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Contatos ativos
Empresas de diferentes perfis aproveitam o Festival para criar  
espaços alternativos de intercâmbio, relacionamento e negócios 

Por BárBara Sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

Seminários,
desempenho 
nas diversas 
competições, 

exibições de cases, entrega de prêmios, 
estandes. Quem deseja aproveitar toda a 
oferta de conteú do e experiência ofereci
da pelo Festival Internacional de Criativi
dade de Cannes precisa de planejamen
to e de muita disposição. Com uma farta 
agenda de eventos ao longo dos seus se
te dias, o Festival é uma ininterrupta fon
te de atividades, de intercâmbio criativo 
e de negócios.

Com tantas opções no mesmo lugar é 
comum que falte tempo aos delegados pa
ra se encontrar, trocar informações sobre 
o mercado e rever — ou conhecer — os 
colegas da indústria. Para facilitar essas 
conexões, algumas empresas dos mais va
riados perfis como veículo de comunica
ção, agências e corporações de tecnologia 
transformaram alguns dos pontos da pai
sagem da Riviera Francesa nessa 60a edi
ção do Festival em locais propícios para 
quem quer uma conversa tranquila rega
da a uma bebida leve — ou, até mesmo, 
quem busca um agito maior.

Ao redor do Palais des Festivals, no be
lo cenário à beira do mar Mediterrâneo, 
empresas como Google, Yahoo, grupo Ha
vas, produtora Mixer, Film Brasil e outras, 
instalaram seus espaços para estender seu 
contato com os milhares de profissionais 
da indústria presentes no Cannes Lions. 
Aqueles que preferem permanecer den
tro espaço do evento também encontra
ram diferentes possibilidades de entre
tenimentos nos espaços da Microsoft, da 
Getty Images, do Estadão e de várias ou
tras companhias.

“Cannes é o mais importante evento 
do calendário anual da indústria do mar
keting, da publicidade e da mídia, o lugar 
no qual se encontram os principais anun
ciantes, os chefes de grandes companhias, 
os executivos top de empresas de mídia. 
É preciso estar aqui”, resume David Jo
nes, CEO do grupo Havas que, em Can
nes, recebeu convidados no Havas Café. 
Além de um local de networking, o espa
ço também promoveu diversos debates 
e contou com espaço dedicado à Coca
Cola, o Anunciante do Ano em Cannes 
(veja box) e também uma palestra com o 
cantor e ativista Bob Geldof. 

Soluções tecnólogicas
Com o mesmo pensamento, o Google 

montou dois espaços em Cannes: um de
les em um hotel para reuniões de negó
cios mais formais e outro para o Creati
ve Sandbox, como no ano passado — es
te foi organizado na praia. A proposta do 
Creative Sandbox é apresentar soluções 
tecnológicas que estimulem a criativida
de e que ajudem a desenvolver campa
nhas inovadoras. Entre as estações, ha
via smartphones conectados que “for

mavam” uma pista de corrida, com cada 
competidor controlando seus carros pe
lo celular. Convidados também podiam 
se inscrever para experimentar o Google 
Glass durante o dia.

O Yahoo também ocupou a praia com 
um espaço para receber profissionais de 

agências, de empresas de mídia e de 
anunciantes. Para celebrar a 60a edição 
do Festival, a companhia organizou uma 
festa em uma das noites do evento. 

A Mixer também fez uma festa nas 

Conheça três espaços usados para relacionamento este ano em Cannes em http://migre.me/f6GEL+

As diversas garrafinhas 
vermelhas que circularam nas mãos 
dos participantes da edição de 2013 
do Festival não deixavam dúvidas 
sobre o Anunciante do Ano. A Coca-
Cola procurou fazer jus ao título 
conquistado, tentando associar sua 
marca ao propósito da criatividade  
e inovação.

“A Coca-Cola não é só um líquido, 
uma bebida. É uma plataforma que 
se estende por todos os tipos de 
mídia e que tem, sempre, a missão 
de conectar lugares e pessoas. E 
é isso que procuramos mostrar 
com nossa presença em Cannes e 
é essa ideia que, também usamos 
como parâmetro em todas as 
estratégias globais e regionais 
de marketing”, explicou Marta 
Fontcuberta, que acaba de assumir 
a diretoria de Integração, Marketing 
e Comunicação da Coca-Cola na 
América Latina.

O refrigerante 
que não é líquido

Edição especial da Coca-Cola comemorativa 
aos 60 anos do Festival de Cannes 

areias de Cannes, para comemorar seu 
décimo aniversário. Já a Microsoft resol
veu ocupar o próprio espaço do Palais 
des Festival para apresentar as soluções 
de sua área de global de advertising. Pró
ximo dali, a Getty Images promoveu ati
vidades interativas variadas ao longo de 
toda a semana. O público pode fazer de
senhos que simbolizassem o Festival e, 
depois, vêlos expostos em painéis. 

Para os brasileiros se sentirem um pou
co em casa, a FilmBrazil escolheu o fute
bol como tema do seu espaço na área. O 
ambiente foi, inclusive, palco das trans
missões das partidas do Brasil na Copa 
das Confederações, que eram animadas 
com apresentações de samba e a distri
buição e caipirinhas.

Sem espaços físicos no evento, mas 
com participações importantes no Can
nes Lions, Editora Abril e SBT represen
taram as empresas brasileiras no patrocí
nio de categorias do evento. A Abril abra
çou a área de Press enquanto procurou 
estreitar seus laços com suas agências e 
anunciantes ao patrocinar a área de Film. 
“Cannes traz tudo aquilo que as pessoas 
querem escutar. Para estreitar relaciona
mentos e renovar a criatividade, é muito 
bom estar aqui”, destaca Glen Valente, di
retor comercial do SBT. A emissora tam
bém percorreu todas as dependências 
do Festival para fazer reportagens que 
foram apresentadas em seus telejornais 
e também exibidas em um site especial, 
que reuniu os filmes mais memoráveis 
da publicidade nacional.

Havas Café: rede francesa junta em seu tradicional espaço networking  
e conteúdo, como a palestra com o cantor Bob Geldof

Film Brazil: há quatro anos, entidade tem espaço à beira mar para divulgar produção nacional
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Google: oportunidade para mostrar novidades e estreitar relacionamento com a comunidade criativa
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1565, p. 51, 24 jun. 2013.




