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Realizado entre 17 e 21 de junho, o 66º Festival 
Internacional de Criatividade de Cannes emitiu sinais 
importantes sobre o presente e o futuro do marketing e da 
comunicação das marcas.

Neste White Paper, mostramos os principais eixos temáticos do 
ano e analisamos as tendências em cada uma das 27 categorias 
da premiação.

O trabalho é resultado da curadoria e das análises realizadas 
por um experiente time de jornalistas e, também, do social 
listening apurado ao longo dos cinco dias de evento.
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CRIATIVIDADE 
ATIVISTA
Em sua 66a edição, o Festival Internacional de Criatividade de 
Cannes emitiu os primeiros sinais concretos da mudança estrutural 
pela qual vem passando ao longo dos últimos três anos. Com 
destaque para pautas políticas e sociais, o evento refletiu, nos palcos 
e na premiação, demandas que ampliam as lentes da publicidade e 
conectam marcas e pessoas por propósito e engajamento

CRIATIVIDADE
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S e o ativismo social do maior festival de 
criatividade do mundo estava calcado na 
pauta da diversidade e, mais recentemente, 

da igualdade de gênero, neste ano a programação 
de palestras e os projetos premiados refletem, 
como nunca antes, outras demandas sociais e 
políticas – a exemplo do direito às decisões sobre 
o próprio corpo e do combate ao racismo.

Reflexo de uma mudança estrutural iniciada 
em 2016, com revisão de categorias e maior 
representatividade de mulheres e pessoas negras 
no júri, o Festival Internacional de Criatividade de 
Cannes ampliou as lentes da publicidade sobre os 
assuntos abordados, e teve um júri mais criterioso 
e rigoroso na concessão de Leões. Foram 
entregues 20% menos prêmios do que em 2018, 
totalizando 932 troféus, sendo 85 do Brasil.

Foi uma edição com menos prêmios e, 
aparentemente, menos gente circulando pelo 
Palais des Festivals, porém, mais relevante e 
conectada com temas estratégicos para o futuro 
das empresas. 

As tendências temáticas e os Leões apontam que 
o alinhamento por propósito e o engajamento são 
ativos tão ou mais valiosos do que o investimento 
em mídia. 

A Big Idea, por sua vez, ganha força a partir 
do uso de dados. Eles viabilizam a criação de 
projetos que não existiriam sem o casamento 
entre criatividade e data.

A tecnologia se torna cada vez mais invisível e 
ubíqua: a Inteligência Artificial ganha força como 
aliada dos criativos; o uso da voz como interface 

CRIATIVIDADE ATIVISTA

Foi uma edição com menos 
prêmios e, aparentemente, 
menos gente circulando pelo 
Palais des Festivals, porém, 
mais relevante e conectada com 
temas estratégicos para o futuro 
das empresas
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de marketing é celebrado e reconhecido. Além 
disso, soluções baseadas em mobile levaram pelo 
menos sete Grand Prix. 

Entre os projetos mais criativos do ano, ousadia 
e coragem para abordar temas como racismo, 
cultura negra e política deram um tom ativista 
à edição. Nos palcos, a denúncia feita por 
Madonna Badger sobre crianças encarceradas 
nos Estados Unidos por serem filhas de 
imigrantes provocou a indústria da comunicação 
e do marketing a assumir responsabilidades que, 
muitas vezes, foram tratadas com parcimônia no 
contexto do festival.

Na esteira desses temas, os avanços das 
plataformas digitais conectadas como 
instrumentos políticos e o advento das “pessoas-
mídia” pressionaram Cannes para uma mudança 
inevitável ao longo da última década. Neste ano, 
a transformação foi percebida de forma mais 
concreta do que nas edições anteriores.

Saímos do festival com a sensação de que, 
finalmente, nossa indústria está se conectando ao 
que acontece fora dela. E isso é mandatório para 
termos um futuro sustentável e significativo.

CRIATIVIDADE ATIVISTA
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Ao longo da nossa curadoria 
e do social listening realizado 
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às hashtags #canneslions e 
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Responsabilidade 
Causas sociais e políticas que 
estimulam o ativismo das marcas1 Inclusão

Representatividade e 
acessibilidade que incluem 
e engajam

2
Credibilidade
Jornalismo, publicidade e 
mídia juntos, para reforçar o 
valor da indústria

5

Negócios
Debates e modelos em torno 
do futuro da publicidade

3
Novos mercados
Oportunidades que 
surgem impulsionadas pela 
economia digital

6Colaboração 
Processos de inovação que 
nascem da diversidade de 
empresas e pessoas

4

EIXOS TEMÁTICOS 
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RESPONSABILIDADERESPONSAB

EIXOS TEMÁTICOS

EIXO 1

O papel social das marcas no momento em que o consumo se torna, 
cada vez mais, um ato político foi um dos grandes destaques do 
Cannes Lions – com a valorização de empresas que abraçam causas 
como equidade de gênero e combate ao racismo 
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Eixo 1 RESPONSABILIDADE

Tendência transversal do Festival 
Internacional de Criatividade de Cannes 
neste ano, responsabilidade e impacto 

social moldaram muitos dos projetos premiados 
e, também, os debates nos palcos. Mais empresas 
estão abraçando causas sociais urgentes – entre 
elas, o combate ao racismo, a valorização da 
cultura negra, a equidade salarial entre gêneros, a 
preservação de espécies animais em extinção, e o 
direito às decisões sobre o próprio corpo. Em busca 
de engajamento por alinhamento de propósito, 
companhias inovadoras estão assumindo mais 
riscos, com coragem para sustentar suas posições.

Isso nos leva a uma grande questão: o consumo 
está se tornando, cada vez mais, um ato político? 

A depender dos Leões relevados neste ano, a 
resposta é sim. 

A Nike destacou-se com um projeto que nos ajuda 
a materializar esse caminho. Em Dream Crazy, a 
empresa escalou o atleta Colin Kaepernick, famoso 
por se ajoelhar durante a execução do hino dos 
Estados Unidos em jogos de futebol, em protesto 
contra a violência policial que atinge a população 
negra no país. Rechaçada em um primeiro momento 
por consumidores que queimaram tênis da Nike 
e postaram vídeos nas redes sociais, e até pelo 
presidente Donald Trump no Twitter, a comunicação 
seguiu firme com diversas peças e mensagens sobre 
acreditar nas convicções pessoais, como forma de 
comemorar os 30 anos do posicionamento Just do It. 
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#NOKIDSINCAGES
No palco, destaque para Madonna Badger, 
fundadora da Badger & Winters, reconhecida pela 
luta contra a objetificação da mulher e a favor da 
igualdade de gêneros. Ela chamou a atenção para a 
brutal política do governo Trump contra imigrantes 
ilegais, ao deter e separar crianças de seus pais, na 
fronteira dos Estados Unidos. Badger contou sobre 
a iniciativa #NoKidsinCages, lançada em 12 de 
junho deste ano. Trata-se de uma instalação sonora 
em 25 celas espalhadas pela cidade de Nova 
Iorque, remetendo às prisões para onde as crianças 
são levadas. 
As peças foram posicionadas em locais 
estratégicos, próximas a grandes empresas de 

comunicação, museus, pontos turísticos e parques. 
E chocam não só pela apresentação visual, 
mas pelo efeito sonoro, reproduzindo o choro e 
o desespero das crianças chamando por seus 
pais. Em apenas três horas, todas as instalações 
foram removidas pela polícia, mas 240 milhões 
de pessoas compartilharam, e continuam falando 
sobre o assunto. “Compartilhar é um ato de 
protesto. Existe um sistema que prega que onde 
você vive, sua sexualidade e sua cor podem definir 
quem é você, mas ele tem que ser quebrado. A 
gente não pode julgar as pessoas em torno disso. 
Diversidade real é baseada em nossas experiências 
e no que pensamos”, destacou Badger.

“Compartilhar é um ato de 
protesto. Existe um sistema 
que prega que onde você 
vive, sua sexualidade e sua 
cor podem definir quem é 
você, mas ele tem que ser 
quebrado”
Madonna Badger, fundadora da Badger & Winters

#NOKIDS

Eixo 1 RESPONSABILIDADE
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Dos 28 Grand Prix 
revelados neste ano nas 
27 categorias, 15 possuem 
temática política ou social

Essa não é uma pauta só de Cannes. Está 
presente em todos os grandes festivais de 
inovação e negócios do mundo. Ao longo do 
evento, debateu-se o quanto a definição e a 
comunicação do propósito são pilares para o 
crescimento das corporações. Para o CEO da 
Unilever, Alan Jope, marcas sem propósito não 
têm futuro: “É tão importante quanto o plano de 
negócios. É por meio do propósito que nasce 
todo o resto: suas metas, sua identidade, sua 
comunicação e os resultados em vendas que você 
terá nos próximos anos de sua existência”.

Dos 28 Grand Prix revelados neste ano nas 
27 categorias (Entertainment Lions for Music 
concede dois GPs), 15 possuem temática política 
ou social. A reorganização do próprio festival 
tem papel importante nesse resultado. Maior 
representatividade no júri e diversidade nos 
palcos orientam as decisões, que passam a refletir 
mais e melhor demandas contemporâneas. E se 
o evento é o ápice da celebração da publicidade 
ao longo do ano, os sinais que ele emite sobre o 
futuro da nossa indústria passam, intrinsicamente, 
pela orientação dos negócios com base em 
propósito e impacto social.

