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A GoAd Media é uma rede colaborativa de conteúdo e conhecimento nas áreas 

de comunicação e marketing, criada em junho de 2015. Nossa razão de existir é 

compartilhar o que aprendemos por aí. 

Para fazer isso, criamos um modelo de negócio baseado em produção de 

conteúdo para empresas do nosso mercado e projetos patrocinados. Sempre, 

absolutamente sempre, projetos que promovam conhecimento. É isso que nos 

move. É nisso que acreditamos.

Neste contexto, criamos o Cannes Insights, primeiro projeto brasileiro de 

análise das tendências do Festival Internacional de Criatividade de Cannes, o 

mais importante da indústria da publicidade, que tiramos do papel graças ao 

apoio da Adobe, do Google e da MMA Latam, empresas e organizações que 

compartilham da nossa visão. 

Com o talento dos jornalistas Felipe Turlão e Lena Castellón, que têm ampla 

Em vez de contar Leões, fomos entender o 
que eles sinalizam ao mercado. Desta forma, 
colocamos em prática nossa missão de promover 
conhecimento. E fizemos isso graças ao apoio 
da Adobe, do Google e da Mobile Marketing 
Association Latam.
—

O QUE FOMOS 
FAZER EM CANNES
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experiência na cobertura do Festival,  lançamos aos jurados perguntas mais 

analíticas e menos factuais. Assistimos às palestras mais como ouvintes críticos 

do que como repórteres. Criamos textos mais consultivos do que jornalísticos. 

Um desafio e tanto para nós, jornalistas por formação e vocação, mas que nos 

dispusemos a trabalhar no que acreditamos ser a missão da GoAd Media.

Ao longo das próximas páginas, compartilhamos as principais mensagens do 

Cannes Lions 2016, as tendências e o legado da edição deste ano. Faremos isso 

também no SXSW, outro importante festival que vem sinalizando mensagens 

importantes ao nosso mercado. E faremos a cada nova edição do Cannes Lions.

Ao longo do ano, o conteúdo disponibilizado em nosso site é produzido de 

forma colaborativa com o intuito de provocar e promover conhecimento. Não 

temos o compromisso com a atualização diária. Não temos a obrigação do 

registro factual tão fundamental ao jornalismo. Mas temos a responsabilidade 

plenamente aceita de quem acredita que pode ajudar a mover o mercado para 

frente e, com isso, ajudar a transformar o mundo.

Boa leitura! 

José Saad Neto 

Fundador e Head de Conteúdo 

saad@goadmedia.com.br

mailto:saad%40goadmedia.com.br?subject=
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Jurados 
brasileiros

Delegados Inscritos

Agência do Ano

Leão de São Marcos

22

MAIS DE 11 MIL

ALMAPBBDO

MARCELO SERPA

Jurados

387

Total de Leões

1.360
Leões para 
o Brasil

90

Total de Peças 
Inscritas

43.101

O FESTIVAL 
EM NÚMEROS



Patrocinador do Cannes Insights 2016

DA INSPIRAÇÃO 
AO RESULTADO

A Adobe está com você de ponta a ponta na 
sua jornada criativa.

Desde a inspiração e no momento de dar vida 
às suas ideias, com a Adobe Creative Cloud, 
até a distribuição, análise e otimização dos 
projetos, com a Adobe Marketing Cloud.

Quer saber mais?
Acesse adobe.com/br/marketing-cloud.html

http://www.adobe.com/br/marketing-cloud.html
http://www.adobe.com/br/marketing-cloud.html
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Duas palavrinhas simples e importantes, mas não raramente deixadas de lado, 

ficam como mensagens dos seminários da edição deste ano do Cannes Lions: 

diversidade e coerência. 

Diversidade resume a mensagem que Anna Wintour, editora-chefe da 

Vogue americana, transmitiu no palco do evento. Ela compartilhou vitórias 

e fracassos de revistas da Condé Nast, que publica Vogue, e elencou lições 

que considera importantes na comunicação e no marketing. As dicas passam 

por ousadia para ir contra o senso comum, fazer amigos interessantes e 

inspiradores e, principalmente, manter-se fiel a objetivos e não deixar que 

erros sejam obstáculos.

Já o ator Will Smith destacou a importância de se viver com um propósito e 

refletir isso no trabalho. “A era do smoke and mirrors no marketing acabou. 

Propósito, transparência, igualdade de gênero, 
tecnologia criativa e outros grandes temas que 
pautaram o maior festival de criatividade do 
mundo neste ano.
—

POR DENTRO 
DO CANNES LIONS
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As pessoas já reconhecem rapidamente produtos 

e marcas que têm compromissos e verdades”, 

disse. “Me considero um bom profissional de 

marketing porque minha carreira naturalmente 

foi capaz de vender meus produtos. Eles têm 

coerência entre si”, completou.

Entre os seminários mais focados em branding, 

destaque para David Droga, fundador da Droga5, 

que dividiu palco com seu cliente Kevin Plank, 

fundador e CEO da Under Amour. Juntos, deram 

uma aula de como a relação de confiança entre 

agência e anunciante pode levar a resultados 

extraordinários.

Utilizando frases de efeito que representam bem 

sua personalidade, David defendeu que as melhores 

companhias do mundo são aquelas que realmente 

acreditam no que estão fazendo. “Se você não 

tem verdade naquilo que faz, dificilmente dará 

certo. Não tem criatividade, por mais que haja 

investimento, que possa resolver seus desafios”, 

afirmou.

Com discursos alinhados, mas não ensaiados, 

agência e marca mostraram como confiança leva 

à maturidade na relação entre essas duas pontas 

fundamentais para a criatividade efetiva. “Você 

não é uma marca se não tem um ponto de vista. 

Isso sempre permeou a relação da Under Amour 

e da Droga5. David e seu time entenderam nossa 

posição e nos ajudaram a transmitir isso aos nossos 

clientes”, disse Kevin.

Um showzão de empatia e de relação madura que 

inspira o mercado e deixa o recado: tenha verdade 

no que faz e confie nos parceiros que escolhe. 

Somos um time e, juntos, somos melhores.

No festival paralelo Entertainment Lions, criado 

neste ano, o destaque vai para a apresentação 

do diretor global de entretenimento da 

Fremantlemedia, Rob Clark. A partir da análise e da 

transformação do programa Got Talent, o executivo 

apontou tendências importantes.

Na primeira delas, ele diz que a distribuição de 

conteúdo, antes centralizada e controlada, hoje 

encontra nas redes sociais forte aliada para ganhar 

escala. O YouTube, neste caso, é Best Friend Forever 

para quem produz vídeos, como é o caso da 

Fremamtlemedia.

Clark destaca a localização e a regionalização do 

Got Talent nos países onde foi lançado também 

garante sobrevida e o torna mais rentável. 

“A era do smoke and mirrors no 
marketing acabou. As pessoas 
já reconhecem rapidamente 
produtos e marcas que têm 
compromissos e verdades”

» Will Smith, Ator
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“O programa tem uma identidade única, mas 

ele ganha particularidades de cada país onde é 

veiculado”, disse.

