
Brasil, Leão em evento da convergência 
Sandra azedo  
 
País ganha um troféu de prata em Direct e comprova que agora todos os marketing são um só. O 
Brasil já garantiu, oficialmente, o primeiro Leão no 53 Festival Internacional de Publicidade de 
Cannes. Ontem foram divulgados os vencedores da categoria Direct, que premia as melhores 
peças do marketing direto. O único case brasileiro vencedor foi o da agência curitibana Master 
para o cliente D.D.Drin, que ganhou troféu de prata. Na categoria Promo (marketing 
promocional), que faz sua estréia neste ano, nenhum Leão seguirá para o País.  
 
Ainda ontem foram divulgadas as shortlists (relação dos finalistas) de Press (62 peças em 26 
campanhas), Outdoor (34 peças em 19 campanhas), Radio (15 peças de oito campanhas) e Media 
(3 campanhas diferentes). Vale lembrar que o Brasil tem um jurado participante em cada 
categoria.  
 
Segundo veículos especializados, o Brasil teria ganho seis Leões em Radio (dois de prata e quatro 
de bronze), em comparação com apenas dois de bronze de 2005. Em Press seriam cinco e em 
Media, um.  
 
No marketing direto, Otavio Dias, presidente da agência GreyZest foi o representante brasileiro 
entre os jurados. Na peça vencedora, "Inseto", uma barata está atrás da porta e quando a pessoa 
vê, há um texto dizendo: "Como é fácil matar uma barata. Basta chamar a D.D.Drin". Já o Grand 
Prix (prêmio máximo da categoria) em marketing direto foi para uma agência da Bélgica, sobre 
previdência privada. A empresa recorta nos classificados um anúncio de jornal de uma pessoa 
solicitando emprego e o envia para diversos clientes, mostrando que, ao fazerem um plano de 
previdência, não precisarão fazer anúncios como aquele.  
 
Na relação dos finalistas de Media aparecem trabalhos das agências Lew,Lara, Salles Chemistri e 
JWT. Em Radio, por sua vez, as agências brasileiras com trabalhos na shorlist são Fischer 
América, FabraQuinteiro, JWT Curitiba, MPM e AlmapBBDO (agência com mais peças inscritas no 
festival, 278 no total).  
 
Em Outdoor, por sua vez, foram selecionadas campanhas das agências Giovanni,FCB, Loducca, 
Duda Propaganda, JWT, DM9DDB, Fischer América, DPZ, Publicis Brasil, Dentsu, Master, F/Nazca 
S&S, AlmapBBDO e Leo Burnett.  
 
Em Press aparecem trabalhos das agências Fischer America, Lew,Lara, Publicis Brasil, Loducca, 
Leo Burnett, DM9DDB, AlmapBBDO, F/Nazca, Giovanni,FCB, DPZ, McCann-Erickson, Duda 
Propaganda, Ogilvy e JWT .  
 
De acordo com o VP de planejamento e atendimento da Fábrica Comunicação Dirigida, Luiz 
Buono, como tendência geral a convergência é a grande vedete do Festival de 2006, que na 
versão anterior já tinha indicado que integração era a palavra-chave. "Tudo agora e uma coisa só, 
propaganda, marketing direto, promoção, internet. Ou seja o mais importante não é o meio, mas 
o entendimento de como o consumidor utiliza as mídias. O trabalho passa a obter a atenção do 
consumidor pelo conjunto de meios mais adequados", detalha Buono, direto do Festival de 
Publicidade de Cannes.  
 
Para o meio televisão, tudo indica que as agências terão de se adaptar mais e mais à 
interatividade - que pode ser obtida em aparelhos como o TiVo, em que o consumidor decide o 
que quer assistir, na melhor hora.  
 
 
 



"Cada vez mais as pessoas estão no poder, e escolhem o que querem ver, sendo que comerciais 
passivos, veiculados sem uma permissão e apenas comunicando e não dialogando, tendem a 
serem ‘deletados’, completa Buono. "O que as pessoas querem é poder interagir com o conteúdo 
da mensagem comercial. E não ficar apenas olhando", diz acreditar Buono.  
 
Dentro desta tendência, o que muitas agências brasileiras já vem apontando - e se confirma em 
Cannes - é o crescimento da internet como mídia. "Cresce como canal de consideração, pois 
permite ao consumidor interagir, olhar, analisar, e enfim poder fazer uma escolha consciente de 
consumo."  
 
Ativação de marcas  
 
A Fábrica Comunicação Dirigida, aliás, assim como já havia sido divulgado por este jornal, fala 
hoje em Cannes sobre a implantação de sua área de ativação de marcas - com foco em promoção 
e merchandising.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