O VALOR DO 
PROPÓSITO 

Eixo 1 RESPONSABILIDADE
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INCLUSÃO

EIXOS TEMÁTICOS

EIXO 2

Relacionada ao tema anterior, mas forte a ponto de se tornar 
uma vertical independente, a inclusão foi uma das diretrizes 
mais marcantes em Cannes neste ano, com destaque para 
projetos que promovem acessibilidade e representatividade

INCL
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Eixo 2 INCLUSÃO

O Festival foi cobrado, assim como toda a 
indústria, a incluir mais. Incluir mulheres, 
pessoas negras, homossexuais, transexuais, 

asiáticas, africanas. Incluir no júri, nos palcos, no 
quadro de colaboradores e nas comunicações que 
vão para a rua. Porque incluir, neste caso, significa 
refletir. Refletir o mundo real, e estimular o respeito 
à diferença e à diversidade. “Inclusão é uma 
palavrinha poderosa pela capacidade que tem de 
agregar. Ela é ampla o suficiente para representar 
o poder que temos, enquanto indústria, de nos 
reinventar por meio da diferença”, disse Caroline 
Wanga, Chief Diversity Officer da Tommy Hilfiger.

Um exemplo criativo dessa inclusão vem do 
projeto ThisAbles, da Ikea. A iniciativa permite 

que qualquer pessoa imprima, em 3D, uma série 
de complementos que transformam móveis 
e acessórios Ikea em produtos adaptados 
para portadores de deficiência. Já a Microsoft 
destacou-se com Changing The Game, que lançou 
novos controles remotos do XBox adaptados 
às necessidades de pessoas com dificuldade 
ou deficiência física. Creatability, criado pelo 
Google NY, usou Inteligência Artificial para tornar 
as ferramentas de criação mais acessíveis para 
pessoas com alguma deficiência. “Há dez anos, 
estávamos discutindo apenas Big Idea. Hoje, 
estamos falando sobre como essas ideias podem 
mudar o mundo”, afirmou Marcelo Lenhard, CEO 
da Hands Brasil e júri em Brand Experience & 
Activation Lions.

“Há dez anos, 
estávamos discutindo 
apenas Big Idea. 
“Hoje, estamos 
falando sobre como 
essas ideias podem 
mudar o mundo”
Marcelo Lenhard, CEO da Hands Brasil 
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Entertainment Lions for Sports
GP Nike Just do It HQ At The Church

ESPORTE E 
INCLUSÃO 
SOCIAL
Esta foi a primeira edição de Cannes com a categoria Entertainment Lions 
for Sports, decisão acertada do festival, que estimula a criação de projetos 
de marcas baseados em esportes. Quando desenvolvidos em contexto 
social, eles tornam-se uma poderosa ferramenta de inclusão. 

Mais uma vez destaque para a Nike, que foi celebrada com o GP da 
categoria com o projeto Just do It HQ At The Church. Na ação, a empresa 
recuperou uma igreja abandonada na periferia de Chicago, nos Estados 
Unidos, e a transformou em centro esportivo, resgatando um ponto 
histórico da cidade e entregando-o à população. Tudo feito de forma 
conectada ao posicionamento da marca.

No palco, a Dentsu recebeu a campeã paraolímpica Marlou van Rhijn, 
que falou sobre seu ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência e 
sobre a luta junto ao Comitê Paralímpico Internacional para que, antes de 
cada evento, sejam aprovadas novas leis de acessibilidade, ampliando a 
participação de novos atletas. 

Eixo 2 INCLUSÃO
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REPRESENTATIVIDADE
Quebrar estereótipos construídos pela publicidade 
também significa incluir expressões que por 
décadas foram marginalizadas. A plataforma 
#ShowUs, criada pela Getty Images em parceria 
com a Dove, é composta por uma base de dados 
com imagens que representam a diversidade de 
mulheres de todo o mundo. 

Já na Austrália – diante de uma pesquisa que revelou 
que 84% dos cidadãos LGBTIQ+ australianos se 
sentem inseguros em algumas cidades do país –, 
o banco ANZ Bank transformou placas de rua em 
esculturas que celebram a diversidade sexual, com 

menções ao arco-íris, flamingos e unicórnios. Incluiu 
pela representatividade e pertencimento.

Em Glass Lions, categoria criada para premiar 
projetos que promovem mudanças de cultura na 
publicidade, destaque para o GP The Last Ever Issue, 
criado conjuntamente por Gazeta PL, Mastercard e 
BNP Paribas, para promover uma conversa sobre 
machismo na Polônia. Para tanto, eles compraram 
a revista pornográfica mais famosa do país, e 
produziram sua última edição com mensagens contra 
a exposição estereotipada da mulher.

Eixo 2 INCLUSÃO

GOAD CANNES INSIGHTS 2019 16



NEGÓCIOS
EIXO 3

Novos modelos para agências, a entrada das consultorias 
em criação e mídia, e o casamento entre conteúdo e dados 
foram alguns dos temas que permearam Cannes em termos 
de negócios, futuro da publicidade e experiência do cliente

NEGÓ

EIXOS TEMÁTICOS
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Eixo 3 NEGÓCIOS

Q ual é o modelo da agência do futuro? A resposta 
de um milhão de dólares pode ter várias 
perspectivas, de acordo com o Cannes Lions. 

Em debate sobre o tema, o premiado David Droga, 
fundador da Droga5, e Brian Whipple, CEO da Accenture 
Interactive, explicaram por que a fusão entre as duas 
empresas faz sentido no atual momento do mercado. A 
agência foi adquirida pelo braço interativo da consultoria 
em abril deste ano. “É o momento de unir disciplinas 
diferentes para criar algo novo, com foco nas experiências 
dos consumidores com as marcas. As pessoas ouvem a 
palavra consultoria e pensam em uma cultura voltada para 
negócios. No caso da Droga5, temos culturas compatíveis. 
Imagine um ambiente colaborativo com pessoas com 
várias expertises”, defendeu Brian.

Já David Droga afirmou que a cultura de ambas é sobre 
participação e confiança, com foco na construção de 
projetos de impacto social por meio da tecnologia, 
e não de banners. A Accenture Interactive deve 
prosseguir com fusões e aquisições nos próximos 
meses, ainda que não no mesmo ritmo, pois, segundo 
Whipple, a consultoria já conta com quase todas as 
especialidades de que precisa.

Sobre o futuro da publicidade? Eles afirmam que é a 
resposta que buscam – agora, juntos. “Vamos testar 
modelos e caminhos. O que dá para dizer é que todos 
eles passam pela união entre criatividade e tecnologia. 
Os clientes estão abertos, e temos empresas com 
diferentes disciplinas para arriscar”, afirmou Droga.

“Vamos testar 
modelos e caminhos. 
O que dá para dizer 
é que todos eles 
passam pela união 
entre criatividade 
e tecnologia. Os 
clientes estão 
abertos, e temos 
empresas com 
diferentes disciplinas 
para arriscar”
David Droga, fundador da Droga5 
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DADOS, MÍDIA 
E CONTEÚDO
Outro debate que molda o futuro foi puxado pela S4Capital, 
fundada por Martin Sorrel, ex-CEO do WPP por 33 anos. Criada 
com a missão de construir um novo ecossistema de publicidade 
digital e serviços de marketing, a holding engloba, hoje, a 
produtora de conteúdo MediaMonks e a consultoria de dados 
e mídia programática Mighty Hive. Questionado se esse seria o 
modelo ideal, Sorrel respondeu que a compra de mídia ainda é 
a fonte de receita mais importante para a publicidade, e assim 
deverá ser por muitos anos, mas que a união entre dados e 
conteúdo, com segmentação inteligente de audiência, deve ganhar 
mais relevância gradualmente.

Martin Sorrel
Fundador da S4Capital

Eixo 3 NEGÓCIOS
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IN-HOUSES X AGÊNCIAS
O avanço das estruturas in-house e de empresas 
de comunicação como a Oliver, que atuam 
exclusivamente com times internos nos clientes, é 
reflexo de uma falha no modelo das agências? A 
pergunta também permeou o Cannes Lions, com 
uma tentativa de apontar novos caminhos para a 
publicidade. Para Paulie Dery, diretor-executivo de 
criação do Uber, o modelo ideal terá um equilíbrio 
entre a oferta de serviços criativos externos e o 
suporte interno. 

Já Vicky Maguire, CCO da Grey Londres, defendeu 
as agências a partir de uma experiência pessoal. Ela 

falou que times criativos precisam ser alimentados 
por talentos, culturas, lugares e interesses diferentes. 
Quando trabalhou em in-houses, a executiva não 
vivenciou essa diversidade. Ela vê o crescimento 
de operações internas como um alerta para as 
agências. “Não estamos dando aos clientes a 
mágica que justifica o investimento”, sinaliza. 

Se não há respostas claras sobre os novos modelos 
de negócio que se desenham, pelo menos há um 
debate quente, como o Festival de Cannes fez 
questão de destacar, e formatos inéditos sendo 
testados. Work in progress!

