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Se o festival de publicidade de Cannes de 2005 falava da necessidade de integrar as mídias 
digitais ao marketing direto, na edição deste ano os empresários do setor estão muito mais 
atentos ao conteúdo das mensagens e retomando antigos modelos, onde a internet e o celular, 
por exemplo, passam longe.  
 
"A principal tendência que se observa em Cannes é que nosso desafio é contar histórias, em 
vez de simplesmente passar uma mensagem comercial para o consumidor", diz Otávio Dias, 
sócio presidente da Grey Zest e presidente do júri de marketing direto do festival deste ano.  
 
Dias cita o case vencedor na categoria marketing direto - uma campanha criada pela agência 
belga Y Do. É a história de um homem que procura emprego aos 80 anos de idade porque não 
fez um plano de previdência quando era jovem. A mala direta foi encaminhada ao 
departamento de recursos humanos das empresas que eram o alvo da promoção. "Eles 
ganharam o prêmio porque souberam envolver o público-alvo numa história. E essa é a 
tendência da nossa comunicação", avalia Dias.  
 
Marisa Furtado, sócia e diretora da agência de marketing direto Fábrica Comunicação aponta o 
fim da barreira entre as diversas ferramentas de marketing como a consolidação de uma 
tendência que já vinha observando nos últimos três anos.  
 
No campo do marketing direto, o Festival Internacional de Publicidade de Cannes rendeu 
alguns prêmios para empresas brasileiras. A agência Master, de Curitiba, ficou com o Leão de 
Prata pela campanha criada para a fabricante de inseticidas D.D.Drin. A agência espalhou 
baratas de plástico, com o telefone da D.D. Drin, em lugares de tráfego intenso de pessoas.  
 
Na categoria outdoor as agências JWT e Leo Burnett conquistaram um Leão de prata cada 
uma. A primeira com campanha criada para o banco HSBC e a segunda, por peça desenvolvida 
para a montadora de veículos Fiat. AlmapBBDO e Duda Propaganda ficaram com Leões de 
bronze por campanhas para a Fundação O Boticário e ESPN Brasil, respectivamente.  
 
Na categoria mídia, a JWT conquistou um Leão de prata com campanha criada para a pastilha 
Benalet, fabricada pela multinacional Pfizer.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


