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O projeto Creative Insights 2020  
foi desenvolvido pela GoAd Media  
a partir de curadoria de tendências  
e temas nos festivais de criatividade 
D&AD e LIONS Live, ambos 
realizados em junho, de forma 
virtual, devido à pandemia do  
novo coronavírus. Para compor  
a narrativa, também foram feitas 
entrevistas com lideranças 
brasileiras da indústria da 
comunicação, que traçaram  
um panorama dos desafios das 
marcas diante das restrições 
impostas pela Covid-19.



MENOS INTENÇÃO, 
MAIS AÇÃO



O ano de 2020 desafiou a sociedade, a economia e a ciência com 
velocidade e imprevisibilidade. Nos negócios, planejamentos 

foram refeitos abruptamente, considerando um mundo muito 

diferente daquele que se apresentava em janeiro. A pandemia de 

Covid-19 paralisou metrópoles, isolou pessoas, ressignificou o 

trabalho e as interações físicas, e lançou luz sobre diferenças e 

feridas sociais. Na agenda da publicidade, temas que já tinham 

conquistado protagonismo – como propósito, efetividade e 

transformação digital – ganharam a urgência da execução.

Nesse contexto, é crucial que as marcas sejam ágeis e 

tenham olhos e ouvidos abertos, defende Andrea Siqueira, 

Diretora Executiva de Criação da BETC/Havas, citando 

diferentes clientes da agência obrigados a se transformar 

em velocidade ímpar diante da pandemia. Ela ressalta que 

existem marcas que “têm um propósito tão forte, um DNA 

tão claro”, que basta colocar em prática pilares de sua 

própria missão para causar um grande impacto social. 

Magazine Luiza talvez seja o exemplo mais emblemático 

em tempos de coronavírus. Além de ajudar autônomos, micro 

e pequenas empresas com o lançamento da plataforma digital 

Parceiro Magalu, a rede habilitou ferramentas mobile para que 

seus vendedores trabalhem de casa e reformulou o botão para 

denunciar violência doméstica dentro de seu app. Agressões 

a mulheres cresceram no mundo todo devido a lockdowns e 

quarentenas, e o uso do botão subiu 400% em um mês. 

Resultados caminham junto com ações relevantes. A 

varejista lidera o ranking da HSR Specialist Researchers que 

identifica as marcas mais transformadoras na pandemia. 

E a empresária Luiza Helena Trajano, que se posicionou a 

favor do isolamento social e liderou uma campanha pela não 

demissão de funcionários durante a crise sanitária, chegou ao 

topo da lista das mulheres mais ricas do Brasil em junho. 

RELEVÂNCIA 
Uma marca só será memorável para um ser humano 
se resolver um problema deste indivíduo – prover um 

produto ou serviço não basta. Ana Leão, Managing Director 

da Isobar no Brasil e adepta desta filosofia do Grupo 

DAN, entende que o desafio ficou ainda mais complexo 

nos últimos meses. Como ser relevante num contexto 

em que toda a humanidade só pensa em um assunto? 



“Nunca vivemos isso na história, e a camada 

‘relevância’ é resolvida em um nível muito superior. 

O sabão em pó que ajuda a combater as mudanças 

climáticas está solucionando uma questão atual 

do consumidor”, aponta ela, para quem o papel das 

marcas precisa ser ressignificado o tempo inteiro. 

No atual contexto da comunicação, marcas têm a 

responsabilidade social de se pronunciar dentro do 

seu propósito, diz Luiz Sanches, chairman e CCO da 

AlmapBBDO. Mas é preciso pensar: qual o DNA da 

marca? O que ela pode falar que está de acordo com 

o que, de fato, entrega? “A criatividade não está só 

na mensagem, mas nas atitudes. O que as marcas 

estão fazendo e não só falando é o que vale”, afirma.

Temas recorrentes nos festivais de criatividade 

dos últimos anos, propósito e ativismo de 

marca nem sempre são facilmente colocados 

em prática. Todas as marcas bem avaliadas na 

atualidade, porém, estão transformando seu 

ativismo em realidade, transferindo dinheiro 

de marketing para ações sociais, pesquisando a fundo a 

reação dos clientes e antecipando tendências sustentáveis de 

consumo, como observa Marcelo Reis, co-CEO e CCO da Leo 

Burnett. “Esse é o caminho, e ele veio para ficar”, defende.