Eixo 3 NEGÓCIOS
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COLABORAÇÃO
EIXO 4

A inovação nasce do processo colaborativo, que reúne 
empresas e profissionais com diferentes referências e 
experiências. Trata-se de um novo ângulo, que transforma 
a própria publicidade, e traz para a criação elementos como 
prototipagem e persistência

COLABO

EIXOS TEMÁTICOS
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Eixo 4 COLABORAÇÃO

P ara reinventar a maneira como um 
grande trabalho é construído, é 
preciso adotar novas abordagens 

e metodologias, que sejam colaborativas 
e ágeis. Reimaginar o processo não é 
novidade, mas agências como a Rothco estão 
inventando novos métodos para se tornarem 
mais criativas. Sediada em Dublin, na Irlanda, 
a empresa apresentou o que chama de 
Criatividade Poliamor, que envolve o trabalho 
de diferentes empresas ao mesmo tempo, a 
fim de impulsionar a inovação.

A brasileira Mesa, fundada por Bárbara 
Soalheiro, também subiu ao palco do 
Cannes Lions para mostrar de que forma 
ajuda os profissionais de marketing a 

conceber, desenvolver e prototipar soluções 
extraordinárias, em experiências imersivas 
de apenas cinco dias. Sua metodologia é 
composta por três elementos: uma missão, 
um líder e uma equipe com conhecimentos 
e backgrounds diversos. As soluções 
se fundamentam, essencialmente, na 
colaboração e na variedade de expertises 
que se complementam – deslanchando o 
processo de inovação.

A colaboração na 
indústria da publicidade 
amplia as lentes e o 
escopo dos projetos 
criados, que deixam 
de ser campanhas 
para alcançar o status 
de movimentos, 
plataformas ou soluções 
de negócios
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“Vimos ideias incríveis, mas que 
ainda não estavam prontas para 
serem lançadas e ganhar escala. Isso 
leva tempo. A inovação leva tempo”
Marcelo Tripoli
VP Digital Marketing da McKinsey & Company 

Do júri de Innovation Lions, vem um insight interessante, que se 
apresenta como um desdobramento do modelo adotado pela 
Mesa. Marcelo Tripoli, vice-presidente de digital marketing da 
McKinsey & Company e jurado brasileiro na categoria, defende 
que um projeto inovador, com resultados concretos para mostrar, 
exige tempo para ser maturado – três a cinco anos, em média. 
“Vimos ideias incríveis, mas que ainda não estavam prontas para 
serem lançadas e ganhar escala. Isso leva tempo. A inovação leva 
tempo”, analisou.

O Brasil destacou-se na categoria com um projeto criado pela 
LewLara TBWA para a Fundação Dorina Nowill. A campanha, 
iniciada em 2016, teve como missão estimular crianças cegas 
a aprender braile por meio de peças da Lego chamadas Braille 
Bricks. Ainda no início do projeto, a Lego teria se recusado a 
bancar a ideia. “Persistência e tempo são fundamentais para a 
inovação”, reforça Felipe Luchi, CCO e sócio da agência.

INOVAÇÃO 
LEVA TEMPO

Eixo 4 COLABORAÇÃO
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“Persistência 
e tempo são 
fundamentais 
para a inovação”
Felipe Luchi
CCO e Sócio da LewLara TBWA

Processos colaborativos na publicidade refletem uma 
transformação da indústria. Para a Accenture Interactive, 
essas mudanças são impulsionadas por pressão por 
resultados e implementação de tecnologias; políticas 
corporativas mais rigorosas no que se refere à diversidade 
e igualdade de gêneros; e revisão de contratos entre 
parceiros, com foco em privacidade e transparência.

No que se refere à criação colaborativa, destaque para 
os projetos baseados em interfaces de voz. Estimuladas 
por smart speakers como Alexa e Google Home, 
podcasts e Inteligência Artificial, mais marcas estão 
explorando as possibilidades do áudio. O segmento 
reforça o som como forma de quebrar o isolamento, 
permitindo às marcas construir uma conexão mais 
emocional com os consumidores.

É o caso da campanha The Maze, da 360i NY para a 
HBO. Para o lançamento da segunda temporada de 
Westworld, a agência e o canal criaram uma maneira de 
os fãs experimentarem o conteúdo da série por meio da 
assistente virtual Alexa, usando apenas comandos de voz. 

Outro exemplo vem da Índia, onde o varejista Flipkart 
criou, em processo colaborativo com The Zoo, braço 
de suporte criativo do Google, uma forma de venda por 
comandos de voz, via mobile, na qual o cliente pode 
barganhar descontos e melhores preços com o Bot da 
marca. O projeto Hagglebot, desenvolvido em parceria 
com a Dentsu Webchutney, é disruptivo não só por 
explorar a Inteligência Artificial, mas, principalmente, por 
criar um canal digital mais humanizado. 

O QUE MOVE A 
TRANSFORMAÇÃO 

Eixo 4 COLABORAÇÃO
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CREDIBILIDADE
EIXO 5

Campanhas que reforçam o valor da mídia e do jornalismo, 
transparência e ética em torno da privacidade de dados, 
e alianças que visam maior responsabilidade sobre 
investimentos são elementos para garantir a credibilidade 
da nossa indústria

CREDIBIL

EIXOS TEMÁTICOS
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N a sala do júri de Creative Data, um mantra guiou 
a distribuição de Leões. Os projetos só poderiam 
existir graças ao uso dos dados. Mas não só isso. 

Marcas e agências foram avaliadas sob conceitos como ética, 
transparência e respeito à privacidade dos dados das pessoas. 
Neste ano, Cannes Lions destacou muito a importância de 
manter a credibilidade da nossa indústria. Tanto na premiação 
quanto nos palcos, houve uma espécie de convocatória para 
que todos, conjuntamente, possamos ter um futuro saudável 
no que se refere a confiabilidade e credibilidade.
 
O jornal The New York Times brilhou na premiação com 
campanha composta por uma série de cinco vídeos 
que mostram o trabalho dos jornalistas em coberturas 

desafiadoras. O legado que fica é que a publicidade pode 
ajudar a manter a credibilidade do bom jornalismo. Talvez esse 
casamento nunca tenha sido tão importante para o futuro 
da comunicação, com as devidas e necessárias linhas que 
separam as duas áreas.

Já o projeto The Blank Edition, do jornal libanês An-Nahar, 
chamou a atenção para uma das maiores crises políticas e 
econômicas enfrentadas pelo Líbano, em 2018, ao publicar 
uma edição completamente em branco, para que a população 
pudesse escrever as notícias sob a perspectiva das cidadãs 
e cidadãos libaneses, e não dos políticos que controlam boa 
parte dos grupos de comunicação daquele país.

Eixo 5 CREDIBILIDADE
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Empresas que lideram o investimento em mídia do mundo, 
Unilever e Procter & Gamble têm reforçado o discurso sobre como 
tornar a mídia mais responsável. Agora elas estão conseguindo 
mais adesões, como comprovou-se durante o festival, em evento 
que lançou a Aliança Global para Mídia Responsável. 

O pacto reúne 15 anunciantes globais e as cinco principais 
holdings de agências, assim como empresas e plataformas 
de comunicação. Além da Unilever e da Procter & Gamble, 
os anunciantes envolvidos são Adidas, Bayer, BP, Danone, 
Diageo, General Mills, GSK Consumer Healthcare, LVMH, 
Mars, Mastercard, Mondelez International, Nestlé e Shell. Já 
os participantes de mídia incluem Google, Facebook, Teads, 
TrustX, Twitter, Unruly e Verizon Media. As agências são 
representadas por Dentsu, GroupM, IPG, Publicis Media e 
Omnicom Media Group.

O VALOR 
DA MÍDIA

Eixo 5 CREDIBILIDADE
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Cobrado por anunciantes globais para gerenciar 
problemas na gestão de dados pessoais, o 
Facebook foi ao Cannes Lions para tentar 
convencer agências e marcas de que está tomando 
as rédeas sobre privacidade. Em apresentação no 
evento, Sheryl Sandberg, COO da rede, fez um mea 
culpa sobre os erros da empresa com relação ao 
tratamento dos dados dos usuários da plataforma. 
Ela afirmou que o Facebook se desgastou ao não 
tomar atitudes concretas em relação à interferência 
russa na eleição presidencial dos Estados Unidos 
em 2016. E anunciou medidas para evitar que o 
mesmo aconteça nas eleições do próximo ano 
no país. O Facebook estima apagar cerca de um 
milhão de páginas falsas por dia.

“Sabemos que as pessoas se importam com 
seus dados e sua privacidade, e acredito que 
falhamos até na maneira como explicamos como 
os dados são protegidos. É uma conversa que 
temos de ter com todos os usuários. Sim, fazemos 
target marketing, mas nesse caso prestamos um 
serviço ao consumidor, que só vai ver anúncios 

sobre temas de seu interesse”, argumentou. 
Sandberg também defendeu que a segmentação é 
responsável por impulsionar vendas e crescimento 
de negócios locais, que antes não teriam espaço, 
nem budget para anunciar.

Esse movimento do Cannes Lions, de lançar luz 
sobre o tema, é tão importante quanto as próprias 
ações aqui citadas. A credibilidade da indústria 
depende de um esforço coletivo que vise soluções 
práticas, éticas e transparentes para desafios 
reais, que passam pela sustentação de modelos de 
negócios e gerenciamento de crises de privacidade. 