Por fim, Rob decretou o fim do horário nobre, sem 

nenhuma cerimônia e com a firmeza de voz dos 

que sabem o que dizem. “Quando entendemos 

que o prime time não existe mais, avançamos 

enquanto empresa. Não podemos mais imaginar 

que o público é obrigado a assistir nosso programa 

em determinado horário, em determinado contexto. 

Temos que desenhar estratégias de distribuição que 

tirem proveito da mobilidade e do fator on demand”, 

explicou.

Outro grande tema que cerca Cannes e é 

responsabilidade de todos nós - igualdade de 

gênero - também foi destaque nos palcos. Para Kim 

Getty, presidente da Deutsch Los Angeles, a lição de 

casa tem sido feita (devagarzinho, mas avançando), 

tanto pelo festival quanto por empresas.

Na palestra Men vs Women: Exploring Marketing’s 

Impacto on Gender Bias, Kim chamou a atenção 

para a forma como as mulheres são retratadas na 

publicidade, com pouco protagonismo e quase 

sempre com personagens clichés. E reforçou que 

nosso mercado tem a missão e o dever de construir 

uma imagem mais igualitária do público feminino.

O discurso de Kim encontra eco e se materializa 

no projeto Redraw the Balance, da The 

MullenLowe para a organização Inspiring the 

Future. O filme mostra crianças que, convidadas a 

desenhar bombeiros, pilotos de avião e médicos, 

representaram todos com figuras masculinas. 

A campanha chama a atenção para a construção 

dos estereótipos, que geralmente ocorre na idade 

entre 5 e 7 anos.

Por fim, nosso destaque de palestras para a 

pergunta lançada pelo professor de ciências do 

marketing Byron Sharp, autor do livro How Brands 

Grow. “E se estivermos fazendo tudo errado?”, 

provocou. O pesquisador questionou se os 

processos criativos estão, de fato, baseados em 

análises de dados. Colocou na berlinda a utilização 

das plataformas sociais sem estratégia integrada 

com outras mídias. E reforçou que interatividade 

não é mais opção, mas essência do relacionamento 

entre marcas e consumidores.

Teórico e acadêmico, Byron coloca os pés no 

mercado como consultor de grandes empresas. 

Gerou desconforto, sussurros e comentários na 

linha: “consultor tem o melhor emprego do mundo: 

aponta erros, falhas e recomenda novas rotas”. No 

final, e em silêncio, formou-se uma fila de pessoas 

com cabeças baixas saindo do auditório.●

“Quando entendemos que 
o prime time não existe mais, 
avançamos enquanto empresa. 
Não podemos mais imaginar 
que o público é obrigado a 
assistir nosso programa em 
determinado horário, em 
determinado contexto.”

» Rob Clark 

Diretor global de entretenimento 

da Fremantlemedia



AS CORES DA 
TECNOLOGIA 
CRIATIVA
“Como resultado de uma parceria criativa entre a JWT México, 

Comex, uma das fabricantes de tintas mais tradicionais do México, e 

Google, trouxemos de Cannes um Ouro em Cyber e um Bronze em 

Promo com a campanha ColorMaps. Além de resolver o problema 

de lançamento das novas cores, mudou o astral da rua, deixando os 

percursos mais coloridos e inspiradores. O trabalho levou meses e 

uniu o poder criativo da JWT, a força da marca e o suporte do Google 

na exploração de tecnologia de forma criativa. As grandes apostas 

para os próximos anos são o uso criativo do celular e tecnologias 

como machine learning e realidade virtual nas marcas. Vale a pena 

pagar para ver!”

Maria Fernanda Cerávolo 
Diretora do Zoo para a América Latina, time do 

Google que ajuda marcas e agências a explorar 

o potencial criativo de suas plataformas.

Patrocinador do 
Cannes Insights 2016

http://google.com
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CREATIVE DATA 

Celebra a criatividade ativada por dados. 

Busca reconhecer projetos de marca nos 

quais a aplicação ou a interpretação de 

dados são partes de uma ideia ou de sua 

execução.

—

A categoria existe há três anos, mas foi na 

edição 2016 do Cannes Lions que Creative 

Data materializou, de forma exponencial, o quão 

poderoso pode ser o uso de dados na publicidade. 

Os 40 Leões concedidos pelo júri destacam 

experiências de consumo personalizadas a 

partir da análise de dados; desenvolvimento de 

projetos publicitários viabilizados por sistemas 

de informações; integração entre mídias em 

comunicações que extrapolam os formatos 

tradicionais e, por fim, a humanização do que antes 

parecia trancafiado numa sala fria de TI. 

O Grand Prix The Next Rembrandt, da J. Walter 

Thompson Amsterdam para o banco ING, ganhou 

corpo por meio de uma base de dados construída 

tendo como referência o acervo do pintor 

holandês Rembrant Harmenszoon van Rijn. Em 

um incrível experimento que levou dois anos para 

ser concluído, o projeto criou uma pintura 3D 

que representa como seria o próximo quadro de 

Rembrandt. 

Em Creative Data Lions, mais do que tendências, 

fica um recado desconcertante: dados representam 

o mais fiel e transparente raio-x do comportamento 

humano. Parece óbvio, mas custou a acontecer.

AS 
TENDÊNCIAS 
POR 
CATEGORIA

» The Next Rembrandt

J. Walter Thompson Amsterdam 

para o banco ING
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CREATIVE EFFECTIVENESS 

Reconhece o trabalho criativo que 

impactou de forma positiva, mensurável e 

comprovada os negócios das marcas.

—

No festival das boas ideias, a categoria criada para 

premiar a efetividade da comunicação manda um 

sinal importante ao mercado: mais do que nunca, 

é preciso considerar e conquistar as pessoas como 

porta-vozes espontâneas de sua marca. Elas são a 

extensão do plano de mídia e a garantia de que as 

vendas podem reagir ao estímulo criativo. 

Entre as tendências destacadas pelo júri de 

Creative Effectiveness, estão o uso de tecnologia 

programática para segmentar audiência e 

personalização de mensagens e a inquestionável 

capacidade de desenvolver campanhas 

multiplataforma, que acompanhem o consumidor 

ao longo de sua jornada. Outra palavrinha mágica 

que guia o júri desta categoria: consistência. Ou 

seja, marcas que alcançam efetividade mantêm 

investimento contínuo em comunicação.

Foi esse conjunto de fatores que garantiu o Grand 

Prix à Monty`s Christmas, da Adam & EveDDB 

London para John Lewis. A comunicação é 

poderosa enquanto ideia, tem execução e produção 

impecáveis, continuidade e sequência de ações e, 

por fim, resultados comprovados: aumentou em 

60%, ao longo de 5 meses, as vendas da rede inglesa. 

Coincidência ou não, Monty`s Christmas mostra 

um pinguim que acompanha um garotinho nas 

brincadeiras em casa, na escola, no campo de 

futebol e, com isso, tornam-se grandes amigos. 

Em efetividade, o reconhecimento foi para a marca 

que acompanhou a jornada de seu consumidor até 

no comercial.

» Monty`s Christmas 

Adam & EveDDB London

para John Lewis
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CYBER 

Celebra experiências criativas digitais. 

