
CONTAGEM REGRESSIVA
Desde 1° março, Enio
Vergeiro é diretor de
desenvolvimento de
mercado do jornal O
Estado de S. Paulo, Foi
contratado tendo co-
mo primeira missão
correr contra o tempo:
o início de junho próxi-
mo é o prazo final para
ele deixar em dia todo
o trabalho necessário
para que o Brasil
possa disputar mais
uma vez o Festival
Internacional de Can-
nes, na França, o mais
importante evento da
propaganda mundial.
Este ano, o Estadão,
como é mais conheci-
do o tradicional jornal
paulistano, tornou-se
o representante oficial
do Brasil no festival,
substituindo, depois
de décadas, a Promo-
cine. Nesta entrevista,
Vergeiro fala do anda-
mento dos prepara-
tivos para Cannes e
também sobre seus
planos e objetivos no
novo cargo.

Pedro Yves

Propaganda - Como estão os
preparativos para Cannes?

Enio Vergeiro - Muita coisa já
foi feita desde 1° de março,
quando o Estadão foi confirmado
como representante pelo Roger
Hatschuel (presidente do festi-
val). Nesse curto espaço de
tempo, elaboramos uma lista de
12 nomes que indicamos como
candidatos a jurados, dos quais
cinco foram confirmados. Veja
bem, para chegarmos a essa lista
tivemos de ouvir o mercado.
Fizemos indicações técnicas
baseadas nessas informações,
até porque o Estadão não vai
usar politicamente as indi-
cações. Por isso, nossa lista foi
muito coincidente com a que a
Promocine vinha elaborando,
baseada em critérios de pontua-
ção no festival.

P - E qual é o perfil dos indi-
cados?

EV - Primeiro, um profissional
de reconhecido talento no mer-
cado. Segundo, que ele seja espe-
cializado naquela categoria para
a qual foi indicado. E terceiro, e
não menos fundamental, que
tenha fluência em inglês. Isso
pode parecer pedantismo, mas o
fato é que ele precisa entender
não só o que está sendo mostra-
do como saber defender bem uma
peça para o corpo de jurados.

P - O que você acha dos cinco
nomes que foram escolhidos?

EV - Montamos uma equipe
muito boa. Temos o Silvio Matos,
que já foi jurado em Cannes, no
Press&Poster, sendo então o
mais jovem jurado do festival. A
Adriana Cury, da Colucci, uma
agência média, mas onde ela
consegue com seu trabalho
colocá-la num patamar mais

alto. O Júlio Andery, um nome
novo, mas bastante citado pelos
profissionais de criação. O
Fernand Alphen, da F/Nazca,
que é reconhecido como uma li-
derança na web, e por fim um
nome consagrado na mídia, que é
o Daniel Barbará, que dispensa
qualquer apresentação.

P - Teve algum nome muito
citado pelo mercado que
acabou ficando de fora?

EV - Entre os nomes que
ficaram de fora, alguns foram
impedidos de participar porque
suas agências, multinacionais, já
tinham um peso muito grande no
júri devido às indicações de ou-
tros países. Foram os casos do
Eugênio Mohallem, da Almap-
BBDO, do José Henrique Borghi,
da Leo Burnett, e da Sandra
Chemim, da Ogilvyinteractive,
que não pôde ir porque a presi-
dente do Cyber, Carla Hendra, é
da USA OgilvyOne.

P - O Brasil foi o último país
a indicar jurados?

EV - Foi. O problema é que
houve demora na confirmação do
novo representante. Se tivésse-
mos sido confirmados logo em
seguida ao anúncio da mudança,
teríamos tido muito mais tempo
para realizar todo o trabalho.
Foi isso que atrasou a indicação.
Para o festival do ano que vem
começaremos a trabalhar o
processo -de escolha já no dia
seguinte ao encerramento deste
festival.

P - Da formulação da lista de
indicados?

EV - Exato. No entanto segui-
remos rigorosamente o cronogra-
ma do festival. Nós vamos
indicar a lista, mas divulgar os

Propaganda n9 599 - abril/2001 15



nomes para o mercado somente
quando houver a autorização do
IAF (International Advertising
Festival, entidade responsável
pelo Festival de Cannes). Digo
isso porque existe um problema
no mercado brasileiro que é a
especulação em torno de nomes,
a "indicação" de jurados muito
antes da época da divulgação
oficial. Aí a imagem que passa lá
fora é que
nós, brasi-
leiros, sa-
bemos mui-
to antes
quem vai ser
jurado. Então
vamos seguir
rigorosamen-
te o cronogra-
ma e divulgar
as indicações
na época cer-
ta, que é em
torno de março.

braço para inscrever. Indicamos
a Antel para fazer a transcodifi-
cação dos filmes e também a Jet
Set, agência de turismo que há
18 anos trabalha com o festival,
para a compra de passagens.
Além disso, traduzimos o site
(Cannes.com) e o regulamento
do festival para o português. E
contratamos a Cledilene, que
trabalhou muitos anos na

P - O
que mais o
Estadão já
fez ou ain-
da terá de
fazer até o
início do fes-
tival?