FACEBOOK 
E A CRISE 
DOS 
DADOS

“Falhamos ao explicar 
como os dados são 
protegidos. É uma 
conversa que temos de 
ter com os usuários”
Sheryl Sandberg, COO do Facebook

FACEBOOK 
E A CRISE 
DOS

Eixo 5 CREDIBILIDADE
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NOVOS
MERCADOS
EIXO 6

NOVOS
O Festival destacou que dados e Inteligência Artificial abriram 
a possibilidade de construção de novas marcas em mercados 
nativos da economia digital, expandindo frentes de negócios e 
ampliando as interfaces de marketing

EIXOS TEMÁTICOS
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M arcas nativas digitais detalharam, em Cannes, 
seus modelos de negócios com foco na 
experiência do cliente. Entre elas, a Brandless, 

que empacota produtos de luxo em embalagens 
genéricas, e os vende a preços acessíveis. A marca 
desafiou mercados estabelecidos, e criou uma nova 
forma de relacionamento com as pessoas, com atributos 
de comunicação pautados por transparência nos custos 
de produção e sustentabilidade da cadeia logística. A 
transação acontece toda pela internet, e o delivery ágil é 
outro diferencial.

O festival também destacou a maturidade das empresas 
da economia digital para analisar dados e incorporar 
novas tecnologias, a fim de impulsionar nichos pouco 
explorados. A Wavio, empresa baseada em Inteligência 

Artificial, e sua agência Area 23 conquistaram GP 
em Innovation Lions com SeeSound, dispositivo de 
segurança doméstica capaz de identificar 75 sons e 
enviar alertas, por meio de um aplicativo móvel, para 
pessoas com deficiência auditiva “visualizarem” os sons 
nas telas dos smartphones.
 
São duas empresas que não teriam tanto espaço no 
Cannes Lions há 10 anos, mas hoje representam um 
ecossistema de inovação que têm se consolidado em 
termos econômicos pela relevância da oferta e do 
impacto social. Isso permite aos serviços de publicidade 
e marketing a expansão de seu raio de atuação, com 
menos foco em formatos de mídia e mais lentes para a 
experiência do cliente.

Eixo 6 NOVOS MERCADOS

Empresas com 
ecossistemas 
de inovação têm 
se consolidado 
em termos 
econômicos 
pela relevância 
das ofertas e do 
impacto social
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Um dos principais temas do SXSW deste ano também teve espaço 
no palco de Cannes. Pela primeira vez em 66 anos de festival, a 
indústria da Cannabis foi pauta no evento. A empresa de distribuição 
MedMen detalhou sua estratégia de comunicação, baseada em 
mudar a percepção da sociedade norte-americana sobre o uso da 
Cannabis, associando-a, cada vez mais, à promoção do bem-estar e 
da saúde.
 
Para a publicidade, trata-se de um novo mercado, que emerge 
sustentado pela legalização gradual nos Estados Unidos – 
pelo menos oito estados já regularizaram a comercialização. A 
descriminalização e a legalização estão gerando um mercado que, 
segundo a BDS Analytics, valerá US$ 22 bilhões em 2022, nos EUA.

A descriminalização 
e a legalização 
estão gerando 
um mercado que, 
segundo a BDS 
Analytics, valerá 
US$ 22 bilhões em 
2022, nos EUA

CANNABIS 
E A NOVA 
CULTURA DO 
BEM-ESTAR

Eixo 6 NOVOS MERCADOS

GOAD CANNES INSIGHTS 2019 31



INSIGHTS 
2019
INSIGHTS
Nas páginas a seguir, mostraremos os 
insights captados nos 27 júris deste ano, 
com uma abordagem analítica sobre 
adoção de tecnologias, pautas emergentes 
e caminhos de cada área
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2019 AWARD TRACKS
Craft

Digital Craft 
Lions

Film Craft Lions

Industry Craft 
Lions

Communication

Design Lions

Film Lions

Mobile Lions

Outdoor Lions

Print & Publishing 
Lions

Radio & Audio 
Lions

Titanium Lions

Entertainment

Entertainment 
Lions

Entertainment 
Lions for Music

Entertainment 
Lions for Sport

Experience

Brand 
Experience & 

Activation Lions

Creative 
eCommerce 

Lions

Good

Glass: The Lion 
for Change

 Sustainable 
Development 
Goals Lions

Health

Health & 
Wellness Lions

Pharma Lions

Impact

Creative 
Effectiveness 

Lions

Innovation

Innovation 
Lions

Reach

Creative Data 
Lions

Creative 
Strategy Lions

Direct Lions

Media Lions

PR Lions

Social & 
Influencer Lions

Craft

Digital Craft 
Lions

Film Craft 
Lions

Industry 
Craft Lions
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2019 AWARD TRACKS

CRAFT
Destaca a criatividade artística, o talento e as 

competências exigidas para que uma ideia seja 
exemplarmente executada. Em comum entre os 

premiados deste ano, a valorização de projetos com 
impacto social

TRACK 1
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Track 1 CRAFT

Grand Prix
Usar roupas novas sem precisar comprá-las ou alugá-las – pelo menos no 
ambiente digital. Essa é a premissa do trabalho AdDress the Future, criado pela 
agência dinamarquesa Virtue para a rede de lojas de vestuário Carlings, com o 
objetivo de provocar uma reflexão sobre sustentabilidade e consumo consciente. 
A marca lançou um aplicativo com uma coleção de moda virtual que pode ser 
“usada” no ambiente digital. Basta escolher a peça, adicioná-la a uma foto sua, e 
até fazer ajustes de tamanho e modelagem, para que a roupa se adapte melhor 
ao seu corpo. Depois, é só compartilhar a imagem nas redes sociais. Com a 
ação, a Carlings oferece às pessoas a oportunidade de exibir looks diferentes 
sem que seja preciso comprar peças reais, reduzindo o impacto da produção e 
descarte de roupas sobre o meio ambiente.

Categoria celebra a excelência artística 
no contexto digital. Os trabalhos 
selecionados devem apresentar design 
impecável e primorosa execução, além 
de oferecer uma excepcional experiência 
para o consumidor, em todos os pontos 
de contato

DIGITAL 
CRAFT LIONS

Insights
• Por meio do Digital Craft, marcas oferecem soluções para 

problemas reais e atendem demandas específicas dos 
consumidores.

• Tecnologia se torna o mais invisível possível dentro dos projetos 
premiados. 

• Produção digital de conteúdo ganha força a partir do uso de dados 
e insights gerados pelos mesmos.

• Aplicativos e interfaces mobile ganham força.
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Grand Prix
A série de comerciais criada pela Droga5 para o jornal The New York Times 
conquistou o Grand Prix de Film Craft pela maneira como usou os recursos 
audiovisuais para ressaltar a importância da investigação jornalística – em 
particular, na fiscalização de governos e autoridades. Os filmes abordam 
diferentes reportagens especiais produzidas pelo veículo, incluindo o passo a 
passo da apuração, produção e edição. As peças compõem a campanha The 
Truth is Worth It, que também utilizou as mídias sociais.

Celebra a criatividade artística 
na tela, destacando projetos que 
potencializam o poder de uma ideia 
por meio de técnicas inovadoras e 
impecável execução

FILM CRAFT 
LIONS

Insights
• Entre os premiados, todos os aspectos técnicos são brilhantemente 

e harmonicamente executados.
• Animações ganham força como forma de contar histórias.
• O craft precisa demonstrar capacidade de adaptação para outros 

formatos e plataformas.
• O craft se torna, cada vez mais, uma poderosa ferramenta para 

abordar as bandeiras defendidas pelas marcas.

Track 1 CRAFT
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Grand Prix
A ressignificação de um espaço aliada a um trabalho social é o princípio 
do trabalho Just Do It HQ At the Church, desenvolvido em conjunto pela 
Wunderman Worldwide e Wunderman Canadá para a Nike. A marca revitalizou 
a área interna da Church of the Epiphany, igreja localizada em Chicago, nos 
Estados Unidos, que estava abandonada desde a década de 1990. No local, 
foi implantado um centro de treinamento de basquete voltado para escolas 
e comunidades de baixa renda da região. Embora tenham sido instalados 
equipamentos esportivos de alta tecnologia, a fachada da Igreja e sua 
estrutura original foram preservadas.

Premia a criatividade artística, o talento e 
as habilidades necessárias para dar vida 
a uma ideia, com a entrega de soluções 
muito bem executadas. Destaca cases que 
se diferenciam pela visão e aplicação de 
técnicas criativas

INDUSTRY 
CRAFT LIONS

Insights
• Craft cada vez mais conectado com a realidade de vida da 

audiência das marcas.
• Design se destaca como ferramenta de craft na indústria da 

comunicação, ajudando a solucionar grandes desafios sociais.
• Craft, alinhado ao storytelling, desperta engajamento pela 

qualidade da comunicação.

Track 1 CRAFT
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COMMUNICATION
Aqui, a protagonista é a grande ideia criativa – que dá vida às campanhas por meio 
de brilhantes parcerias, pessoas e storytelling. Destaque, neste ano, para projetos 

focados na credibilidade dos veículos de comunicação

TRACK 2

2019 AWARD TRACKS
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Track 2 COMMUNICATION

Grand Prix
Com o projeto Creatability, o Google colocou a tecnologia a serviço da 
acessibilidade e abriu as portas para desenvolvedores e programadores de 
várias partes do mundo. Desenvolvida pelo Google Creative Lab, a plataforma 
convida as pessoas a desenvolverem projetos, em diferentes áreas, que tenham 
em comum o objetivo de tornar a navegabilidade digital mais acessível. Teclados 
e mouses adaptados para pessoas com necessidades especiais e sensores 
que captam os movimentos das mãos são exemplos de ideias recebidas na 
plataforma – que segue aberta, de forma colaborativa.