Campanhas premiadas demonstram 

que ganharam força nas plataformas 

online e utilizaram tecnologias de forma 

inovadora para entregar mensagens de 

marca.

—

O que buscou a categoria criada para premiar 

trabalhos digitais, no momento em que tudo se 

releva digital? “Trabalhos que têm a tecnologia 

como essência, mas ela é tão boa que você nem 

percebe que ela está por trás da ideia”, respondeu 

à GoAd Media a presidente do júri de Cyber, Chloe 

Gottlieb, VP de criação da R/GA NY.

Entre as tendências, destaque para filmes de 

animação criados em estúdio e uso de tecnologia 

de dados que potencializaram ideias. Os Leões de 

Cyber são experiências que integram ambientes 

físicos e virtuais, ações baseadas em redes sociais e 

plataformas digitais para distribuir branded content.  

É o caso de Justino, da Leo Burnett Madrid para 

Loterias Y Apuestas Del Estado, que faturou um dos 

dois Grand Prix da categoria. Com bom conteúdo 

produzido exclusivamente para canais digitais, a 

campanha de Natal apresentou o personagem 

Justino numa produção animada irretocável. 

Redes sociais tiveram conteúdo específico que 

obedecia a vocação de cada uma. O resultado? 

Compartilhamentos a perder de vista, algo 

fundamental para ser considerado sucesso no digital. 

O segundo Grand Prix foi para The Next Rembrandt, 

da J. Walter Thompson Amsterdam para o banco 

ING, que também faturou GP em Creative Data. 

Neste ano, Cyber mostrou que o casamento entre 

conteúdo e dados parece ser a fórmula certeira para 

acertar no digital e deixar a tecnologia invisível.

» Justino

Leo Burnett Madrid

para Loterias Y Apuestas Del Estado
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DIGITAL CRAFT 

Celebra a tecnologia arte. Campanhas 

premiadas mostram plena harmonia entre 

forma, função e experiência no ambiente 

digital.

— 

Estreante em 2016, a categoria Digital Craft foi 

criada para tirar de Cyber a sobrecarga de julgar 

cases digitais baseados em forma e contexto no 

ambiente online. Aqui, o Júri buscou reconhecer 

projetos que são “verdadeiras obras de arte 

tecnológicas”, como explicou o presidente Wesley 

Ter Haar, fundador da MediaMonks.

Os Leões sinalizam projetos bem executados no 

digital, com harmonia entre design e experiência de 

usuário. O Grand Prix reflete a essência de Digital 

Craft. Criado e produzido pela 84.Paris para os 10 

anos da Because Music, o projeto Recollection 

é uma surpreendente experiência interativa em 

formato de filme, site e app. 

Um dos destaques entre os vencedores é Endless 

Possibilities, da AlmapBBDO para Getty Imagens, 

com Leão de Prata. O filme online foi criado com 

imagens do acervo da Getty Images. A edição 

dinâmica de fotos ao longo de 46 segundos ganha 

força com uma trilha sonora extremamente bem 

produzida. É um bom exemplo de harmonia entre 

design e execução com foco em experiência  

do usuário. 

Digital Craft traz para o centro da comunicação não 

só a ideia criativa, mas outras pontas importantes da 

produção publicitária.

» Endless Possibilities

AlmapBBDO

para Getty Imagens
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DIRECT 

Consagra ações criativas que construam 

relacionamento e diálogo com os 

consumidores. As marcas precisam 

influenciar diretamente o comportamento 

das pessoas por meio de iniciativas call-

to-action que provoquem respostas 

mensuráveis.

—

Uma das categorias mais impactadas pela 

tecnologia, Direct Lions passou a oferecer outras 

formas de fazer valer sua essência. A capacidade 

de esparramar uma mensagem por diversas mídias 

e ganhar escala por meio de redes sociais é o lado 

bom, mas a multiplicidade de opções tornou mais 

difícil a construção de uma grande ideia capaz de 

provocar resposta dos consumidores sem que eles 

se sintam invadidos. 

Quando se fala em Direct, é fácil cair em armadilhas 

como o retargeting e talvez essa fosse uma das 

primeiras ideias para ampliar o turismo em um 

país como a Suécia – bastava bombardear quem 

pesquisasse termos como “o que fazer na Suécia”. 

Pois a agência Ingo, de Estocolmo, conseguiu 

engajar e emocionar com o case The Swedish 

Number, para a Sweden Tourism Association, um 

dos mais relevantes dessa edição do Festival de 

Cannes e vencedor do Grand Prix da categoria. 

Para atrair turistas e comemorar os 250 anos 

da abolição da censura de opinião, o país não 

se escondeu em anúncios clichês como fazem 

outros: pediu a seus próprios cidadãos que se 

credenciassem para responder a qualquer dúvida 

sobre o país, dos pontos turísticos a temas delicados 

como o alto índice de suicídios. 

Por meio de um número de telefone, +46 771 793 

336, qualquer pessoa poderia ligar e conversar com 

algum sueco e perguntar o que quisesse sobre um 

país que não tem medo de se expor e que conseguiu 

celebrar o orgulho nacional e atrair interessados em 

suas belas paisagens e valores sociais. 

O recado de Direct vem da Suécia, mas vale para 

qualquer lugar do mundo: mais do que nunca, a 

comunicação deve ser pautar por transparência.

» The Swedish Number

Ingo Estocolmo

para a Sweden Tourism Association
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ENTERTAINMENT 

Celebra a criatividade que cerca conteúdo 

e cultura com foco em experiências de 

marca. Reconhece novas maneiras de 

conectar marcas e consumidores.

— 

Evolução da então Branded Content & Entertaiment, 

a estreante categoria dá um recado importante ao 

mercado: ganham a força os estúdios de conteúdo 

de grupos de mídia. O Grand Prix The Displaced, do 

The New York Times, “levou” assinantes do jornal 

para o centro da crise dos refugiados na Síria e 

na Ucrânia por meio de uma experiência que une 

realidade virtual e mobile.

É conteúdo editorial de qualidade, jornalístico, 

distribuído de uma forma nova e que, acima de 

tudo, promove a experiência dos leitores do NYT 

dentro da história. Faturou GP em uma categoria 

criada para premiar o conteúdo de Entretenimento. 

É um projeto que dá frescor ao jornalismo no 

momento em que o impacto do digital em muitos 

publishers tem sido mais devastador do que 

transformador. É interessante notar que o projeto foi 

desenvolvido dentro do próprio NYT, por meio de 

sua unidade de projetos de conteúdo customizados. 

Aparecem também como tendências em 

Entertaiment webséries, experiências de marca 

que depois se tornam vídeos virais e a integração 

entre ambientes físicos reais e virtuais. Todos esses 

pilares são fortemente baseados em conteúdo, 

palavrinha mágica que dá o tom ao entretenimento 

contemporâneo.

» The Displaced

The New York Times
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ENTERTAINMENT LIONS 
FOR MUSIC 

Celebra a criatividade musical e as novas 

formas de mensagens de marcas com 

seus consumidores e artistas com seus 

públicos por meio de plataformas ou 

mensagens disruptivas.