Para Ana Leão, o “como colocar em prática” é simplesmente 

começar a fazer. Sustentabilidade e diversidade inclusiva 

devem estar na conta de resultados das organizações, 

que podem, ainda, escolher fornecedores e clientes 

alinhados a seus valores. “É preciso mostrar com atitudes, 

dizer que você faz algo e realmente fazer”, afirma.

SIGNIFICADO
Entreter, mas ao mesmo tempo ser útil. Segundo Edmar Bulla, 

consultor de negócios e CEO da Croma Solutions, esses são 
atributos que a publicidade precisa ter neste momento. Nunca 

deixar de atuar no core business do negócio é outro pilar. “O big 

insight hoje é mais valorizado que a big idea, e o perigo da big idea 

é querer encaixá-la onde ela simplesmente não se encaixa”, afirma.

Entre as mudanças de comportamento e consumo que 

desafiam a criação, destaque para as lives de música, que atraem 

audiências de milhões e um robusto investimento das marcas. 

A crise atual mudou drasticamente a tendência do consumo de 

mídia, avalia Luiz Sanches, e produtos que aproximam pessoas vão 

ganhar destaque .“Os dias de hoje demandam adaptação. Nunca 

precisamos tanto de sensibilidade e criatividade como agora”, diz.

“O big insight hoje 
é mais valorizado 
que a big idea, e 
o perigo da big 
idea é querer 
encaixá-la onde 
ela simplesmente 
não se encaixa” 
Edmar Bulla, consultor de negócios  
e CEO da Croma Solutions



TEMAS & 
TENDÊNCIAS 



SHOPSTREAMING
A pandemia de Covid-19, e o consequente isolamento social, 
impuseram a muitas empresas a digitalização de experiências 
e serviços, tornando ainda mais evidente a importância 
da transformação digital. Entre as tendências que foram 

aceleradas por esse fenômeno está a expansão do e-commerce 

– particularmente, do social commerce e do shopstreaming.

Na China, as lives viraram shows que misturam entretenimento, 

celebridades, interação entre usuários e, claro, compras 

efetuadas na própria plataforma. “A chave aqui são os dados. 

Quem tem os dados tem o relacionamento”, destacou David 

Tiltman, VP de conteúdo da consultoria WARC, no LIONS Live.

Pully Chau, CEO da Cheil Greater China, contou que a taxa 

de conversão de vendas do e-commerce tradicional no país é 

menor que 1%. Já no social commerce  fica entre 6% e 10%. E o 

engajamento de influenciadores pode fazer esse número chegar 

a 20%. Uma das tendências por lá é a participação dos CEOs 

das empresas em live-streamings associados ao e-commerce.

O shopstreaming começa a se propagar no Brasil, 

impulsionado pela crescente digitalização do consumo e 

do entretenimento, em consequência da Covid-19. Marcas 

como Americanas e Renner vêm investindo nessa área. Esse 

fenômeno deve se expandir a partir da chegada do 5G ao país.

Cultura organizacional
Ronald Ng, Global Chief 
Creative Officer da Isobar, 
chama atenção para o fato 
de que a transformação 
digital vai muito além 
do investimento em 
tecnologia: “É sobre 
mudança dos modelos 
de negócios. É sobre 
fazer sentido para as 
necessidades das pessoas, 
e isso mexe com a cultura 
das organizações.”

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

Isolamento social 
acelerou digitalização 
de experiências e 
serviços. Nesse cenário, 
abrem-se uma série de 
oportunidades no setor  
de entretenimento  
e no e-commerce,   
com destaque para  
o social commerce  
e o shopstreaming



ENTRETENIMENTO 
A pesquisa Entertainment in a New World, 
realizada pela Vivendi, aponta mudanças de  
hábito impulsionadas pela Covid-19 e as principais 
tendências para o setor de entretenimento. Os 

principais insights do estudo foram apresentados 

no LIONS Live por Maria Garrido, Senior  

Vice-President Brand Marketing da empresa.