Enfoca o uso do design para 
definir uma marca ou comunicar 
suas principais mensagens. 
Destacam-se trabalhos em que 
uma singular identidade visual gera 
reconhecimento e entendimento 
por parte do consumidor

DESIGN 
LIONS

Insights
• Valoriza-se, cada vez mais, o impacto social do design e seu 

potencial para ajudar a resolver desafios como a questão da 
acessibilidade.

• Ganha força o papel da agência como desenvolvedora de produtos, 
serviços e novos negócios, em sintonia com as necessidades do 
cliente.

• A solução de design precisa ter escala e ser, preferencialmente, 
uma plataforma open-source.
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O foco é a criatividade das imagens 
em movimento, com destaque para 
brilhantes projetos de storytelling 
voltados para TV, cinema, 
plataformas online e experiências 
out-of-home

FILM 
LIONS

Grand Prix
A força dos elementos visuais e sonoros da campanha The Truth is Worth It, do jornal The New 
York Times, já havia recebido do júri o Grand Prix de Film Craft. Em Film, o júri destacou o poder 
da mensagem criada pela Droga5, que exalta a importância da valorização do jornalismo como 
elo entre a população e a realidade de sua cidade, país e mundo. Cada um dos cinco comerciais 
mostra trechos de bastidores de reportagens investigativas feitas pela equipe de repórteres 
do veículo, que demandaram meses de apuração, viagens internacionais e checagem de 
documentos. Os vídeos exibem uma sequência de fotos e de vídeos dos bastidores da apuração, 
acompanhados de descrição de cada etapa do trabalho jornalístico. Todo o material foi reunido 
em uma plataforma de reportagens especiais do The New York Times.

Insights
• A criatividade e a força do craft assumem o protagonismo. O que importa é a 

forma como se explora as possibilidades trazidas pela tecnologia – e não a própria 
tecnologia.

• Quando se fala em filme, não pode mais haver apego à plataforma. A história deve 
ser contada onde e como fizer mais sentido.

• A cocriação, embora pareça um conceito batido, ganha novo significado com a 
produção de filmes multiplataforma.

• A tipografia e outros elementos visuais da marca ganham relevância na narrativa 
publicitária, como forma de ressaltar o DNA da empresa e criar uma comunicação 
menos pasteurizada.

Track 2 COMMUNICATION
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Grand Prix
A campanha Whopper Detour, criado pela FCB NY para o Burger King, nasceu da necessidade 
de ampliar os downloads do aplicativo da rede de fast food. Durante a promoção, qualquer 
pessoa que baixasse o app da marca poderia comprar o sanduíche mais famoso do Burger 
King, o Whopper, por apenas US$ 0,01. A sagacidade do case está na forma como explorou 
a geolocalização: para fazer o pedido, a pessoa precisava estar em uma loja do concorrente 
McDonald’s (ou, no máximo, a 100 metros de uma). Depois, era só retirar o sanduíche em uma 
unidade do Burger King localizada nos arredores. A ação contou com forte divulgação nas 
redes sociais, e foi reforçada com o compartilhamento de vídeos que mostravam a reação dos 
atendentes do McDonald’s ao ver os clientes pedindo sanduíches da concorrência.

Categoria destaca trabalhos 
voltados para plataformas móveis, 
valorizando a performance da 
comunicação em wearables e 
devices de mão

MOBILE 
LIONS

Insights
• O geofencing, que aciona uma ação ou comunicação específica a partir da 

localização da pessoa, ganha força na estratégia das marcas – desde que ofereça 
benefícios reais, como descontos, e seja abordado de forma mais criativa e 
contextualizada do que antes.

• Nas redes sociais, a interação das marcas com os clientes por meio do mobile deve 
ir além de narrativas básicas e superficiais, iniciando diálogos mais significativos.

• Pagamentos por meio mobile se tornam cada vez mais populares e representam 
uma oportunidade de trabalhar o relacionamento com o cliente e reforçar o 
engajamento, por meio de estratégias criativas.

Track 2 COMMUNICATION
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Grand Prix
A categoria, que historicamente costuma conceder dois Grand Prix, neste ano elegeu 
apenas o case Dream Crazy, criado pela Wieden+Kennedy Portland para a Nike, como parte 
da campanha dos 30 anos do posicionamento “Just Do It”. Veiculado em Nova York, São 
Francisco e Los Angeles, o outdoor da Nike trazia, em plano fechado, o rosto do jogador de 
futebol americano Colin Kaepernick, acompanhado das frases “Believe in something. Even 
if it means sacrificing everything” (“Acredite em alguma coisa. Mesmo que isso signifique 
sacrificar tudo”). A campanha remetia à polêmica gerada dois anos antes, quando o atleta 
passou a se ajoelhar durante a execução do hino dos Estados Unidos, antes dos jogos, em 
protesto contra o racismo e a violência policial no país. A atitude incomodou uma parte da 
população, que estendeu sua indignação à Nike, chegando a queimar produtos da marca. A 
empresa se manteve firme em sua comunicação, assim como o atleta. A campanha também 
foi composta por vídeo e ações nas mídias digitais, com outros atletas, além de Kaepernick.

Enfoca projetos que envolvem 
o consumidor da porta de casa 
para fora, utilizando mídia exterior 
ou promovendo experiências no 
espaço urbano

OUTDOOR 
LIONS

Insights
• Conexão estratégica entre a mensagem vista nas ruas com as redes sociais é uma 

poderosa forma para espalhar a mensagem de marca – e ganhar a atenção da 
audiência também dentro de casa.

• A experiência outdoor deve levar as pessoas para a loja – ou fazer da própria loja 
uma experiência. 

• Para ser atrativa, muitas vezes a experiência outdoor deve se desapegar da marca e 
de seus produtos, e oferecer soluções criativas para as pessoas.

• Uma ação outdoor deve ser pensada não apenas para resolver o problema da 
marca, mas também os grandes desafios das cidades.

Track 2 COMMUNICATION
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Premia projetos de mídia impressa 
que se destacam pela criatividade e 
qualidade da execução

PRINT & 
PUBLISHING

Grand Prix
Neste ano, o trabalho que recebeu Grand Prix na categoria foi The Blank Edition, 
uma criação da agência ImpactBBDO, de Dubai, para o jornal An-Nahar, do 
Líbano. Fundado em 1933, o veículo – que foi o primeiro periódico em língua 
árabe criado no país – circulou com uma edição inteira composta por páginas 
totalmente em branco, sem qualquer matéria ou anúncio. Nas redes sociais, o 
jornal veiculou um vídeo em que os editores convidavam a população a usar 
os espaços em branco para escrever notícias sob sua perspectiva e manifestar 
críticas e sugestões ao governo libanês. A edição em branco se tornou a mais 
vendida na história do jornal, e ganhou repercussão na mídia de diversos outros 
países. A campanha remete à crise política e econômica enfrentada pelo país, 
em particular à falta de transparência.

Insights
• Print se torna, cada vez mais, parte de uma experiência interativa – 

incluindo as redes sociais. 
• Criatividade em Print desponta como ferramenta de combate a fake 

news.
• Marcas, inclusive nativas digitais, apostam na mídia impressa para 

anúncios importantes e estratégicos, apontando a credibilidade do 
meio.

Track 2 COMMUNICATION
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Joga luz sobre grandes ideias 
amplificadas pelo som: são 
trabalhos que comunicam a 
mensagem da marca por meio de 
excelência em áudio, storytelling e 
inovação sonora

RADIO & 
AUDIO LIONS

Grand Prix
 O GP da categoria, The Maze, da 360i para HBO, apresenta tecnologia robusta 
aliada a conteúdo, para guiar experiências e engajar a audiência de Westworld. 
Por meio da Alexa, a ação permitiu uma imersão no universo da série, onde 
os fãs puderam explorar o parque (cenário principal) e interagir com os 
personagens. Com o apoio da Inteligência Artificial, cada novo personagem se 
tornou único, e atuou conforme um banco de dados formado por mais de 11 mil 
linhas de roteiro, 60 histórias diferentes e 400 possibilidades de escolhas. Os fãs 
puderam interagir com as vozes de 36 atores, e o resultado foram mais de 10 mil 
novas histórias apenas na semana de lançamento. 

Insights
• Narrativas interativas.
• Inteligência Artificial e machine learning para personalização de 

experiências de voz.
• Mobile para ações geolocalizadas guiadas por som.
• Realidade virtual para amparar interações do som com o exterior.
• Produção de conteúdo em larga escala abastecendo plataformas e 

devices.
• Audio branding como ponto de contato com o consumidor.

Track 2 COMMUNICATION
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A categoria celebra cases que 
apontam novos caminhos para a 
comunicação de marca, com visão 
provocativa e inspiradora, capaz 
de impulsionar o mercado adiante

TITANIUM 
LIONS

Grand Prix
Categoria que celebra a big idea do ano no festival, Titanium celebrou a 
combinação de humor, provocação e tecnologia móvel propostas na campanha 
Whopper Detour, da FCB Nova York para o Burger King. Uma promoção criada 
no aplicativo da rede de fast food oferecia o principal produto da marca pelo 
simbólico valor de US$ 0,01, desde que os clientes participassem de uma 
provocação ao McDonald’s, principal concorrente da marca. Para comprar o 
sanduíche do Burger King, a pessoa tinha que fazer o pedido, via app, bem 
próximo de um restaurante da concorrência. A ação gerou mídia espontânea, 
e a marca compartilhou em seus perfis nas redes sociais diversos vídeos 
gravados pelos próprios clientes, mostrando como foi a experiência de 
provocar o McDonald’s. 