— 

Para muita gente soou estranho quando o júri 

da nova categoria Entertainment for Music 

deu o Grand Prix à Beyoncé, pelo videoclipe 

Formation, produzido pela PrettyBird. Mas logo 

o que parecia estranho se revelou coerente com 

a responsabilidade que o Festival de Cannes tem 

puxado para si. “Ela é a maior artista do planeta, 

criando novas possibilidades para a cultura feminina 

e rompendo barreiras para falar de temas sociais 

de impacto. Ao vermos essa peça, foi unânime a 

decisão de que ela merecia ser o Grand Prix”, disse 

o presidente do júri Josh Rabinowitz, VP e diretor de 

música do Grey Group.

Em Formation, Beyoncé levanta a bandeira da 

igualdade de gênero e mostra o atraso que 

representa o racismo para a sociedade. É uma artista 

que faz uso do seu palco, alcance e, acima de tudo, 

talento, para gritar a urgência do tema. É a artista-

mídia. E que mídia. Em 24 horas no ar, o videoclipe 

foi visto por mais de 3 milhões de pessoas. 

A categoria aponta claramente a importância das 

plataformas digitais para distribuição de conteúdo 

musical, a produção de músicas proprietárias por 

marcas e a utilização de grandes eventos musicais 

para ativação de marcas contemporâneo.

» Formation, Beyoncé

Produção PrettyBird
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FILM CRAFT

Reconhece a qualidade de execução nas 

telas. Vencedores precisam demonstrar 

excelência em fazer um filme, com 

técnicas e nível de produção que 

qualifiquem uma ideia.

— 

A realidade virtual foi o grande destaque na 

execução das campanhas em telas no Festival 

de Cannes, o que torna necessário às agências 

pensarem seus trabalhos não apenas sob as égides 

da grande ideia e da execução impecável, mas 

também como uma experiência de engajamento. 

Segundo análise do júri, no entanto, ainda falta um 

pouco para os cases baseados em realidade virtual 

se tornarem relevantes sob o ponto de vista de craft, 

porque ainda não conseguiram unir experiência, 

ideia, tecnologia e storytelling – este, o grande 

desafio para quem quiser se credenciar a brilhar nos 

próximos festivais.

Cases de realidade virtual como Waves of Grace, 

da Vrse Works para ONU, conquistaram prêmios 

menores (a peça que proporcionava experiência 

do horror do ebola ganhou Bronze). O Grand Prix 

coube a uma forma mais tradicional de demonstrar 

a força do Craft: Rule yourself: Michael Phelps, da 

Droga5 para Under Armour, filme que soube contar 

uma história de forma emotiva e com qualidade 

de execução. Segundo o júri, o craft se tornou 

praticamente invisível, o que atesta a força da ideia: 

mostrar a dura preparação que cria um campeão 

como Phelps.

» Rule yourself: Michael Phelps

Droga5 para Under Armour



As tendências por categoria 20

FILM

Reconhece a criatividade das imagens 

em movimento. Campanhas precisam 

demonstrar storytelling com experiências 

brilhantes em telas, seja TV, cinema, 

digital ou out-of-home.

— 

A força das telas para contar histórias apenas 

cresce em uma sociedade bombardeada por uma 

explosão de conteúdo. Com essa premissa, o júri 

do Film Lions, categoria mais antiga do Festival 

de Cannes, reviu alguns conceitos tradicionais. 

Não é necessariamente um filme com execução 

excepcional que vai se sobrepor, mas talvez um 

vídeo mobile com recursos mais parcos, só que rico 

em conteúdo. 

O poder da tela não está nas imagens mais belas, 

mas naquelas que melhor contam uma história. 

E isso pode acontecer na televisão, cinema, meio 

digital, out-of-home ou mesmo em uma câmera 

de segurança.

A decisão do júri foi buscar uma tela inédita, para 

afirmar essas crenças. Em Shoplifters, da Adam&Eve 

DDB para Harvey Nichols, filme vencedor do 

Grand Prix da categoria, o objetivo era apresentar 

o aplicativo do programa de fidelidade da rede 

varejista britânica. 

Para isso, as imagens de segurança que flagraram 

os furtos de objetos das lojas foram o centro 

da comunicação – os ladrões tiveram os rostos 

cobertos por personagens animados. A ideia foi 

mostrar que o consumidor garanta seus produtos 

por meios legais – inclusive, a fidelidade.

» Shoplifters

Adam&Eve DDB

para Harvey Nichols



As tendências por categoria 21

GLASS: THE LION 
FOR CHANGE

Celebra a criatividade que transforma o 

mundo, quebra preconceitos, combate a 

desigualdade de gêneros e as injustiças 

sociais.

— 

A discussão sobre igualdade de gênero cerca 

Cannes e nosso mercado há muitos anos. O Festival 

tem se esforçado para garantir mais mulheres entre 

os jurados – neste ano, elas representam 40% do 

júri. Não é tarefa fácil, como fez questão de reforçar 

o CEO do Cannes Lions, Philip Thomas: “Algumas 

categorias são árduas porque são dominadas por 

homens no mercado, mas é nossa obrigação chegar 

à igualdade de homens e mulheres no júri nos 

próximos anos”.

A declaração de Thomas foi dada durante a 

divulgação dos resultados de Glass Lions, categoria 

lançada em 2015 para reconhecer campanhas que 

colocam o tema igualdade de gênero em pauta. 

No ano passado, as mulheres foram destaque entre 

os cases vencedores. Mas, nesta edição, os jurados 

fizeram questão de abrir o conceito para gênero 

em geral, incluindo aí todas as minorias e tipos de 

preconceitos.

Por isso, o Grand Prix da categoria foi dado à 6 

Pack Band, da Mindshare Mumbai para Hindustan 

Unilever. A campanha coloca em destaque os 

transgêneros que, na Índia (não somente lá, mas 

em grande parte do mundo), possuem acesso 

restrito a uma série de direitos que deveriam ser 

iguais. Para derrubar preconceitos, foi criada uma 

banda pop formada por transgêneros. Em um país 

que tem forte ligação e respeito à cultura e tem 

música como ponto de conexão entre todos, a 

6 Pack Band foi uma forma efetiva de começar a 

derrubar preconceitos. A ação ganhou escala com a 

utilização de canais digitais – redes sociais e mobile.

Em Glass Lions, a tecnologia também aparece 

como forma de dar mais visibilidade às causas. 

Representante do Brasil no júri, Claudia Colaferro, 

presidente da Dentsu Aegis Networking América 

Latina, destacou que plataformas digitais e 

aplicativos mobile têm sido fortes aliados na 

disseminação das mensagens em Glass.

» 6 Pack Band

Mindshare Mumbai

para Hindustan Unilever



As tendências por categoria 22

HEALTH & WELLNESS

Celebra a criatividade que proporciona 

o bem-estar pessoal. As campanhas 

precisam inspirar mensagens para a 

saúde das pessoas, proporcionando 

educação, diagnósticos e promovendo 

produtos OTC.

— 

Em 2014, o Festival de Cannes abraçou o segmento 

de Healthcare como uma categoria separada. Sem 

condições de competir com outras indústrias com 

publicidade menos regulamentada, o setor de saúde 

tem como grande desafio usar a criatividade para 

engajar as pessoas na fase preventiva. Essa mudança 

de perspectiva é a grande tendência trazida por 

Cannes, já que é mais efetivo prevenir que remediar.

