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cannes lions

O trampolim

ra coordenar esse trabalho, alimentaram
minha autoconfiança e me ajudaram a assumir uma posição no mercado dos Estados Unidos. Se consegui arrumar meu
espaço no exterior, foi por causa de Cannes”, garante.

Inúmeros profissionais tiveram no Festival o maior impulso para suas carreiras

Passe valorizado
A conquista de Leões em Cannes também pode valer um bom incremento no
salário. “Com o prêmio, você volta com
uma posição melhor no mercado. Por isso,
muitas agências, sabendo que um determinado profissional vai se destacar com
Leões, já tentam contratá-los antes do Festival, a um valor menor”, relata Eduardo
Marques, ex-diretor de criação da Ogilvy,
por onde conquistou diversos prêmios em
2011 e 2012. Ao final da edição de 2012
do Festival, ele tinha propostas da BBH e
Mother, ambas de Londres, Crispin, Porter + Bogusky, AKQA e Pereira&O’Dell, e
acabou optando pela última.
Marques foi, segundo o relatório Cannes Report, o diretor de criação mais premiado do Festival no ano passado. Sua
história recente também explicita o papel do evento de mudar destinos profissionais. Em 2008, ele e o diretor de arte
Douglas Kozonoe, que segue na Ogilvy,
estavam na Ogilvy Interactive, estrutura
digital que acabou absorvida pela agência-mãe. Foi quando, após um ano guardando uma ideia para a hora certa, eles
resolveram pedir dez minutos para apresentá-la a um dos clientes da casa, o Burger King. “Éramos os carinhas da internet,
os maluquinhos. Mas aquela ideia mudou
nossa vida”, relembra Marques, ao falar
sobre “Whopper Face”, case que faturou
4 Leões no Festival de Cannes de 2010,
em quatro categorias diferentes (Pratas
em Outdoor e Promo, e Bronzes em Media e Direct). “Conseguimos fazer o cliente não gastar um centavo com o case. Pegamos uma impressora da agência, chamei um amigo para filmar de graça e outro para ser o locutor da ação. Sabíamos
que aquela ideia poderia fazer a diferença para nós e para a agência. Porque prêmio não é só ego. Ele também gera muito
dinheiro”, frisa.
Em 2012, Marques já promovido a diretor de criação ganhou 7 Leões, sendo
seis como redator (quatro com “Receita
na Notinha”, para Hellmann’s e dois para “Refil da Felicidade”, de Coca-Cola).
No palco do teatro Grand Audi, ao receber o Ouro por “Receita na Notinha”,
deu uma cambalhota. Ele sabia o quanto
o reconhecimento de Cannes lhe abriria portas, assim como já havia feito diversos criativos brasileiros e poderá fazer com outros tantos na edição de número 60, que acontece neste mês, entre
os dias 16 e 22.
Um Leão e suas consequências positivas de curto prazo, em alguns casos, podem reservar uma armadilha para o profissional que não saiba se manter em evidência. “Cannes é o grande holofote do
mercado. Todo mundo vai te olhar. Com o
tempo, você precisa mostrar que tem condições de aproveitar aquela oportunidade”, afirma PJ Pereira. “O Marcello Serpa
ganhou mais atenção com o Grand Prix
da DM9DDB em 1993. Mas ele só atingiu
o patamar de hoje por conta da carreira
que construiu depois disso”, completa.
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“Meu primeiro prêmio em Cannes, um
Leão de Bronze em 1972, com o comercial ‘Pingo’ criado para a Deca quando eu
estava na Lince, foi um pouco responsável pelo convite que recebi para ir para
a DPZ. O Festival foi muito importante
para mim no início de carreira”, relembra Olivetto. Cannes também tem papel
fundamental na atividade empresarial do
publicitário, desde que saiu da DPZ para
lançar a W/GGK, em 1986. “A sociedade
com a GGK, que foi a primeira do mundo entre uma pessoa física e uma jurídica
no mercado publicitário, foi fechada em
Cannes e anunciada uma semana depois.”
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Não são poucos os brasileiros que tiveram suas
carreiras impulsionadas pelas conquistas de Leões no Festival Internacional de
Criatividade de Cannes — às vezes até de
forma exagerada, elevando-os a responsabilidades para as quais não estavam tão
bem preparados.
Além das consequências mais óbvias,
como ofertas de empregos ou promoções,
os Leões podem ser decisivos para moldar
a imagem e a reputação dos profissionais
premiados — e, em alguns casos, isso ocorre do dia para a noite. É como se Cannes
fosse um campeonato de futebol e os publicitários, jogadores dispostos a brilhar
para valorizar seus passes no mercado.
A primeira estrela brasileira no evento foi Washington Olivetto. Quando começou a ganhar seus mais de 50 Leões,
incluindo o primeiro Ouro da publicidade nacional em 1974, com “Homem
com mais de 40 anos”, ele pavimentou o
caminho para galgar posições na DPZ,
lançar-se em empreitada própria em associação com a suíça GGK e construir a
marca W/Brasil.
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Eduardo Marques comemora Leões de 2012, edição em que foi o diretor de criação mais premiado do mundo
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“Passaram a me notar”
De uma geração mais recente, PJ Pereira relembra o quanto um prêmio que
conquistou na época em que estava na
DM9DDB foi importante para sua carreira. “O primeiro Leão que ganhei, em
1998, foi um Ouro em Cyber. E aqueles
sete pontos fizeram a diferença para a
agência vencer a AlmapBBDO e se tornar Agência do Ano. A partir disso, deixei de ser o cara da internet, passaram a
me notar”, conta o hoje sócio da Pereira &
O’Dell. No ano seguinte, PJ repetiu a dose
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e, com mais um Ouro, ajudou a agência
a faturar novamente o prêmio de melhor
do ano. “Aí, a coisa ficou mais séria. Deixei de ser apenas uma curiosidade para
gerar confiança perante os sócios”, afirma.
Pouco depois, em 1999, PJ ajudou a
fundar a AgênciaClick. E, em 2000, o
Festival de Cannes deu outra dimensão a sua carreira, graças à conquista
do Grand Prix de Cyber com o banner
“Braille”, criado pela Click para o Banco
de Olhos — o segundo GP da publicidade brasileira até então, sete anos depois
do anúncio “Umbigo”, da DM9DDB para
Guaraná Antarctica Diet. “Esse prêmio
ajudou a criar um respeito para uma
agência que estava nascendo. Não podíamos mais ser ignorados e ganhamos o benefício da dúvida, pelo qual
o cliente não descartaria nossas ideias
logo de cara”, diz.
O Grand Prix trouxe também maior
visibilidade internacional. Sondado por
grupos internacionais, PJ fechou com a
AKQA no começo de 2005, realizando um
desejo antigo de migrar para o mercado
dos Estados Unidos. Mas ele ainda iria
precisar muito do Festival de Cannes. “A
transição foi muito difícil. O pensamento
da publicidade norte-americana é muito
diferente. E isso baixou minha autoestima. Foram alguns meses difíceis”, relata
Foi quando surgiu o convite para presidir o júri de Cyber Lions de 2005 — ano
em que o Grand Prix da área foi para a
DM9DDB, pelo case “Reality Show”, para Super Bonder. “A visibilidade, aliada
às discussões do júri e a experiência pa-
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