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Traçar um 
prognóstico 
para os re-
sultados do 

Festival Internacional de Criatividade 
de Cannes em 2013 não é uma missão 
tão fácil quanto no ano passado, porque 
os cases que brilharam nos grandes festi-
vais já realizados neste ano foram basica-
mente os mesmos laureados com Leões 
em 2012. Em especial, “Nike+FuelBand”, 
da R/GA para Nike, vencedor de Grand 
Prix em Titaniume Cyber. 

Mas, apesar do alto nível dos trabalhos 
do ano passado, esta edição de núme-
ro 60 também deverá ter suas surpresas 
positivas. Inclusive envolvendo o Brasil, 
que tem alguns cases com importantes 
premiações recentes ou que aparecem 
entre os favoritos dos criativos. Um dos 
quais é “Meu sangue é rubro-negro”, da 
Leo Burnett Tailor Made para o Vitória e 
o Hemocentro da Bahia (Hemoba), bem 
recebido, especialmente pelo New York 
Festivals, onde foi um dos três principais 
premiados ao lado de “Dumb ways to die”, 
que também concorre em Cannes neste 
ano, e “Nike+FuelBand”. Por se tratar de 
uma campanha de serviço de utilidade 
pública, vai ficar longe dos Grand Prix das 
16 categorias, mas pode ser um concor-
rente a Ouros e ao Grand Prix for Good.

Outro case brasileiro que parece fada-
do a conquistar bons resultados é “Real 
Sketches”, ação global da Ogilvy local pa-
ra Dove. Para PJ Pereira, sócio e CCO da 
Pereira&O’Dell, o case é concorrente ao 
Grand Prix de viral no Cyber Lions. 

O País terá ainda um forte concorren-
te em Film e Film Craft: o comercial “Al-
ma”, da F/Nazca S&S para Leica, citado na 
semana passada pelo tradicional Cannes 
Predictions Reel, principal lista global de 
apostas para Cannes elaborada anual-
mente pela Leo Burnett. O filme apare-
ce, ainda, no Cannes Lions Sweepstakes, 
do Gunn Report, como um dos favoritos 
de 2013. Este segundo relatório traz ou-
tro comercial brasileiro entre os 20 ci-
tados: “Brasil 70”, da Almap BBDO para 
apresentar o Novo Fusca, da Volkswa-
gen, que foi até os anos 1970 para mos-
trar à população da época as vantagens 
do modelo de 2013. 

Em relação aos cases internacionais, al-
guns dos mais premiados em festivais de 
2013 são a animação australiana “Dumb 
ways to die”, para a companhia de trens 
de Melbourne; o comercial “Susan Glenn”, 

Cannes Lions

Os favoritos
Campanhas do Brasil estão entre as credenciadas por 
prêmios anteriores e apostas do mercado para o Festival

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

Patrocínio

“SUSan GLEnn”,  
da BBH nova York para axe

O texto interpretado pelo ator 
Kiefer Sutherland explicita todo o 
arrependimento de nunca ter ido atrás 
de sua paixão de faculdade, Susan 
Glenn. “Se eu pudesse fazer tudo de 
novo, teria feito diferente”, afirma, 
enquanto encara a própria face no 
espelho. Com o conceito “No Fear”, 
Axe complementa a ação pedindo 
aos homens que contem sobre qual 
era a sua Susan Glenn, porque, afinal, 
todos tiveram uma. Chega a Cannes 
credenciado por 2 Ouros no Clio e outro 
no One Show, além de citações no Gunn 
Report e no Cannes Predictions.

“DUmB waYS TO DIE”, da mcCann 
melbourne para metro Trains

Não há nada mais formal do 
que um alerta de segurança na 
hora de embarcar nos trens. Que 
tal transformar esse aviso numa 
campanha com música leve e 
animação divertida que mostra 
personagens adoráveis morrendo de 
formas estúpidas? Foi esta a forma 
encontrada pela companhia de trens 
de Melbourne para reduzir em 30% os 
acidentes. Com um grau de polêmica, 
o filme chegou a provocar o bloqueio 
do YouTube pelo governo da Rússia, 
que nele enxergou uma incitação ao 
suicídio. A ação colecionou prêmios 
no New York Festivals, Clio, Webby 
Awards e One Show. 

“THE BEaUTY InSIDE”, da 
Pereira&O’Dell para Intel e Toshiba

Trata-se de uma websérie sobre 
Alex, um homem que acorda todos os 
dias em um corpo diferente. Para ele, 
a situação não era um problema, mas 
tudo muda quando se apaixona. Como 
poderia manter um relacionamento 
tendo um rosto diferente a cada dia? 
Nos seis episódios semanais, diversos 
usuários fizeram o papel de Alex. 
Vídeos feitos por webcam também 
integraram a ação, como parte ativa do 
roteiro. O case ganhou 3 Ouros no Clio 
Awards e outros 2 no Andy Awards.