O júri da categoria Health & Wellness, focada em 

medicamentos OTC, saúde e bem-estar, buscou 

privilegiar esse tipo de approach, identificando 

ações que resolvem grandes problemas de saúde na 

fase inicial. Mas, indo além do que vinha discutindo 

em anos anteriores, antecipar não significa apenas 

prevenir doenças diretamente, como demonstrou o 

Grand Prix de 2016. 

O mérito de Project Literacy, da FCB Inferno para 

Pearson´s, foi identificar que o analfabetismo 

impede muita gente de conhecer doenças 

e procurar diagnósticos. A ação consistia 

em ilustrações para cada letra do alfabeto 

que evidenciavam problemas causados pelo 

analfabetismo: Aids, abuso de drogas, mortalidade 

infantil, expectativa de vida, entre outros. 

Ações como essa justificam os argumentos da 

criação do Lions Health e têm transformado a 

maneira como se pensa a publicidade do setor, com 

a criatividade assumindo um papel-chave.

» Project Literacy

FCB Inferno para Pearson´s



As tendências por categoria 23

INNOVATION

Celebra a exploração de dados e 

tecnologia como catalizadores da 

criatividade. Projetos que sinalizam 

possíveis soluções para problemas e 

desafios do mundo sob a tutela de  

uma marca.

— 

Aparece como tendência em Innovation Lions o 

desenvolvimento de tecnologias capazes de 

auxiliar decisões humanas e propor soluções 

para problemas. Os nove Leões concedidos são 

peixes fora d`água no festival que tem criatividade 

como principal bandeira, mas sinalizam desafios 

importantes para agências: pensar e desenvolver 

soluções, e não somente publicidade, assim como 

repensar seu papel e missão enquanto empresas.

O Grand Prix AlfaGo, desenvolvido pelo Google 

Deepmind de Londres, é um programa de 

computador baseado em inteligência artificial, 

criado para desafiar jogadores profissionais de Go, 

um dos mais complexos jogos do mundo. Originado 

na China há mais de 2.500 anos, Go é disputado por 

meio de intuição e capacidade intelectual. AlfaGo é, 

segundo o Google, o primeiro passo de um projeto 

que pode ajudar, no futuro, a solucionar grandes 

desafios do mundo.

Innovation Lions mostra que, com tecnologia na 

essência da comunicação, conteúdo bem produzido 

e data driven marketing, a criatividade puxa o 

consumidor para o protagonismo de experiências 

de marcas personalizadas e significativas.

» AlfaGo

Google Deepmind Londres



As tendências por categoria 24

INTEGRATED

Celebra campanhas criativas em múltiplas 

mídias. As ações devem ter excelência 

holística, incorporando uma ideia em 

diversos ambientes que a enriqueçam.

— 

Se o fenômeno da fragmentação das mídias e o uso 

da tecnologia são tendências demonstradas em 

praticamente todas as categorias, é em Integrated 

que se entende as melhores formas de contar boas 

ideias tirando o melhor de cada canal. 

O júri de Integrated concluiu que, em um cenário 

com múltiplas possibilidades, o agnosticismo se 

tornou fundamental para pensar as campanhas: é 

preciso ir dando o ritmo à história e encontrando 

a arquitetura correta para se ter o melhor 

rendimento nas mídias e engajar os consumidores 

sem ser invasivo.

Algumas das grandes ideias que circularam por 

outras categorias apareceram em Integrated: uma 

delas foi #OptOutside, a campanha da Venables, 

Bell & Partners para a rede varejista REI, que teve 

a coragem de fechar as lojas na Black Friday (e, de 

quebra, integrar seu público interno e espalhar a 

mensagem de valorização da prática de esportes 

outdoor por múltiplas mídias). 

E também McWhopper, da Y&R Nova Zelândia 

para Burger King, a ideia de se unir sanduíches do 

Burger King com o McDonald´s que começou na 

mídia impressa e se espalhou pelo digital. Mas o 

Grand Prix foi para FU2016, da BBH Nova York para 

a quarta temporada de House of Cards. A ação 

começou em uma publicidade falsa veiculada em 

dezembro para Frank Underwood, personagem 

da série.  A peça levou Underwood a dominar 

as conversas nas redes sociais em relação aos 

candidatos reais.

» FU2016

BBH Nova York

para a quarta temporada de House of Cards



As tendências por categoria 25

MEDIA

Celebra o contexto da criatividade. 

Campanhas precisam de uma 

implementação de ideias que seja 

e inspiradora, amplificada por uma 

estratégia de canais inovadora.

— 

Os trabalhos mais bem-sucedidos no Media Lions 

precisaram provar ao júri que eram ideias criativas 

ambiciosas e com capacidade de tirar o máximo 

proveito de cada mídia, e também enveredar por 

áreas mais específicas como criação de produtos. 

E com a capacidade de mudar a estratégia no meio 

do caminho, se necessário.

Similar ao trabalho de um chef em relação aos 

temperos, o bom case de Media Lions precisou 

entender a medida certa para usar de canais que 

vão de televisão a emojis, com base em alimentação 

de dados em tempo real e bom entendimento sobre 

os potenciais da tecnologia.

Considerado pelo júri a “escolha perfeita”, o case 

McWhopper, da Y&R Nova Zelândia para Burger 

King, cozinhou perfeitamente os ingredientes, 

começando pelo caminho menos óbvio da mídia 

impressa para criar conversas em larga escala, mas 

com a capacidade de responder imediatamente às 

situações previstas ou imprevistas. 

A campanha poderia se adaptar tanto a um sim 

ou um não do McDonald´s – que foi convidado a 

criar um sanduíche que misturasse o Whopper e 

o Big Mac e promover a paz mundial. Enquanto o 

concorrente renegava a ideia e propunha um vago 

“esforço global significativo”, o Burger King surfava 

como protagonista no discurso e acabou atraindo 

outras redes à conversa, inclusive a brasileira Giraffas.

Um case tão impactante não poderia ter acontecido 

sem um uso brilhante e em tempo real das mídias, 

com foco especial para alimentar as conversas com 

os usuários nas redes sociais.

» McWhopper

Y&R Nova Zelândia

para Burger King



As tendências por categoria 26

MOBILE

Celebra a chamada “device-driven 

creativity”. Campanhas premiadas 

demonstram boa performance em 

plataformas portáteis, ideias que foram 

desenvolvidas para smartphones, tablets 

e wearables.

— 

A cara da publicidade mobile é justamente a 

nossa. Juntos e numerosos, somos cada vez mais 

dependentes de tudo que um bom smartphone 

pode oferecer. Os Leões concedidos na categoria 

refletem a diversidade de formas que as marcas 

podem se conectar com a jornada de seus 

consumidores. “Nós procuramos mostrar as 

várias perspectivas e as infinitas possibilidades de 

comunicação em mobile”, disse o presidente do júri, 

Malcolm Poynton, CCO global da Cheil.