EV - Nós
desenvolve-
mos uma
operação

facilitado-
ra" para as
inscrições.
Primeiro,
nós renego-
ciamos o
prazo final de inscrição, que era
originalmente dia 16 de março.
Nós conseguimos prorrogar para
o dia 30 de março. Nós fizemos
isso porque existia uma queixa
muito grande da organização do
festival quanto ao descumpri-
mento de prazos. O Hatschuel
diz, em tom de ironia, que tem
brasileiro que chega no festival
com rolo de filme embaixo do

Promocine e conhece o festival
como ninguém, para dar suporte
às agências aqui na estrutura
que montamos no jornal. Quem
precisar de informações pode
ligar para ela no nosso "disk
Cannes", telefone 3856-5454. Na
coordenação do suporte, temos a
Ligia Sofia, que é quem se repor-
ta a Londres (sede da IAF).

P - Mudando de assunto,

como você, que sempre traba-
lhou com revistas, foi parar no
Estadão?

EV - Quando eu decidi sair da
Camelot, em meados de dezem-
bro, estabeleci duas prioridades.
A primeira era tirar férias, algo
que eu não fazia há muito tempo.
Por isso, fiquei janeiro e
fevereiro descansando. A outra
era, talvez imbuído pelo espírito

do novo
século e do
novo mi-
lênio, bus-
car algo no-
vo. Nesse
meio tempo
tive uma con-
versa com o
Roberto
Mesquita
(diretor do
E s t a d ã o )
sobre um no-
vo projeto de
desenv o l-
vimento de
mercado,
que ele que-
ria imple-
mentar no
jornal. Na
conversa nós
nem tocamos
em Cannes.
Nós fala-
mos exclu-
sivamente
de novas
ações no
mercado
publicitário.

P - Fale
um p o u c o do que serão essas
ações.

EV - Ele quer fazer um traba-
lho focado nos anunciantes
nacionais, aqueles anunciantes
que não são característicos do
meio jornal, que criam campa-
nhas de mídia impressa voltadas
para as revistas. Por isso, nós
vamos desenvolver propostas que
vão ao encontro desses anun-
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dantes. O meu trabalho é criar
idéias que tragam esses anun-
ciantes para o jornal. Ê um tra-
balho bastante focado nas
grandes agências de propaganda
que não produzem para o meio
jornal. Vamos ter um vínculo
mais estreito com o mercado
publicitário e o Festival de
Cannes é uma ferramenta exce-
lente para isso. Aliás, foi por
isso que o
jornal USA
Today foi
escolhido
para repre-
sentar os
Estados Uni-
dos em Can-
nes. O festi-
val quer fa-
zer a intera-
ç ã o das
agências com
o meio jor-
nal no mun-
do todo.
Porque não
existem tan-
tos anúncios
criativos pa-
ra jornal. Na
mídia impres-
sa, as gran-
des campa-
nhas publici-
tárias são
direcionadas
para as re-
vistas.

P - E
você é o
h o m e m
certo para o cargo porque
trabalhou com revistas desde
1978, certo?

EV - Certo, passei por todas as
revistas da Editora Abril de 1978
a 1993. Depois, durante três
anos, fui diretor comercial da

j DM9, foi o período em que
aprendi bastante sobre o fun-
cionamento de uma agência, uma
experiência enriquecedora e vá-
lida até hoje. Porém, gosto

mesmo é de trabalhar com mídia.
Por isso, em seguida à DM9, fui
para a Editora Azul como diretor
de publicidade, de onde saí para
assumir o cargo de publisher da
revista Época, na Editora Globo.
Da Globo, virei sócio da Editora
Camelot, do início do ano passa-
do até dezembro. Aqui no
Estadão vi a oportunidade de
realizar um trabalho diferente,

com bastante amplitude e visibi-
lidade de mercado. E eu tenho
muito conhecimento do mercado
publicitário no relacionamento
entre agências e meio revista, o
que vem ao encontro do projeto
de desenvolvimento de mercado.
Por outro lado, eu aceitei o
desafio porque vejo possibi-
lidades muito grandes de desen-
volver projetos de criação para
mídia jornal. Até porque o criati-

vo brasileiro tem um vínculo
muito forte com a criação gráfi-
ca, com o meio impresso. Basta
ver que nossas agências sempre
se destacam em Cannes no
Press&Poster. E por último, não
sou novato em Cannes: este será
o quarto festival em que eu es-
tarei, conheço bem a cidade e o
mecanismo do festival.

P - Vol-
tando a
Cannes, o
que falta
ainda?

EV- Vamos
realizar
pelo menos
cinco encon-
tros dos ju-
r a d o s
brasileiros
antes do iní-
cio do festi-
val. Já rea-
lizamos o
primeiro.

Os próxi-
mos aconte-
cerão agora
em abril em
maio.Serão
encontros
informais,
alm o ç o s,
café da ma-
nhã, nossa
intenção
não é ditar
regras, mas
trocar infor-
moções.
Queremos,

com isso, dar coesão aos jura-
dos, criando um verdadeiro
espírito de equipe para que te-
nhamos um bom desempenho e
que sejamos percebidos como
um time de profissionais de
primeira linha.
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