Com um pé no tapete vermelho
Alguns dos cases internacionais e nacionais mais citados  
como candidatos aos Leões de 2013

“aLma”, da F/nazca S&S para Leica 

O comercial “Alma” narra, sob 
o ponto de vista de sua máquina 
fotográfica, a história de seu dono 
durante batalhas de uma guerra, até a 
morte, mostrando que o novo modelo 
M-Monochrom, que só tira fotos em 
preto e branco, tem uma alma que 
remete à sua antecessora de quase 60 
anos atrás. Com 1 Ouro no One Show 
Design e 3 Ouros em Técnica de Filme 
no Clio Awards, o comercial aparece 
no Cannes Predictions e no Cannes 
Lions Sweepstakes, do Gunn Report.

“mEU SanGUE é RUBRO-nEGRO”, 
da Leo Burnett Tailor made  
para Vitória e Hemoba

O Vitória jogou algumas partidas 
da série B do Campeonato Brasileiro 
do ano passado sem o vermelho 
na camisa. Ele só voltou a usar 
o uniforme rubro-negro quando 
aumentaram as doações de sangue 
no Hemocentro da Bahia (Hemoba). 
O case brasileiro foi aplaudido 
de maneira efusiva no New York 
Festivals, onde ganhou um dos dois 
únicos Grand Awards, e conquistou 
alguns outros prêmios: o de melhor 
campanha de Serviço Público do Andy 
Awards, 2 Ouros no One Show e 3 
Ouros no Clio Awards.

REaL SkETCHES”, da  
Ogilvy Brasil para Dove 

Creditado pelo próprio anunciante 
como “viral mais assistido de todos 
os tempos”, o experimento mostrou 
sete mulheres se autodescrevendo 
para um artista forense treinado pelo 
FBI que produzia um retrato-falado de 
cada uma — sem ter qualquer contato 
visual. Algum tempo depois, outras 
sete pessoas, que já haviam sido 
instruídas a fazer amizade com essas 
mulheres, foram recrutadas para 
descrevê-las. Os resultados deixaram 
clara a diferença de visão, já que os 
retratos criados a partir da opinião 
do outro eram invariavelmente 
melhores. Sem nenhum prêmio 
anterior, o case foi incluído no  
Cannes Predictions.

para Axe; e a websérie “The Beauty Inside”, 
para Toshiba e Intel (veja mais detalhes no 
quadro ao lado). Já na mídia impressa, o 
case que mais chamou a atenção é a cam-
panha de sete anúncios que comemora 
os 75 anos da marca Ray-Ban, da Marcel 
Paris. Algumas das peças são “1937 Vo-
lunteer”, “1942 Lovers” e “1956 Dancing”, 
que mostram os óculos da marca sendo 
usados em diversos momentos da histó-
ria cultural do mundo. A série faturou o 
Grand Prix de Print no Clio Awards e 1 
Gold World Medal no New York Festival.

Projeções e busca por novidades
As projeções do Gunn Report e da Leo 

Burnett, claro, trazem anunciantes e agên-
cias que são conhecidos de outros festi-
vais. Evian, por exemplo, terá um novo co-
mercial ao estilo “Rollerbabies”, dos bebês 
patinadores. Em “Baby and Me”, da BE-
TC, a marca mostra o encontro de adul-
tos com suas versões “bebês”. A dobradi-
nha Nike e Wieden+Kennedy, vencedo-
ra do Grand Prix de Film em 2011, com 
“Write the Future”, aposta neste ano em 
“Jogger”. O apelo esportivo, sempre forte 
no Festival, vale também para “Meet the 
Superhumans”, da 4Creative de Londres 
para divulgar a cobertura do Jogos Para-
olímpicos pelo Channel4, e “Team Spi-
rit”, da mesma W+K para ESPN. A agên-
cia de Portland também joga suas fichas 
em “ParaNorman”, para Laika. 

Premiados em anos anteriores, Ikea, 
com o aplicativo-catálogo de 2013, Old 
Spice, com a ação “Muscle Music”, BGH 
Ar Condicionado, com “Summer Hater”, e 
Coca-Cola, com “Small World Machines”, 
também aparecem como favoritos. Can-
nes deverá ver ainda boas estratégias de 
redes sociais, como “Sky Tweets”, da Cris-
pin, Porter + Bogusky para Paddy Power, 
e “Daily Twist” para Oreo. 