A categoria premiou bons aplicativos de games e 

serviços, mobile sites bem produzidos e campanhas 

integradas, como The Swedish Number, da Ingo 

para o órgão de turismo sueco. Wearables e 

objetos conectados aparecem com timidez entre 

os vencedores – ainda se vê poucas marcas 

explorando de forma criativa esse terreno.

Já realidade virtual tem espaço entre as principais 

tendências apontadas em Mobile Lions. Prova disso 

é o Grand Prix conquistado pelo The New York 

Times com o projeto NYT VR. Criado pela unidade 

de branded content do jornal, utilizou os óculos de 

realidade virtual do Google – o CardBoard – para 

criar um novo formato de mídia e democratizar o 

acesso à tecnologia.

Feito de papelão, o CardBoard é mais acessível do 

que o Samsung Gear, por exemplo, e funciona com 

o smartphone acoplado como tela. O NYT fez a 

distribuição do CardBoard a mais de 1 milhão de 

assinantes e criou um app para que o conteúdo 

jornalístico e de marca fossem consumidos 

por meio de uma incrível experiência 3D que 

levou assinantes para o centro das coberturas 

internacionais.

» NYT VR

Unidade de branded content

The New York Times



As tendências por categoria 27

OUTDOOR

Reconhece a criatividade vivenciada 

fora de casa. Campanhas precisam 

demonstrar ideias que engajem as pessoas 

no espaço público e os faça vivenciar uma 

experiência com a marca.

— 

A publicidade que impacta as pessoas da porta de 

casa para fora está em franca expansão no Festival 

de Cannes, sinalizando novas possibilidades de 

exploração do espaço físico alimentado pelo espaço 

digital e o uso da tecnologia. A cada ano, surgem 

novas mídias e novas formas de engajar marcas 

com os consumidores. Não à toa, Outdoor Lions 

foi a novamente categoria com maior número de 

inscrições no evento, bem à frente da segunda 

colocada, Print&Publishing (5.365 x 3.775).

Em 2016, o melhor case em meio a 129 Leões, 

segundo o júri comandado pelo brasileiro Ricardo 

John, CCO da J. Walter Thompson Brasil, foi 

Brewtroleum, da Colenso BBDO para a cerveja 

DB Export. Um dos méritos da campanha foi 

descobrir os postos de gasolina como mídia 

-  62 foram envelopados para anunciar a criação 

de uma tecnologia que permite a produção de 

biocombustível a partir da levedura da DB Export, 

essa a big idea da campanha. Em um país com baixo 

consumo de álcool, os neozelandeses descobriram 

que poderiam, então, ajudar a cortar emissões de 

carbono tomando mais cerveja.

A tecnologia aplicada à criatividade também foi 

destaque na categoria com The Next Rebrandt, da J. 

Walter Thompson de Amsterdã para ING: a partir de 

algoritmos alimentados por dados sobre os apectos 

da obra do mestre holandês (como uso da sombra, 

senso de proporção e pintura), criou uma obra em 

3D que foi exposta em diversos lugares da Holanda.

» Brewtroleum

Colenso BBDO

para a cerveja DB Export



As tendências por categoria 28

PHARMA

Reconhece a comunicação dos clientes 

do setor farmacêutico e de medições sob 

prescrição, que tem regulamentação mais 

rígida em relação a outras indústrias. 

As campanhas precisam demonstrar 

ideias que engajem pacientes e possíveis 

consumidores com as melhores práticas 

de saúde, facilitando diagnóstico, 

prescrições e mitigação de doenças.

— 

O júri da categoria Pharma tentou identificar 

maneiras inovadoras de resolver um problema 

clássico da indústria de saúde: o foco excessivo 

no produto, e não nas pessoas. Historicamente, 

informações importantes em um momento difícil 

são transmitidas de maneira relativamente fria 

e a criatividade reconhecida em Cannes surgiu 

como forma de humanizar o processo e fazer os 

consumidores se enxergarem nas campanhas.

Em que se pese a regulamentação pesada e que 

varia de acordo país e tipo de doença, algumas 

campanhas conseguiram engajar as pessoas por 

meio de experiências baseadas geralmente no 

mundo digital. 

Em 2016, o destaque foi a comunicação sobre a 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que 

dificulta a respiração das pessoas. Criada pela Ogilvy 

Londres para Philips, para divulgar o SimplyGo 

Mini, um aparelho portátil de oxigênio, a campanha 

reuniu 18 pessoas com esse problema de saúde 

para participar de um coral no Apollo Theater. Com 

tom emotivo, a campanha trouxe uma nova forma 

de comunicar produtos difíceis no setor de saúde e 

convidou o mercado a tentar formas mais humanas 

de explicar coisas difíceis.

» SimplyGo Mini

Ogilvy Londres para Philips



As tendências por categoria 29

GP FOR GOOD LIONS HEALTH

A vencedora do GP for Good Lions Health, Man 

boobs, da David Buenos Aires para a Macma, 

reuniu reflexões de Pharma e Health & Wellness. Ao 

mesmo tempo que colocou as pessoas no centro 

da comunicação de uma mensagem séria - por 

meio do humor, a campanha atacou o câncer de 

mama na fase preventiva. 

Inúmeras outras campanhas já falaram sobre o 

auto-exame, mas essa veio com um extra: ao exibir 

“tetas” masculinas, criticou a impossibilidade de 

usar imagens de seios femininos - fato que sempre 

limitou as mensagens sobre o auto-exame. Cannes 

tentou, dessa forma, ajudar a despertar essa 

bandeira.

» Man boobs

David Buenos Aires

para a Macma



As tendências por categoria 30

PR

Reconhece maneiras criativas de construir 

reputação. Ideias inovadoras devem gerar 

conversas entre as marcas e seus públicos.

— 

Espalhar mensagens e gerar conversas relevantes 

entre empresas e seus públicos é para onde as 

estratégias de relações públicas estão caminhando. 

Isso significa ir muito além de resultados de mídia 

espontânea. Os cases vencedores do PR Lions 

no Festival de Cannes demonstraram propósito 

de marca, execução e capacidade de espalhar a 

mensagem por diversas mídias, especialmente as 

redes sociais.

O Grand Prix para The Organic Effect, da Forsman 

& Bodenfors para a rede de supermercados Coop, 

celebrou uma ideia viral que atingiu mais de 10 

milhões de visualizações e que trouxe uma reflexão 

sobre a mudança de hábitos alimentícios de uma 

família, que passou a ingerir alimentos orgânicos e 

tinha sua urina testada diariamente para atestar a 

redução de pesticidas no organismo.

O mérito da campanha foi colocar em termos 

mais práticos um assunto já bastante discutido. As 

pessoas costumam falar sobre alimentação orgânica, 

mas o fato é que poucos adotam esse tipo de hábito. 

O tom alarmista da iniciativa é um exemplo de tom 

de voz alinhado com o problema a ser resolvido, o 

que ajuda a cumprir os principais objetivos de uma 

ação de PR: gerar conversas relevantes.

» The Organic Effect

Forsman & Bodenfors

para a rede de supermercados Coop



As tendências por categoria 31

PRINT & PUBLISHING

Celebra a criatividade que circula com 

as publicações impressas. Cases são 

desafiados a demonstrar ideias que 

transcendam as páginas, ao mesmo tempo 

em que exibem primor técnico no papel.