Insights
• Ponto em comum entre as melhores ideias do ano são causas 

claras e bem definidas: o futuro do clima e do planeta, diversidade, 
racismo, equidade de gênero e tantas outras.

• Mobile se consolida como plataforma mais estratégica para 
engajamento das pessoas com projetos multiplataforma.

• Projetos premiados em Titanium são potencialmente e 
naturalmente grandes cases de PR.

Track 2 COMMUNICATION
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Celebra projetos marcados pela autenticidade, com impacto cultural e forte 
engajamento do consumidor. Neste ano, destacaram-se cases que fogem a formatos 

tradicionais e dão visibilidade a minorias

ENTERTAINMENT
TRACK 3

2019 AWARD TRACKS
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Track 3 ENTERTAINMENT

Premia a criatividade que 
transforma conteúdo em cultura. 
Os projetos vencedores 
demonstram capacidade de reter a 
atenção do público, transmitindo a 
mensagem da marca e engajando 
as pessoas de maneira inovadora

ENTERTERTAINMENT

LIONS

Grand Prix
Em um documentário de 50 minutos, intitulado 5B, a Johnson & Johnson resgatou imagens 
do início da luta contra o HIV a partir da ótica de enfermeiros e enfermeiras de uma ala de 
um hospital de São Francisco, na década de 1980. O projeto, assinado por Um Studios, de 
Nova York, junto com Highway 61 Films e Saville, foi premiado pela forma como enfoca as 
relações humanas, pelo tema trabalhado, e também por delimitar o que é entretenimento e 
“publicidade estendida” – em que projetos de branded content privilegiam a exposição da 
marca, em vez de aprofundar o conteúdo. A recuperação das filmagens chamou a atenção da 
20th Century Fox, que inseriu parte dessas cenas no longa-metragem Bohemian Rhapsody. 
O documentário foi exibido no Festival de Cinema de Cannes. Na categoria Entertainment, 
o projeto se sobressaiu sobre um case que envolvia uma marca jogando um game como se 
fosse um usuário comum (a rede Wendy’s) e sobre a história de uma lenda dos esportes 
(Michael Jordan) e a criação de um produto emblemático (o Air Jordan, da Nike).

Insights
• Narrativas humanas ganham mais espaço nos projetos de conteúdo patrocinados 

pelas marcas.
• O storytelling amplia suas possibilidades de cativar a audiência pelo uso crescente 

de tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual e animação digitais.
• Ações se descolam da mera exposição da marca e focam em histórias que fazem 

sentido para as pessoas.
• Digital é meio predominante e estratégico entre os projetos premiados.
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Em sua primeira edição, a categoria 
premia trabalhos de marketing 
esportivo que representam a força dos 
esportes – entre eles, o eSport – e que 
fazem a conexão entre a marca e os fãs. 
Isso inclui planejamento estratégico, 
patrocínio, gestão de talentos e projetos 
de entretenimento ligados a atletas e 
representantes dos esportes

Grand Prix
Tomada de risco foi um fator determinante para que o case Dream Crazy, da Wieden+Kennedy 
para a Nike, levasse o primeiro GP da categoria. A campanha traz o jogador Colin Kaepernick, 
cujo protesto contra o racismo (ajoelhar-se durante a execução do hino dos Estados Unidos 
nas partidas da NFL, a liga de futebol americano) gerou um movimento que provocou 
polêmica e tentou ser combatido por figuras como o presidente dos EUA, Donald Trump. 
Para o júri, o case é um benchmark por estimular outras marcas a ter coragem de assumir 
riscos. O projeto já vinha sendo bastante comentado na mídia de massa, despertando reações 
que foram da queima de produtos da Nike por consumidores que se colocaram contra o 
posicionamento do atleta até a adesão de outros esportistas ao simbólico gesto.

Insights
• Ousadia e coragem para inserir temas polêmicos em uma estratégia de marketing 

esportivo, estimulando o público a também se manifestar.
• Discurso da igualdade de gênero ganha peso nas campanhas que envolvem eSports, 

chamando a atenção para questões como diferenças de remuneração entre gamers 
de diferentes sexos – refletindo uma discussão que ganha força na sociedade.

ENTERTERTAINMENT

LIONS FOR 
SPORTS

Track 3 ENTERTAINMENT
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A categoria premia inovadores 
projetos de música, que promovem 
a comunicação das marcas com 
seus clientes. Normalmente, 
confere dois GPs

Grand Prix
Dois trabalhos que trazem mensagens contra o racismo foram premiados com GPs. Um dos 
ganhadores foi o clipe Bluesman, criado pela AKQA São Paulo e pela Stink para o músico Baco 
Exu do Blues. O projeto foi reconhecido por dar voz a pessoas da periferia e engajar o público 
em torno de uma mensagem de elevação da autoestima da comunidade negra e da cultura 
black. Com uma campanha digital focada em Instagram Stories e posts no Facebook, o artista 
explicou detalhes de seu vídeo, um curta-metragem de oito minutos, e os conceitos de direção 
de arte e fotografia. O filme, que mostra um homem correndo – o que poderia ser visto como 
uma perseguição policial, mas se trata apenas de alguém correndo por estar atrasado –, gerou 
um movimento de combate a estereótipos. E Bluesman foi eleito o Álbum do Ano pela revista 
Rolling Stone. O segundo GP da categoria foi para This is America, videoclipe da Doomsday 
Entertainment para Childish Gambino (Donald Glover), trabalho considerado um fenômeno 
cultural por liderar conversas sobre racismo e violência, e a maneira como lidamos com essas 
questões. Cinco dias depois de seu lançamento, This is America já se tornara um hit, com 50 
milhões de views.

Insights
• Transformar músicas ou projetos musicais em manifestos culturais, viralizados pelos 

meios digitais.
• Dar voz e representatividade a grupos que, embora componham uma grande parte 

da população, não têm tanta atenção da mídia de massa.

ENTERTERTAINMENT

LIONS FOR 
MUSIC

Track 3 ENTERTAINMENT
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EXPERIENCE
Foco no poder da marca para promover experiências 

imersivas e inteligentes jornadas de consumo, envolvendo 
a audiência em todos os pontos de contato

TRACK 4

2019 AWARD TRACKS
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Track 4 EXPERIENCE

Grand Prix
Na edição 2019 do Super Bowl, a Microsoft exibiu um comercial que mostrava 
um grupo de crianças com necessidades especiais se divertindo com o 
videogame Xbox. A peça apresentava o projeto que seria o vencedor do 
Grand Prix de Promo & Activation neste ano em Cannes. O trabalho consistiu 
no desenvolvimento de várias extensões, que, acopladas ao controle remoto, 
permitem um melhor uso dos aparelhos por crianças e jovens portadores de 
deficiência. A Microsoft lançou uma edição limitada do Xbox Adaptive, e deve 
ampliar a distribuição do gadget.

A área valoriza a construção da marca 
por meio de design de experiências, 
ativação, experiências imersivas e 
outras formas de criar engajamento 
360° com o consumidor durante toda 
sua jornada de compra

BRAND 
EXPERIENCE 
& 
ACTIVATION 
LIONS Insights

• Foco em experiências end-to-end, contemplando todas os pontos 
de contato com o consumidor, em seu relacionamento com a 
marca.

• Impacto positivo na vida do cliente, com soluções que promovam, 
por exemplo, mais acessibilidade e inclusão.

• Maturidade para analisar dados como insights para criação, de 
modo a atender demandas mapeadas em canais digitais.

• Ativações com uso de realidade virtual e realidade aumentada.
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Grand Prix
Criado pela RBK Estocolmo para a fintech Doconomy, Do Black levou o prêmio 
máximo da categoria ao criar um cartão de crédito black com limite de... 
carbono. Isso mesmo. Em vez de crédito, o cartão trava o uso quando os gastos 
atingem o ápice da produção de CO2. Pelo aplicativo, o cliente acompanha todo 
o processo. Quando ultrapassa a produção média por pessoa, o cartão bloqueia 
o limite de crédito. Um recurso extremo, mas que gerou debate e adesão na 
Suécia, e conectou a empresa com a causa das mudanças climáticas.

Celebra a criatividade no 
e-commerce e em soluções de 
pagamentos. Projetos premiados 
demonstram como inovar e otimizar 
a jornada do cliente, gerando 
crescimento e engajamento com 
foco em conversão

CREATIVE 
E-COMMERCE 
LIONS

Insights
• Toda e qualquer interface conectada pode ser uma plataforma 

de e-commerce, incluindo mobile, wearables e outros objetos 
conectados.

• Conversão acontece por alinhamento de propósito, algo cada vez 
mais importante para engajar e fidelizar clientes.

• Cresce o uso de voz no e-commerce, especialmente via aplicativos 
e smart speakers como Alexa e Google Home.

• Uso de geolocalização também é recorrente entre os projetos 
premiados.