Mas o Festival sempre gosta de no-
vidades, como foi “Nike+FuelBand” no 
ano passado, quando chegou ao Festi-
val sem ter conquistado nenhum prêmio 
antes. A ação “Stratos”, de Red Bull, cita-
da pela Leo Burnett no Cannes Predic-
tions, por exemplo, não participou de ne-
nhum outro festival internacional. Caso 
inscrito, é candidato certo aos Leões. O 
experimento levou o paraquedista aus-
tríaco Felix Baumgartner a saltar da es-
tratosfera para quebrar recordes e cola-
borar com pesquisas científicas. O vídeo 
da transmissão ao vivo teve oito milhões 
de visualizações simultâneas. 

Leia mais sobre o Cannes Predictions  e o Cannes Lions Sweepstakes em http://migre.me/eU7jN+
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O 60º Festival 
Internacio-
nal de Cria-
tividade de 

Cannes, que acontece entre os dias 16 e 
22, será novamente marcado por recor-
des — como tem sido a história recente 
do maior encontro global de comunica-
ção, marketing e mídia. Neste ano, cres-
ceu 4% o número de inscrições de traba-
lhos concorrentes aos Leões, disputados 
por nada menos que 35.765 peças e pro-
jetos, de 92 países. Apesar do significati-
vo número, a velocidade de crescimento 
do evento diminuiu, já que de 2011 para 
2012 a alta no total de inscrições foi de 

CANNES LIONS

As cifras
Edição de número 60 fatura R$ 51 milhões com quase 
36 mil inscrições de 92 países. Brasil investe R$ 4,6 milhões

Por ALEXANDRE ZAGHI LEMOS azlemos@grupomm.com.br

Três brasileiros 
no shortlist de 
Innovation

Em situação inédita, o Festival 
Internacional de Criatividade de 
Cannes divulgou, na semana passada, 
um shortlist antes do início ofi cial 
do evento. A lista da nova área de 
Innovation seleciona 25 projetos, 
dos 270 inscritos. Entre os fi nalistas, 
estão três brasileiros: “Espelho de 
maquiagem virtual”, da ID\ para Natura, 
que permite uma simulação de como 
fi caria a maquiagem no rosto das 
mulheres; “Sky Rec”, da AgênciaClick 
Isobar para Sky, no qual a hastag 
#skyrec funciona como botão de 
gravação da programação dos canais; e 
“Terra V.I.P.”, da DM9DDB para Terra, em 
que óculos especiais dão privacidade a 
usuários de lan houses. O Brasil estreia 
bem na área, com menos fi nalistas 
apenas que Estados Unidos e Reino 
Unido, os quais têm quatro cada. 

O motivo da antecipação do 
shortlist é a necessidade dos 
responsáveis por cada projeto estarem 
em Cannes para apresentá-los ao júri. 
Estas apresentações são abertas aos 
delegados participantes e acontecerão 
no sábado 15 e no domingo 16. Além do 
Grand Prix, o júri presidido por David 
Droga, sócio-fundador da Droga5, e 
integrado pelo brasileiro Francisco 
Saboya, diretor do Porto Digital, 
do Recife, irá conceder Innovation 
Lions, sem diferença de graduações 
entre Ouro, Prata e Bronze. “A nossa 
expectativa é que essa categoria 
celebre novas ideias e pensamentos 
que usem a tecnologia e suas 
capacidades para criar plataformas e 
ferramentas. Algo que seja maior do 
que a publicidade”, disse Droga em 
entrevista a Meio & Mensagem.

Total global de concorrentes
Área 2013 2012 Variação Países que mais inscreveram em 2013

Press 5.711 6.056 -6% Brasil (797), Estados Unidos (428), Reino Unido (386), França (333) e Alemanha (311)

Outdoor 5.613 4.843 16% Brasil (817), Estados Unidos (521), Reino Unido (378), Alemanha (303) e França (260)

Film 3.125 3.475 -10% Estados Unidos (1.051), Reino Unido (281), França (131), Japão (130), Canadá (118), Austrália (111) e Brasil (109)

Media 3.031 3.247 -7% Estados Unidos (418), Brasil (249), Alemanha (182), Reino Unido (182) e Austrália (153)

Promo & Activation 2.974 2.674 11% Estados Unidos (374), Brasil (312), Alemanha (174), Austrália (148) e Reino Unido (144)

Cyber 2627 2.458 7% Estados Unidos (768), Reino Unido (234), Brasil (142), Canadá (135) e Japão (124)