— 

A despeito da crise vivida pela mídia impressa, 

que não consegue veicular anúncios na mesma 

frequência de anos atrás, a criatividade no papel 

pode estar encontrando sua nova vocação, 

conforme sinalizou o júri de Print&Publishing no 

Festival de Cannes. Ao invés de ser uma peça de 

arte isolada, pensada e encerrada em si própria, 

ela deve ser a propulsora de grandes mensagens e 

movimentos, conectando pessoas e outras mídias, e 

reassumindo um papel importante nas campanhas.

A prova disso é que uma das campanhas mais 

lembradas dos festivais de 2016 será McWhopper, 

ação da Y&R Nova Zelândia para Burger King, 

que propôs ao McDonald´s o desafio de criar um 

sanduíche que misturasse os icônicos Whopper e 

Big Mac – ao mesmo tempo em que trazia uma 

mensagem inspiradora para o Dia Internacional  

da Paz. 

E onde foi que a ação começou? No bom e velho 

papel de algumas das principais publicações 

impressas do mundo, com o anúncio Open letter, 

vencedor do Grand Prix de Print & Publishing. A 

partir dele, a mensagem se propagou pelas redes 

sociais e gerou conversa em todo o mundo. Até 

mesmo no Brasil, onde a rede concorrente Giraffas 

entrou na conversa.

» Open letter

Y&R Nova Zelândia

para Burger King



As tendências por categoria 32

PROMO & ACTVATION

Foco na criatividade que dá vida às 

marcas. É preciso demonstrar ideias 

que gerem interação e participação do 

consumidor.

— 

Em sua função clássica, as ações de marketing 

promocional e ativação visam estimular o consumo 

de um produto ou serviço, mas o grande legado 

do júri de Promo&Activation de 2016 foi mostrar 

que gerar vendas não passa necessariamente por 

esse estímulo e resultados imediatos – mas sim por 

propósito de marca. Algo que passa longe da ideia 

de caridade, uma análise feita pelo júri e até pelo 

CEO do festival, Philip Thomas, incomodado com a 

grande quantidade de cases para ONGs premiados 

em edições recentes do festival.

A decisão da rede varejista norte-americana REI 

de fechar suas lojas durante a Black Friday e incitar 

seus consumidores e funcionários a desfrutarem o 

feriado ao ar livre faz todo o sentido sob o ponto 

de vista do propósito da marca, especializada 

em materiais esportivos. Mas, para o marketing 

promocional, o case #OptOutside, da Venables Bell 

& Partners, ainda é algo corajoso. O case vencedor 

do Grand Prix da categoria, um dos 107 Leões 

concedidos em meio a 3.458 inscrições, incluía 

anúncios direcionando consumidores a um hotsite 

onde poderiam receber sugestões de trilhas ou 

parques nacionais próximos.

O Grand Prix foi disputado também por 

Brewtropelum, da Colenso BBDO de Auckland para 

a DB Breweries – que criou um biocombustível a 

partir de suas cervejas. Outro destaque da categoria 

é a alta frequência de projetos de conteúdo, como 

The fairest night of all, da Del Campo S&S para a AB 

InBev, websérie para a marca Andes Beer. 

» #OptOutside

Venables Bell & Partners

para REI



As tendências por categoria 33

RADIO

Celebra a criatividade nas ondas sonoras. 

Campanhas precisam demonstrar 

ideias por meio do som, comunicando 

a mensagem da marca com excelência, 

inovação e grande storytelling de áudio.

— 

A beleza do rádio está no fato de que ele permite 

transmitir uma grande ideia e engajar pessoas sem 

se esconder por trás de efeitos que são possíveis 

apenas na linguagem visual. Essa análise do júri 

pontua uma grande tendência para a categoria, que 

retomou sua busca pela forma mais inteligente e 

simples de cumprir esse objetivo. No mix de mídias, 

o rádio parece reassumir a função de fazer as 

pessoas embarcarem na mensagem e ajudarem a 

contar a história para si próprias. 

Claro que isso pode ser feito através de soluções 

tecnológicas e baseadas em dados, como se pode 

ver no Grand Prix do ano passado, The Berlin Wall 

of Sound, da Grey para SoundCloud – um memorial 

visual com sons que marcaram a história do Muro 

de Berlim. Mas também vale para a forma mais 

tradicional de expressão do meio rádio: os spots 

(observe-se que, para ganhar força e relevância, não 

se pode deixar de pensar em levar a mensagem para 

formatos digitais como o próprio SoundCloud).

Três spots compuseram a campanha sul-africana 

Man Meal, vencedora do Grand Prix da categoria. 

Eles contavam histórias de homens que ligavam 

para uma rádio fictícia tirando dúvidas sobre 

situações como “chorar vendo filmes” ou “adorar 

passar perfumes”. Ao terem os comportamentos 

“aprovados” pelo locutor, a ação passava a 

mensagem de que há vários tipos de homens, assim 

como vários tipos de refeições no KFC, que assinou 

a ação. A Ogilvy Joanesburgo, que também havia 

ganho o GP em 2014, criou as peças Coloured 

weights, Claw thing e Cherry lip balm.

» Man Meal

Ogilvy Joanesburgo

para KFC
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TITANIUM

Celebra os game-changers. Campanhas 

premiadas quebram barreiras por meio de 

um trabalho criativo único e inovador.

— 

Ideias que conquistam as pessoas como mídias da 

mensagem da marca. A categoria que reconhece 

a melhor ideia do ano concedeu o GP à campanha 

que nadou contra a maré nos Estados Unidos: 

#OptOutside, da Venables, Bell & Partners para a 

rede varejista REI, teve a coragem de fechar as lojas 

na Black Friday (e, de quebra, integrar seu público 

interno e espalhar a mensagem de valorização da 

prática de esportes outdoor por múltiplas mídias). 

Também faturou o GP de Promo & Activation.

O brilhantismo de #OptOutside não está somente 

baseado no criação, e sim no planejamento, no 

conteúdo e na capacidade que teve de atrair 

seguidores. E mais: a campanha tem propósito. 

Estimula algo bom, positivo. E vai contra a 

insanidade do consumo exacerbado.

O júri de Titanium, que também julga Integrated, 

sinaliza que o digital transformou a dinâmica de 

meio, mensagem, emissor e receptor. Hoje, é 

imprescindível considerar e planejar os diferentes 

caminhos que uma comunicação pode tomar. Isso 

é tão importante quanto a boa ideia.●

» #OptOutside

Venables Bell & Partners

para REI



1 - Existem mais de 4,8 bilhões de donos de celulares 

 no mundo - o que equivale a 65% da população global

2 - No Brasil, mais de 125 milhões de pessoas 

 com mais de 10 anos já têm um celular

3 - Em 2020, haverá mais gente com celular na mão 

 do que com eletricidade em casa

4 - Sete em cada 10 pessoas no planeta terá um smartphone 

 nos próximos seis anos

A MMA é a maior comunidade global de líderes do ecossistema 

mobile e te convida para fazer parte desta transformação.

