para BMW, conquistou o Grand Prix 
de Cyber Lions, mas a comunidade criativa 
entendeu que ele merecia mais, por conta 
de seu caráter inovador. A marca nem se-
quer aparecia durante os minutos de puro 
entretenimento da série. 

Assim, em 2003, Dan Wieden, fundador 
da Wieden + Kennedy e presidente dos jú-
ris de Press e Film naquele ano, sugeriu a 
criação de um prêmio especial para consa-
grar a inovação. Era o Titanium Lions que, 
em seus dois primeiros anos, não admitiu 
inscrição, já que era oferecido para uma das 
ideias de destaque do Festival.  Após pre-
miar “The Hire” em 2003 e não ser conce-
dido a ninguém em 2004, a categoria se tor-
nou aberta a inscrições, ampliado seu foco 
para campanhas com boas ideias integra-
das. Em 2007, ocorre a divisão entre Tita-
nium, para grande ideia, e Integrated, pa-
ra ações integradas. 

Nó digital
Outra confusão entre categorias ficou 

explicitada em 2007, quando “Evolution”, 
da Ogilvy Toronto para Dove, conquistou 
os Grand Prix de Cyber e Film, na primeira 
vez que essa coincidência ocorreu. A situa-
ção, emblemática do nó digital na “cabeça” 
do Festival, ganhou força no ano seguinte 
quando outro vídeo para internet, “Believe”,  
da McCann San Francisco para o jogo Ha-
lo3, dividiu o Grand Prix de Film com o já 
clássico “Gorilla”, da Fallon para Cadbury. 
A área de Film, então, ganhou uma catego-
ria específica de filmes para internet; e Cy-
ber passou a ter três Grand Prix, incluindo 
um para vídeos. 

Em 2008, outro fato levaria a publicida-
de a entender que seu papel vai muito além 

de vender produtos: a campanha presiden-
cial de Barack Obama, “Obama for Ameri-
ca” ganhou os Grand Prix de Titanium e In-
tegrated, na primeira e até agora única vez 
que uma iniciativa de marketing político foi 
premiada com esses troféus. A ação combi-
nou uso de novas mídias, marketing porta 
a porta e até a publicidade tradicional para 
engajar as pessoas e ampliar a quantidade 
de doações para a campanha. 

Em sua história, Cannes contabiliza di-
versos filmes que ajudaram a levar o mer-
cado adiante. Alguns exemplos são “Go-
rilla”, de Cardbury (2008), “Grrr”, de Hon-
da (2005), “Whassup”, de Budweiser (2000) 
e “Litany”, para The Independent (1999). 

Mas o exemplo maior parece ser “1984”, 
comercial da Chiat/Day para a Apple. Ele 
quebrou muitos paradigmas. “Estávamos 
vivendo um momento muito especial, não 
porque estivéssemos fazendo um bom co-
mercial, mas porque estávamos lançando 
um produto que iria transformar o mundo. 
Nós usamos um diretor conhecido  (Ridley 
Scott) de uma forma bastante inovadora. 
Usarmos o Super Bowl, que é um palco bas-
tante especial. Todas essas coisas combina-
das resultaram em um comercial bastante 
especial”, afirmou Lee Clow, atual chairman 
da rede TBWA, em entrevista concedida à 
Revista da Criação, em 2009. “É exatamente 
assim que nascem as grandes obras. Fruto 
de uma conjunção de fatores”, completou 
o responsável pela criação da campanha. 

Alguns detalhes ajudam a alimentar a 
história, como o de que Steve Jobs e Clow, 
que eram amigos pessoais, programaram 
apenas uma exibição porque os outros exe-
cutivos da Apple haviam odiado o comer-
cial, algo que hoje parece irônico diante do 
perfil inovador que a empresa assumiu es-
pecialmente após a segunda passagem de 
Jobs por lá. O ganho de reputação da cor-
poração californiana nos últimos 30 anos 
foi mais uma transformação que teve como 
um de seus principais capítulos um Grand 
Prix em Cannes.

Patrocínio

As agências brasileiras, apesar de 
terem conquistado cinco Grand Prix 
no Festival de Cannes, sendo dois em 
Cyber, dois em Press e um em Radio, 
nunca trouxeram para o País um 
prêmio principal concedido a fi lmes. 
Mas em 2004, a produtora Zohar 
coproduziu uma das grandes ideias da 
década: o comercial “Mountain”, da 
TBWA de Londres para Playstation, 
Grand Prix de Film naquele ano. 

Sua parceira internacional, a 
Gorgeous estava em busca de uma 
locação para criar a pirâmide humana 
que escalava um prédio, uma forma de 
divulgar o Playstation2. “Os convenci 
de que o Rio era o melhor lugar para 
aquela ideia, e não o Leste Europeu, 
que estavam cogitando. Eu já havia 

Um Grand Prix meio brasileiro

pensado, inclusive, na principal 
locação, que é onde há atualmente a 
Cidade das Artes. Na época, ela estava 
em construção para substituir um 
trevo viário. Era perfeito”, relembra 
Carlos Paiva, sócio da Zohar. 

Ao todo, em torno de 1,5 mil 
fi gurantes recrutados pela Zohar 
foram utilizados em seis dias de 
fi lmagem, incluindo ginastas e artistas 
circenses. A produção contou com 
seis câmeras, incluindo uma em um 
helicóptero, que ajudou muito na cena 
fi nal, que mostra as pessoas subindo 
pelo Rio Sul Center, maior edifício do 
Rio de Janeiro. Cerca de 50 pessoas 
participaram da cena da escalada, 
mas a pós-produção multiplicou o 
contingente para 150 mil.

Assista em http://migre.me/eGTeH alguns dos cases que mudaram a história do Festival de Cannes+

“1984”, “The Hire” (com Madonna), “Nike+” e “Obama for America”: quebra de paradigmas
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