Direct 2.578 2.357 9% Brasil (290), Estados Unidos (245), Alemanha (195), Austrália (165) e Reino Unido (106)

Design 2.373 2.182 9% Estados Unidos (396), Brasil (247), Alemanha (200), Reino Unido (195) e Japão (120)

Film Craft 2.029 1.721 17.9% Estados Unidos (776), Reino Unido (356), França (99), Austrália (97), Alemanha (94) e Brasil (84)

Radio 1.552 1.784 -13% Estados Unidos (182), África do Sul (130), Alemanha (120), Brasil (108) e Austrália (89)

PR 1.296 1.130 15% Estados Unidos (207), Reino Unido (96), Brasil (92), Japão (63) e Alemanha (61)

Mobile 1.061 965 10% Estados Unidos (224), Brasil (100), Japão (89), Reino Unido (76) e Alemanha (72)

Branded Content & 
Entertainment 

968 800 21% Estados Unidos (275), Brasil (85), Reino Unido (71), Austrália (52) e Japão (50)

Titanium & Integrated 437 517 -15% Estados Unidos (115), Reino Unido (47), Austrália (29), Alemanha (23) e Brasil (22)

Innovation 270 - - Estados Unidos (73), Reino Unido (27), Brasil (17), Alemanha (16), Austrália e Japão (13 cada)

Creative Effectiveness 120 92 30% Estados Unidos (25), Reino Unido (14), Austrália (11), Canadá (8) e Alemanha (6). O Brasil inscreveu apenas 2 cases.

Total 35.765 34.301 4.2% Estados Unidos (6.078), Brasil (3.476), Reino Unido (2.671), Alemanha (1.994) e França (1.454)

Agências
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DM9DDB, DM9Rio e DM9Sul 353 11 62 85 15 9 37 33 32 1 20 16 17 6 6 2

AlmapBBDO 250 16 103 53 4 12 13 14 11 13 2 1 8

Y&R 242 2 89 97 8 10 6 14 3 5 1 3 3

Ogilvy 214 5 40 60 14 9 18 10 19 3 6 4 5 14 5 2

Africa 169 5 16 24 3 5 24 25 29 11 9 2 11 9 1

Leo Burnett Tailor Made 150 7 48 41 2 3 14 9 9 2 6 4 2 1 2

F/Nazca S&S 143 8 16 14 3 28 13 5 13 8 17 2 12 4

JWT 118 6 23 12 5 6 12 9 15 1 13 5 2 7 2

Artplan 93 1 6 21 7 12 12 13 7 5 1 5 3

Talent 88 8 23 20 23 2 2 5 1 1 1 2

Total Brasil 3.473 109 797 817 108 142 290 249 312 22 247 92 84 85 100 17

19%. Somente com inscrições de traba-
lhos, a empresa organizadora faturou € 18 
milhões (cerca de R$ 51 milhões). “Ses-
senta anos atrás, 187 filmes foram envia-
dos para Veneza para o primeiro júri. É 
extraordinário pensar que em 2013 mais 
de 300 membros de júris irão julgar cerca 
de 36 mil peças”, frisa Philip Thomas, CEO 
do Cannes Lions, em comunicado oficial. 

Já o número de cases brasileiros parti-
cipantes será quase o mesmo do ano pas-
sado. Com oscilação positiva de 1,7%, o 
País envia 3.473 trabalhos ao Festival (54 
a mais que em 2012), número que tam-
bém significa novo recorde de inscrições 
do Brasil na história do evento. De 2011 
para 2012, o crescimento das inscrições 
brasileiras foi muito mais expressivo: 29%. 
Assim, o País investe R$ 4,6 milhões na 
disputa pelos Leões de 2013 — o que sig-
nifica 9% do total faturado pelo Festival.

As inscrições conjuntas de DM9DDB 
(220 peças), DM9Rio (69) e DM9Sul (64), 
feitas com o nome de "DDB Brasil", lide-
ram o ranking nacional. Este é um artifí-
cio para que qualquer prêmio conquista-
do por elas conte pontos para a rede DDB.

Em 2013, o Brasil é novamente o se-
gundo maior competidor, atrás somen-
te dos Estados Unidos, que inscreveram 
6.078 peças. 

*Total considerando-se todas as inscrições e não somente as das 10 líderes. Em Creative Effectiveness, houve apenas duas inscrições: uma da DM9DDB e outra da Y&R. No 
destaque em amarelo, as brasileiras que mais inscreveram em cada área. Há inscrições enviadas por produtoras e outras feitas em conjunto por mais de uma agência.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1563, p. 24-25, 10 jun. 2013.




