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Site especial 
com o melhor 
de Cannes

A primeira 
mostra com-
petitiva de 
filmes publi-

citários realizada em 1954, em Veneza, não 
se parece em nada com a edição de núme-
ro 60 do atualmente chamado Festival In-
ternacional de Criatividade de Cannes  — 
ou, simplesmente, Cannes Lions. Naque-
le início da década de 1950, os profissio-
nais reunidos na recém-lançada Screen 
Advertising World Association (Sawa) se 
miravam no sucesso do também novato 
Festival de Cinema de Cannes. Com a in-
tenção de promover e premiar a publici-
dade criada para veiculação nas salas de 
cinema, eles conseguiram reunir 130 de-
legados e 184 filmes, de 14 países no In-
ternational Advertising Film Festival, que 
ocorreu em setembro de 1954. Os maio-
res competidores foram Itália (42 filmes), 
França (38), Alemanha (36), Reino Uni-
do (29) e Estados Unidos (19). Líder em 
inscrições, a Itália conquistou o primeiro 
Grand Prix da história, para uma animação 
de três minutos chamada “Il circo”, desen-
volvida pela produtora Ferry Mayer para o 
creme dental Chlorodont — curiosamen-
te o Grand Prix de Film do ano passado foi 
uma animação, a norte-americana “Back 
to the Start”, da CAA para Chipotle.

De volta a 2013, nesta semana encon-
tram-se em Cannes para a festa da 60a 
edição mais de dez mil pessoas de todo o 
mundo. Em novo recorde, as quase 36 mil 
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peças inscritas por 92 países são avaliadas 
por 16 júris diferentes, integrados por mais 
de 300 profissionais atuantes em agências, 
produtoras e anunciantes de todo o mun-
do. Nos próximos dias, o que acontecer 
em Cannes será assunto dominante nos 
mercados de comunicação, marketing e 
mídia — especialmente entre brasileiros.

Provavelmente, é no Brasil onde o Fes-
tival encontra maior eco. Basta ver o in-
vestimento feito nas inscrições de peças 
por agências e produtoras atuantes no 
País: R$ 4,6 milhões, destinados a fazer 

competir em Cannes 3.473 trabalhos. Co-
mo segundo maior no ranking de países 
concorrentes, o Brasil aparece com des-
taque desproporcional ao peso do mer-
cado no mundo da publicidade. Isso fica 
claro quando são divulgados os resultados 
finais do Cannes Lions, com pouquíssi-
mos cases brasileiros entre os principais 
premiados do evento, a despeito de uma 
enxurrada de Leões, que, no ano passado, 
chegou a 79, inflada por Pratas e Bronzes 
de procedência duvidosa.

O Brasil chega a ser o maior participante 
nas duas mais numerosas áreas do Festival. 
Em Press, o País inscreveu 797 das 5.711 
peças concorrentes. E, em Outdoor, 817, 
do total de 5.613. No ano passado, essas 
duas categorias responderam por quase 
metade dos Leões conquistados pelos 
concorrentes nacionais.

Estrelas nos seminários
A desvalorização dos Leões pelo exces-

so de troféus concedidos todos os anos 
coincide com a ascensão de Cannes como 
feira de negócios, cenário para encontros 
globais de redes de agências e anuncian-
tes e palco de um extenso programa de 
seminários, workshops e fóruns paralelos.

Em 2013, a aposta do evento é nova-
mente em ícones da cultura pop. Na quin-
ta-feira 20, por exemplo, a Grey promove 
às 12h seu já tradicional seminário com 
astros da música, desta vez, com Lou 
Reed.  Outra atração, na terça-feira 18, é 
a presença da fashionista Vivienne West-
wood, considerada a rainha da moda bri-
tânica. Convidada pela SapientNitro, ela 
discute às 12h de que maneira histórias 
revolucionárias podem ser bem contadas, 
seja no mundo dos negócios, seja na mo-
da. O diretor e produtor Alan Parker fala-
rá às 13h da quarta-feira 19 sobre o que 
o tradicional formato de comercial pode 
aprender com outras mídias, e vice-versa.  

Apesar dos astros e estrelas, o festival  
conserva o espaço para as apresentações 
de profissionais do mercado. O dia “no-
bre” será a sexta-feira 21, quando ao me-
nos três grandes exibições prometem cha-
mar a atenção do público no Palais des 
Festivals. A primeira é da TBWA, às 10h 
no Grand Audi, que recorre aos míticos 
diretores de criação Lee Clow e George 
Lois para tratarem do passado e do futu-
ro da publicidade. O mesmo palco rece-

berá às 12h o Cannes Debate, conduzi-
do pelo CEO do grupo WPP Martin Sor-
rell, que entrevista o CEO global da Coca- 
-Cola Muhtar Kent e o CMO Joseph Tri-
podi. Para completar a trinca, às 14h15, 
o CEO do Publicis Groupe Maurice Lévy 
recebe para um papo o CEO o chairman 
da Heineken, Jean-François van Boxme-
er e o CMO Alexis Nasard.

Patrocínio

Meio & Mensagem está presente 
neste 60º Festival Internacional de 
Criatividade de Cannes com uma 
equipe de dez profi ssionais focados 
na produção de conteúdo para 
todas as suas plataformas. Durante 
o evento, reportagens, vídeos e 
fotos serão publicados no hotsite 
especial www.meioemensagem.
com.br/cannes. Um dos atrativos 
do endereço é a série que conta 
um pouco da história de 60 anos 
do evento e da participação 
brasileira no Festival. Os leitores 
também podem participar, 
postando comentários e imagens 
nas redes sociais com a hashtag 
#mmemcannes. Para complementar 
a cobertura realizada pelos 
jornalistas de Meio & Mensagem, 
cerca de 30 profi ssionais convidados 
escrevem no blog colaborativo Diário 
de Cannes. 
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Presença brasileira: projeto Film Brazil vai a Cannes pelo 11º ano consecutivo e convida o mundo para a Copa de 2014

Coincidentemente foi uma animação o 
primeiro Grand Prix do evento, em 1954, 
e o mais recente de Film, em 2012
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1564, p. 18, 17 jun. 2013.
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