Track 4 EXPERIENCE
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GOOD
Ir além do propósito da marca e usar a comunicação 

criativa para promover a mudança, transformar culturas e 
impactar positivamente o mundo. Esse é o DNA dos projetos 

premiados nesta track

TRACK 5

2019 AWARD TRACKS
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Track 5 GOOD

Grand Prix
O Grand Prix The Last Ever Issue foi para Gazeta PL, Mastercard e BNP Paribas, 
que se juntaram com a VMLY&R da Polônia para promover uma conversa sobre 
machismo. Para tanto, eles compraram a revista pornográfica mais famosa 
do país, e produziram sua última edição com mensagens contra a exposição 
estereotipada da mulher.

Reconhece a força da criatividade 
para promover mudanças de cultura. 
Projetos têm em sua essência a 
capacidade de transformar o mundo. 
O júri busca celebrar trabalhos que 
se propõem a impactar positivamente 
a sociedade, combatendo a 
desigualdade, o desequilíbrio e a 
injustiça de gênero

GLASS: THE 
LION FOR 
CHANGE

Insights
• Combate à desigualdade e à injustiça de gênero são pautas comuns 

entre os trabalhos premiados.
• Canais digitais são estratégicos nos trabalhos, que apostam no 

engajamento das pessoas para as mensagens ganharem escala.
• Formadores de opinião, influenciadores e personalidades se engajam 

espontaneamente ou de forma contratada nas causas de Glass. 
• Projetos têm a capacidade de influenciar comportamentos e 

promover debates em torno de leis.
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Grand Prix
Mais do que uma campanha, The Lions Share é um movimento criado pela
Clemenger BBDO Melborne e encabeçado pela Mars Austrália. Trata-se de uma
iniciativa que estimula marcas a usarem imagens de animais em suas
comunicações e doar 0,5% do investimento em mídia dessas campanhas para o
projeto. A partir daí, esse dinheiro é repassado a organizações vinculadas à
Organização das Nações Unidas (ONU) que lutam pela preservação de espécies 
em extinção e pela manutenção de habitats naturais. Mais de US$ 16 milhões 
já foram arrecadados a partir da adesão de marcas como Snickers, Pedigree, 
JCDecaux, Nielsen e Dove.

Celebra as soluções criativas que 
promovem impacto positivo no 
mundo, no que se refere à agenda da 
sustentabilidade orientada pelos 17 
objetivos globais da ONU. Os critérios 
de avaliação do júri são: 30% ideia; 20% 
execução; 30% impacto e resultados

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS LIONS

Insights
• Ao lado de meio ambiente, temas como combate ao tráfico de 

pessoas, exploração sexual infantil e acessibilidade são os mais 
abordados. 

• Parcerias entre iniciativas privada e pública e organizações não 
governamentais são comuns entre os premiados.

• Destaca-se o uso de Inteligência Artificial (principalmente Bots) 
nos projetos com essência digital.

Track 5 GOOD
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HEALTH
Destaca a criatividade em um setor altamente inovador, 
mas rigorosamente regulado, com o singular poder de 

transformar vidas. A edição deste ano premiou projetos 
com foco em serviços

TRACK 6

2019 AWARD TRACKS
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Track 6 HEALTH

Grand Prix
Uma marca que não está diretamente conectada com a saúde conquistou o 
prêmio máximo da categoria. Com ThisAbles, uma ação criada pela McCann 
Tel Aviv, a Ikea voltou-se para pessoas com deficiências – que, muitas vezes, 
sofrem com a falta de produtos adequados às suas necessidades e que lhes 
ofereçam mais autonomia. Para diminuir essas dificuldades, a rede lançou 13 
complementos que, por meio de impressões 3D, tornam móveis e acessórios 
mais acessíveis para esse público. O projeto nasceu em Israel, e se expandiu 
para outras regiões. Mais de 45 mil pessoas de 127 países visitaram o site.

Reconhece projetos com abordagem 
inovadora sobre saúde e bem-estar, 
voltados para os consumidores de 
produtos e serviços que dispensam 
prescrições médicas. São ações que 
ajudam a educar a população sobre 
prevenção e cuidados pessoais

HEALTH & 
WELLNESS 
LIONS

Insights
• Saúde como driver de desenvolvimento de produtos e serviços: 

qualquer projeto pode ser desenhado, de um carro a um 
e-commerce, acrescentando-se uma camada que vise um benefício 
para a saúde do usuário.

• Participação mais ativa de marcas que não estão vinculadas 
diretamente ao setor.

• Ações mais escalonáveis, por meio de facilitadores tecnológicos.
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Grand Prix
Transformar o celular em um instrumento para testar a capacidade pulmonar 
conferiu o GP para a McCann Health Shangai, com um projeto para a 
GlaxoSmithKline. A agência lançou Breath of Life, ferramenta para ajudar 
quem sofre de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), que atinge 100 
milhões de pessoas na China, embora seja muito subnotificada. Por meio da 
aplicação, a pessoa sopra sobre o microfone do celular, e o programa interpreta 
o alcance do esforço. O resultado é apresentado em um desenho de árvore, 
em um estilo artístico próprio do país, que ganha galhos e flores em função da 
capacidade pulmonar de cada pessoa. Se o resultado for crítico, uma mensagem 
transmitida via Wechat, mais popular plataforma de mensagens da China, sugere 
o encaminhamento para um hospital. O desenho pode ser compartilhado pela 
internet, estimulando outras pessoas a fazerem o teste.

Premia ações criadas para a 
indústria farmacêutica. Campanhas 
da categoria apresentam novas 
possibilidades de diagnósticos, 
tratamentos ou formas de controlar 
doenças, com cuidado e respeito a 
pacientes e profissionais de saúde

PHARMA 
LIONS

Insights
• Data visualization trabalhado dentro de um contexto cultural.
• Aperfeiçoamento no craft de projetos, oferecendo-se experiências 

mais profundas e inclusivas.
• Criatividade com consciência, com mensagens com foco na 

prevenção de doenças.
• Uso de aplicativos aparece frequentemente no setor.

Track 6 HEALTH
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IMPACT
Enfoca projetos que se destacam pelo resultado 

atingido e pelas técnicas usadas para mensurar e 
impactar as comunicações de marca

TRACK 7

2019 AWARD TRACKS
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Track 7 IMPACT

Grand Prix
O prêmio máximo ficou com Black Marketing, da Marcel Paris para o Carrefour, 
que criou, em 2018, dentro da rede de supermercados, uma espécie de mercado 
paralelo para vender produtos orgânicos ilegais, de acordo com as Leis vigentes 
na União Europeia na época. Segundo a marca, a partir da campanha houve 
pressão para que fosse votada no Parlamento Europeu a liberação do comércio 
desses produtos, o que ocorreu em abril deste ano.

Projetos premiados precisam demonstrar 
resultados concretos em longo prazo. Como 
pré-requisito, Leões são concedidos a 
ideias já consagradas no ano anterior em 
Cannes, seguindo os seguintes critérios de 
avaliação: 25% ideia, 25% estratégia e 50% 
impacto e resultados

CREATIVE 
EFFECTIVENESS 
LIONS

Insights
• Marcas superam o desafio da jornada fragmentada com 

segmentação de audiência (pessoas certas) e distribuição de 
conteúdo (contexto certo).

• Em Effectiveness, prevalece o conceito de experiência do cliente 24/7.
• Engajamento é ativo estratégico, e funciona com extensão do plano 

de mídia. 
• Consistência e frequência de investimento em mídia são pontos 

comuns entre os projetos.
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INNOVATION
Enfoca a reconfiguração do diálogo entre as marcas e os 

consumidores, por meio de projetos que se destacam pela 
concepção e pelo desenvolvimento de produtos, transformação 

do negócio e criatividade no uso de dados e tecnologia

TRACK 8

2019 AWARD TRACKS
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Track 8 INNOVATION

Grand Prix
Um dispositivo para pessoas surdas “enxergarem o som” levou o Grand Prix. 
Criado pela startup Wavio, em parceria com a agência Area 23, SeeSound 
consiste em um sistema de segurança doméstica, baseado em Inteligência 
Artificial, que capta os sons do ambiente e os classifica de acordo com um 
banco de dados. A ideia é proporcionar mais qualidade de vida aos portadores 
de problemas auditivos, que muitas vezes correm riscos durante tarefas simples 
do cotidiano, como não perceber quando uma chaleira começou a ferver ou não 
escutar um bebê chorando. Com o aplicativo SeeSound instalado e aberto na 
tela do celular, todo e qualquer som ganha uma interface visual.

Premia projetos baseados em soluções 
de tecnologia voltadas para problemas 
reais, incluindo produtos, modelos de 
negócios, plataformas e ferramentas 
contextualizadas em campanhas criativas, 
em estado maduro e escalável

INNOVATION 
LIONS

Insights
• Projetos colaborativos com a participação de empresas de 

diferentes disciplinas.
• A inovação, na perspectiva de Cannes, leva tempo para ganhar 

escala – em média, de três a cinco anos para projetos serem 
considerados maduros.

• A Inteligência Artificial é predominante entre os projetos 
premiados.

