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O dia ontem no 53 Festival de Publicidade de Cannes foi de mais prêmios para o Brasil, que 
ganhou nove estatuetas na categoria Cyber (internet). O País, portanto, já acumula 27 Leões 
nesta edição do evento, sendo que ainda faltam sair os resultados de duas categorias, 
Titanium e Film, no festival que começou domingo e termina neste sábado. Além dos Leões em 
internet, foram seis Leões em Radio, quatro em Outdoor, um em Media, um em Direct e seis 
em Press, categoria de onde se originou ontem uma certa confusão.  
 
Este imbróglio, aliás, tomou conta do Palais des Festivals depois que a Giovanni,FCB renegou o 
Leão de bronze conquistado na categoria Press, com a campanha "Ovo/Chupeta/Feto/Ursinho", 
para a organização não-governamental Ipas. Segundo a Giovanni, as peças foram criadas e 
depois inscritas em Cannes "por profissionais que não estão mais no quadro de funcionários e 
à revelia da direção-geral da empresa". Diz ainda que já pediu a exclusão das peças do 
festival.  
 
A campanha é assinada por quatro ex-publicitários da Giovanni,FCB, entre eles Fernando 
Campos, que na ocasião atuava como diretor de criação da agência. Campos, aliás, acaba de 
abrir a Santa Clara, em sociedade com outros dois diretores que também deixaram a Giovanni. 
Ainda ontem, o criativo também enviou um comunicado à imprensa, dando sua versão sobre o 
fato. Diz que o material enviado para o festival teve de ser autorizado pela direção-geral da 
agência no Brasil. De acordo com Fernando Campos, "a peça recebeu aprovação da FCB 
internacional, tanto que consta no portfólio mundial da rede, o FCB World Creative".  
 
A Giovanni, por sua vez, afirma que Paulo Giovanni, Adilson Xavier e Maurício Nogueira - que 
compõem a direção-geral - não estavam cientes da peça e da inscrição. A agência informou, 
em um segundo comunicado enviado ontem à noite, que "a campanha foi autorizada pela 
diretoria de criação do escritório de São Paulo, que pela representatividade do cargo tem 
autonomia para selecionar e inscrever as campanhas criadas para os clientes da Giovanni,FCB. 
À diretoria financeira cabe apenas a autorização dos custos relacionados ao festival, não tendo 
acesso ou discernimento sobre as peças selecionadas pelos diretores de criação".  
 
A Giovanni,FCB diz que a Ipas - que tem como objetivo contribuir para a melhoria das 
condições de assistência a saúde reprodutiva da mulher - não é sua cliente e que nunca apoiou 
a causa a que ela se refere. Segundo a Giovanni,FCB, um dos criativos que assinam a 
campanha, Ícaro Dória, é filho da dirigente da entidade. Campos, no entanto, afirma que a 
ONG fez parte da carteira de clientes da agência. "As reuniões eram realizadas no escritório da 
Giovanni em São Paulo, com o conhecimento de toda a diretoria", diz a nota.  
 
A Giovanni nega. "É comum os funcionários da agência receberem fornecedores (produtoras, 
veículos), e a direção-geral não costuma ter controle de todos que visitam o escritório", diz o 
segundo comunicado.  
 
A peça premiada em Cannes é polêmica, com a apresentação de situações que levam a uma 
reflexão sobre o aborto, como a gravidez de uma menina de 12 anos ou estupro. Campos 
finaliza dizendo que, embora não entenda a decisão, a Giovanni tem todo direito de devolver o 
prêmio. A agência, entretanto, afirma que o Leão não era coerente.  
 
A confusão de ontem colocou em pauta uma questão já bastante discutida a respeito dos 
festivais de premiação, que são os anúncios "fantasmas". Ou seja, aquelas peças criativas, 
mas que são feitas exclusivamente para ganhar troféu, com veiculação praticamente 
desconhecida. Neste caso, o princípio básico da propaganda, de construir marcas fortes e gerar 
bons resultados para o negócio do cliente, fica esquecido.  
 
Ruy Lindenberg, vice-presidente de criação da agência Leo Burnett e jurado brasileiro na 
categoria Press (mídia impressa), diz que o desempenho do Brasil, com seis Leões na 
categoria, foi bom. "A qualidade, no total, foi alta.  



E o que vem acontecendo é uma participação de agências de países que até então não 
mostravam a cara na propaganda, a exemplo da Tailândia e Cingapura", diz a este jornal, 
direto da Riviera Francesa.  
 
Lindenberg lembra ainda de outros países que tiveram destaque, como África do Sul, Chile, 
México e Irlanda. "A propaganda acaba sendo um reflexo da situação da economia. Se ela está 
bem, o mercado publicitário acompanha. Este é o caso de alguns países asiáticos", completa o 
jurado brasileiro em Press.  
 
Isso, na prática, diz o vice-presidente da Leo Burnett, significa que países que sempre foram 
muito premiados estão dividindo suas estatuetas, como Estados Unidos e Inglaterra. "O Brasil 
foi muito bem, melhor, inclusive, que os Estados Unidos", destaca Lindenberg.  
 
Sobre tendências, Lindenberg ressalta que não há regras. "O mundo, cada vez mais 
globalizado, permite mudanças muito rápidas. Mas o que vale ainda continua sendo a boa 
idéia", explica o VP.  
 
Criatividade em Cyber  
 
Dos nove Leões em internet que o Brasil ganhou ontem, três são da agência DM9DDB. O 
desempenho foi inferior ao do ano passado, quando o País ganhou 23 estatuetas, sendo 22 
Leões e um Grand Prix, além de a DM9 ter sido eleita a agência do ano na categoria.  
 
Nem por isso, a brasileira DM9 ficou mal cotada em Cyber. Ganhou um Leão de ouro, para 
Itaú, dois de bronze, para Telefônica e Cia. Athletica. Mundialmente falando, foi a terceira 
melhor agência, perdendo apenas para Crispin Porter + Bogusky e Goodby Silverstein. "Estou 
contente com este desempenho. Neste ano, ficamos abaixo de duas excelentes agências", diz, 
de Cannes, o presidente da DM9, Sergio Valente, completando que no total da premiação 
foram distribuídos poucos Leões de outro em Cyber.  
 
Sergio Valente comenta ainda que o fato de duas das suas peças vencedoras terem sido feitas 
para grandes empresas (Telefônica e Itaú) só mostra que a internet está hoje nas estratégias 
de marketing dos mais diversos clientes, não apenas dos pequenos e médios que não têm 
verbas tão elevadas para ir à TV, por exemplo.  
 
kicker: Giovanni,FCB recusa estatueta de bronze em Press, dizendo que peça foi inscrita sem o 
conhecimento da direção-geral da agência. 
 



 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 