4 MOTIVOS PARA 
SUA MARCA SER 
CADA VEZ MAIS 
MOBILE

Patrocinador do 
Cannes Insights 2016

http://mmaglobal.com
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O LEGADO DO 
CANNES LIONS 2016

Experiências significativas para a vida das pessoas e efetivas para os negócios 

das marcas. A mensagem que ecoa dos Leões do último Festival de 

Cannes mostra que agências e anunciantes finalmente deram voz a temas 

sociais urgentes por meio da criatividade. 

E mais: compreenderam que as pessoas precisam estar no centro da 

comunicação, como uma espécie de extensão ubíqua do plano de mídia, tendo 

mobile, redes sociais e análise de dados como aliados para isso.

Abaixo, nossas conclusões sobre a edição deste ano do Festival Internacional de 

Criatividade de Cannes:

1. Realidade virtual é a nova amiga da publicidade

Ela esteve presente nas premiações, nos seminários e nas ativações de 

marca que se espalharam por Cannes durante os 10 dias de festival. Seja 

pela incrível sensação que proporciona ou pela infinidade de frentes criativas 

que abre, a realidade virtual é, sem dúvida, a tecnologia mais concreta e 

materializada em campanhas que se destacaram neste ano no festival.
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2. Diversidade faz bem para você,  

para o mundo e para sua marca

Este é um tema recorrente em Cannes porque 

reflete, como nunca antes, uma realidade de 

mundo. Em um dos seminários, o diretor global de 

entretenimento da Fremantlemedia, Rob Clark, disse 

que no momento em que a diversidade começou a 

pautar a escolha dos participantes dos reality shows, 

eles ganharam escala, mais fãs e foram viralizados 

tendo as redes sociais como plataformas para isso.

Temas relacionados aos direitos de pessoas LGBT 

e das mulheres também permearam seminários e 

premiações. Arriscamos dizer que alguns dos Leões 

mais interessantes foram distribuídos em Glass 

Lions, categoria criada em 2015 para reconhecer 

campanhas que têm igualdade de gênero como 

tema central.

3. Dados se firmam como  

fator de humanização

O tema Big Data ronda Cannes faz tempo, mas foi 

difícil torna-lo “sexy” na mesma velocidade em que 

realidade virtual, por exemplo. Mas neste ano, duas 

campanhas sinalizam que a utilização dos dados 

pode proporcionar resultados e experiências de 

marca impressionantes.

Destaque vai para a brasileira W3haus, que saiu 

de Cannes com quatro Leões por Espelhos do 

Racismo. Criado para a ONG Criola, o projeto 

analisou conteúdo ofensivo e racista compartilhado 

nas redes sociais e usou geolocalização para 

mostrar os posts em outdoors próximos de 

onde eles foram originados. A intenção era, de 

fato, impactar os autores das ofensas e chamar 

a atenção da sociedade para o tema. Um desses 

agressores aparece no videocase se desculpando. 

O projeto mostra de que forma dados podem ser 

humanizados pela criatividade.

4. A comunicação precisa considerar –  

e conquistar – as pessoas como mídia

A coragem de andar na contramão e ter as pessoas 

como grandes aliadas para isso garantiu à REI 

» Espelhos do Racismo

W3haus para ONG Criola



O legado do Cannes Lions 2016 38

o Grand Prix de Titanium por #OptOutside. A 

campanha impulsionou o compromisso com a 

sanidade muito além de qualquer outra marca. Não 

apenas encorajando seus clientes a passarem o 

Black Friday desfrutando do ar livre, mas também 

fechando suas lojas por 24 horas, dando aos seus 

12 mil funcionários um dia de folga remunerada. Os 

resultados da campanha em redes sociais são tão 

impressionantes que influenciaram a decisão do júri.

5. Automação de mídia garante 

efetividade da comunicação

Em Creative Effectiveness, categoria que reconhece 

campanhas que comprovadamente geraram 

resultados em vendas para as marcas, o destaque 

vai para um projeto inteiramente baseado em mídia 

programática: Raising Everybrows and Subscription, 

da Proximity London para The Economist, que 

faturou Leão de Ouro.

Premiado como ideia na edição de 2015 – este 

é um pré-requisito para essa categoria -, o 

case mostrou, depois de 14 meses no ar, que 

segmentar audiência e entregar anúncios com 

conteúdo personalizado nos canais digitais geraram 

conversão para a The Economist. Foram 5,2 milhões 

de impressões e 64 mil novos assinantes, que 

injetaram 51.7 milhões de pounds no faturamento 

da marca.

6. Ideia ganha escala com planejamento

Existe maneira melhor para chamar a atenção para 

o Dia da Paz do que fazer dois rivais históricos 

colaborarem? Desta forma, o Burger King estendeu 

a mão ao McDonald’s, convidando-os para juntar 

forças e criarem juntos um hambúrguer incrível – 

o McWhopper – aumentando o buzz da marca e 

a intenção de compra na mesma tacada. A ideia 

corajosa, criada pela Y&R New Zealand, foi rejeitada 

publicamente pelo McDonald’s, mas a publicidade 

gerada pela troca ganhou notoriedade internacional.

A campanha não é impressionante apenas por seus 

resultados, mas pelo planejamento. Explicamos 

melhor: foi considerado cada um dos resultados 

potenciais – desde a recusa do McDonald’s  até a 

» Raising Everybrows and Subscription

Proximity London para The Economist
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sua aceitação. E para cada um desses cenários, já 

havia uma estratégia desenhada para o tempo real.

7. A constante reconstrução  

do que é mídia

O Grand Prix da categoria Entertainment for Music 

dado à cantora Beyoncé Knowles é um sinal e tanto 

do Festival de Cannes. Ao premiar o clipe (que 

não é exatamente uma publicidade), os jurados 

reconheceram que tudo é ou pode ser mídia. Ao 

levantar a bandeira do empoderamento feminino e 

clamando pelo fim dos abusos por motivação racial, 

Beyoncé assume o risco e materializa de forma 

autoral alguns dos grandes temas que cercam a 

indústria.

8. O que não se vê sempre em Cannes: 

transparência

Pouco antes do festival conceder um Leão de 

Bronze, em Promo & Activation, ao aplicativo I Sea, 

a Apple retirava ele do iTunes. O app se propunha 

a localizar e ajudar a resgatar botes de refugiados, 

fornecendo imagens de satélite em tempo real 

do mar Mediterrâneo onde poderiam haver 

barcos. Sinalizada pelos próprios usuários de que 

a ferramenta não funcionava, a Apple testou, 

confirmou e removeu o app.

9. O que se espera sempre das marcas: 

transparência

Uma das melhores ideias mostradas em Cannes 

veio da Suécia, terreno fértil, aliás, quando o assunto 

é criatividade. Pela primeira vez um país criou um 

número de telefone para que qualquer pessoa do 

mundo pudesse ligar para um cidadão sueco, que 

foram as mídias e os porta-vozes do projeto The 

Swedish Number, criado pela agência Ingo. Poucos 

países do mundo poderiam ter executado essa ideia 

porque é uma ação que baseia-se em algo que todo 

mundo espera das marcas hoje: transparência.●

» The Swedish Number

Ingo Estocolmo

para a Sweden Tourism Association
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