• Impacto social e soluções de problemas reais são tendências entre 
os Leões concedidos em Innovation.
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REACH
Destaca o insight, a estratégia e o planejamento que levam 
ao engajamento em escala dos consumidores, fazendo com 
que a marca seja efetivamente ouvida em meio à intensa e 

constante batalha por atenção

TRACK 9

2019 AWARD TRACKS
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Track 9 REACH

Grand Prix
Plataforma que promove o turismo no continente africano, a Black & Abroad 
levou o Grand Prix com o projeto Go Back To Africa, criado pela FCB SIX 
Toronto. O ponto de partida foi identificar que a expressão Volte para a África 
é historicamente utilizada de modo racista. Atualmente, de acordo com a 
NetBase’s, é usada mais de 4.500 vezes por mês, em países de língua inglesa. 
Com o mapeamento da citação da frase nas redes sociais, chegou o momento 
de disparar uma campanha mostrando belas imagens do continente africano, 
invertendo o contexto negativo do Go Back To Africa. O plano de mídia 
contemplou YouTube, Twitter e Digital OOH, e contou com o uso da tecnologia 
Google Vision Recognition. 

Celebra a interação entre ideia e 
informação. Projetos premiados 
demonstram como a execução 
de uma campanha pode ser 
impulsionada e ganhar forma 
por meio do uso criativo, da 
interpretação, da análise e da 
aplicação de dados

CREATIVE 
DATA LIONS

Insights
• Integração entre diferentes tipos de mídia, como mobile, outdoor e 

digital display.
• Inteligência Artificial como tecnologia essencial para viabilizar a 

maior parte dos projetos de Creative Data.
• Rigor no uso de dados pessoais e design de interfaces ético e 

transparente.
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Grand Prix
Para criar a campanha The EVA Initiative, a Forsman & Bodenfors da Suécia e a 
Volvo partiram de um insight que era desconhecido até então: mulheres sofrem 
mais em acidentes de carro, porque todos os testes são feitos com bonecos-
padrão baseados na figura média masculina. Para chamar a atenção para este 
cenário e mudá-lo, a montadora estudou milhões de acidentes com mulheres 
nos últimos 40 anos e cruzou todas as informações, criando uma base de dados 
sobre o tema. Agora, está compartilhando os resultados com toda a indústria 
automotiva, por meio de uma plataforma e formatos interativos de conteúdo.

Reconhece a ideia por trás da 
ideia, e destaca de que forma o 
planejamento estratégico pode 
redefinir uma marca, reinventar 
seus negócios e influenciar 
consumidores

CREATIVE 
STRATEGY 
LIONS

Insights
• Planejamento de campanha com base em insights gerados por 

análise de dados é ponto comum entre os premiados.
• Uso de tecnologias como Inteligência Artificial e machine learning 

para criar interfaces de relacionamento com os consumidores.
• Tom emocional nas comunicações – linguagem e estética 

construídas de modo a promover empatia. 
• Parcerias entre empresas com disciplinas diferentes, para viabilizar 

os projetos.

Track 9 REACH
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Grand Prix
Criada pela FCB de Nova York para o Burger King, a campanha The Whopper 
Detour tinha um KPI: aumentar os downloads do aplicativo da rede de fast 
food. Para tanto, foi desenvolvida uma estratégia ousada: o consumidor poderia 
comprar o sanduíche Whopper, o mais famoso da rede, por apenas US$ 0,01, 
desde que fizesse o pedido pelo app do Burger King e estivesse em uma loja 
do concorrente McDonald’s (ou, no máximo, a 100 metros de uma). Por meio 
de geolocalização, o aplicativo reconhecia a área da solicitação e direcionava o 
cliente para uma unidade da Burger King, onde os produtos eram retirados. No 
total, foram mapeados 14 mil restaurantes do McDonald’s nos Estados Unidos. Os 
novos usuários eram impactados por meio de anúncios em Instagram, Facebook 
e Waze, e também mídia OOH. Além de grande alcance na mídia, a ação resultou 
em 1,5 milhão de downloads durante o período, levando o aplicativo ao primeiro 
lugar nas lojas de apps do iOS e Android. As vendas triplicaram.

Celebra a criatividade voltada para 
a construção de relacionamento e 
engajamento. Premia trabalhos que 
enfocam uma audiência específica, 
inspiram ações concretas e 
produzem resultados mensuráveis 
e significativos

DIRECT 
LIONS

Insights
• Protagonismo do celular nas ações, forma muito eficiente de impactar 

o consumidor e convidá-lo a interagir com a estratégia da marca. 
Prova disso é que muitas campanhas vencedoras em Direct também 
foram premiadas em Mobile.

• Ousadia em ações que demandem call-to-action, o que inclui 
agir sobre campanhas das marcas adversárias (marketing de 
oportunidade).

• Uso de dados para gerar insights e conversar com a audiência.
• Geolocalização com suporte do digital out-of-home para atrair target.

Track 9 REACH
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Grand Prix
O Brasil conquistou o GP com a campanha Air Max Graffitti Stores, criada pela 
AKQA São Paulo para a Nike, que transformou os muros da cidade em um 
novo ambiente de mídia. A marca convidou grafiteiros do coletivo Instagrafite a 
refazer suas artes, adicionando o novo tênis Air Max aos seus desenhos. Para 
que o consumidor adquirisse o modelo, era preciso que ele se dirigisse a um dos 
grafites e desbloqueasse a promoção no aplicativo da marca, por meio de uma 
estratégia de geolocalização. Assim, os muros de São Paulo viraram mídia. Mais 
de 80 milhões de pessoas foram atingidas na mídia social, o site nike.com teve 
aumento de 22% de visitas, e as vendas do Air Max subiram mais de 32%. 

Demonstra o acertado e criativo 
uso da mídia. Para ser premiada 
nesta categoria, uma campanha 
deve apresentar uma forma 
inovadora e inspiradora de colocar 
as ideias em prática

MEDIA 
LIONS

Insights
• Construção de um ecossistema de mídia, como no caso da adoção 

dos grafites, que se transformaram em expositores dos valores da 
marca.

• Combinação de digital e físico para ativar a estratégia de mídia.
• Uso de um insight cultural para atrair o público – e resolver um 

problema do anunciante.

Track 9 REACH
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Grand Prix
Na Alemanha, artigos de luxo, como caviar, têm menos impostos do que os 
absorventes e outros produtos de higiene feminina, taxados em 18%. Para 
mudar essas regras, era preciso contar com o apoio da opinião pública, e o 
GP da categoria, The Tampon Book, conseguiu. Criada pela agência Schols & 
Friends Berlls para The Female Company, a ação embalou absorventes em 
livros para que a taxa incidida fosse de 7% (menos da metade do que o imposto 
para absorventes), valor estabelecido para publicações. Mais do que hackear o 
sistema tributário, a obra de 45 páginas traz mensagens que reforçam o papel 
feminino. Redes sociais potencializaram o movimento. A campanha conseguiu 
chamar a atenção de jornalistas, influenciadores e ganhar apoio de políticos. Os 
impostos foram reduzidos, e, depois de algumas edições esgotadas, o livro se 
tornou um produto regular da companhia.

Celebra trabalhos criativos que 
constroem confiança, influenciam 
o diálogo público e promovem 
mudanças de percepção e 
comportamento, de forma 
a proteger e potencializar a 
reputação e os negócios da marca

PR 
LIONS

Insights
• Campanhas em longo prazo – em vez de ações factuais.
• Trabalhos projetados para gerar confiança e impulsionar a 

transformação dos negócios.
• Cocriação de produtos e soluções com amparo do digital e do 

mobile.
• Mais trabalhos locais, menos globais.
• Ações com propósito.

Track 9 REACH
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Grand Prix
A rede de fast food Wendy’s sempre reforçou a mensagem sobre o frescor dos 
seus produtos, inclusive dos hambúrgueres. Quando o jogo Fortnite, um dos mais 
acessados na plataforma de streaming Twitch, lançou a disputa “Food Fight”, 
entre os times “Pizza” e “Hamburger”, a Wendy’s reparou em um detalhe: o time 
“Hamburger” tinha congeladores no cenário. Para interagir organicamente com 
esse ambiente, a marca criou uma personagem no Fortnite que remetesse às 
características físicas da mascote da Wendy’s, e saiu destruindo os congeladores 
do time do “Hamburger” por nove horas! Com a ação, a rede se inseriu nesse 
universo não como uma marca expositora, e sim como integrante da comunidade. 
A ideia era passar a mensagem de que, na Wendy’s, não há espaço para 
hambúrguer congelado. A marca anunciou nas redes que entraria no jogo, e 
transmitiu sua participação pelo Twitch. A estratégia conquistou a atenção de 
outros jogadores, que se uniram na ação de destruir freezers. As menções da 
marca, com a ação, subiram 119% nas redes sociais. A criação do case Kepping 
Fortnite Fresh é da VMLY&R.

Premia soluções criativas 
envolvendo plataformas sociais 
conectadas e marketing com 
influenciadores. Projetos 
demonstram alto poder de 
engajamento, alcance social e bom 
uso de embaixadores de marcas

SOCIAL & 
INFLUENCER 
LIONS

Insights
• A categoria reforça que digital, especialmente em mídias sociais, é 

sobre o poder das marcas engajarem comunidades.
• Destaca-se o posicionamento da marca como integrante real de 

uma comunidade: não basta comprar espaço na plataforma.
• Games e streaming aparecem entre os projetos premiados.
• A categoria ainda premia poucas ações com influenciadores. Mais 

destaque para marcas reforçando sua própria voz e identidade em 
campanhas de social.

Track 9 REACH
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PALESTRA 
IN COMPANY

Quer receber a apresentação Cannes Insights 2019 
dentro da sua empresa?

Fale com a gente: 
contato@goadmedia.com.br
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