DURANTE A PANDEMIA
▲  Houve um aumento de 41% no consumo  

de TV shows e de 35% em séries e filmes.

▲  Cerca de 18% das pessoas usaram pela 

primeira vez uma plataforma de vídeo para 

se comunicar com amigos e familiares.

▲  20% pagaram por conteúdo pela primeira vez.

DEPOIS DA PANDEMIA
▲  Por parte da geração Z, haverá uma demanda 

maior por eventos e interações físicas, face a face.

▲  Famílias com crianças vão buscar mais 

entretenimento digital para ser consumido em casa.

▲  A convergência entre os universos 

físico e digital será acelerada.

A convergência 
entre os 

universos físico 
e digital será 

acelerada



DIGITALIZAÇÃO
Um projeto do varejista japonês do setor alimentício 
Sojitz, premiado no festival D&AD, materializa 
o esforço de digitalização de processos nas 
companhias mais tradicionais. A pesca exagerada 

do atum, para atender a uma indústria que prioriza 

quantidade em vez de qualidade, fez com que caísse 

drasticamente o número de peixes desse tipo no 

mundo. Além disso, há poucos especialistas que 

podem avaliar e certificar a qualidade do atum.

Para superar tal desafio, foi criado, em parceria 

com a Dentsu, o Tuna Scope, um programa que 

usa a inteligência artificial para avaliar a qualidade 

do atum comercializado e emite um certificado, 

atestando a excelência do produto. O sistema 

permite a inspeção do peixe em qualquer lugar, 

por qualquer pessoa, com resultados imediatos.

O sistema atinge 85% de precisão, quando sua 

avaliação é comparada à de especialistas com 35 

anos de experiência na área. Como resultado, o atum 

que teve sua qualidade atestada pelo programa 

foi vendido para restaurantes de Tóquio e avaliado 

pelos consumidores: 90% das pessoas preferiram 

esse tipo de atum em comparação com o que é 

normalmente comercializado pelo mesmo preço. 



RESPONSABILIDADE
Era pós-propósito desafia 
empresas a assumir uma 
postura social mais ativa – 
principalmente com relação  
a problemas evidenciados ou  
agravados pela pandemia 
de Covid-19



PÓS-PROPÓSITO
Em sua apresentação no LIONS Live, o grupo 
japonês Dentsu convocou as empresas 
a assumirem um papel mais proativo no 
sentido de oferecer soluções para problemas 
sociais complexos. Esse compromisso 

conecta essencialmente o propósito às 

práticas de negócios das organizações, 

representando a chamada “era pós-propósito”. 

Nesse contexto, o papel do marketing 

também se revisita e ganha relevância ao 

liderar o desenvolvimento de projetos que 

vão muito além da publicidade, e promovem a 

inovação com foco na transformação social.

Esse movimento se torna ainda mais 

importante no cenário da Covid-19, como 

destacou Ann Mukherjee, CEO da Pernod Ricard 

e líder do júri do Cannes Lions na categoria 

Creative Effectiveness em 2021. “É preciso se 

perguntar se a marca resolveu um problema 

urgente das pessoas, se deixou um legado, 

se inspirou mudanças. Grandes marcas 

melhoram as condições humanas”, defendeu.

Menos discurso, mais ação
Marcel Marcondes, CMO da Anheuser-Bush EUA, contou 
como a fabricante de cervejas respondeu ao desafio de 
ajudar a comunidade a enfrentar a Covid-19, em três fa-
ses distintas. Na primeira, a empresa usou sua expertise 
para produzir álcool em gel e distribuir a hospitais da li-
nha de frente, além de alinhar parcerias com a Cruz Ver-
melha. Na segunda, investiu no entretenimento domés-
tico, com plataformas para lives musicais, games, aulas 
de culinária e exercícios físicos, todas enriquecidas por 
um viés social. Em seguida, passou a apoiar bares e res-
taurantes no processo de reabertura, com a implantação 
de sistemas digitais que substituem o cardápio físico.  

“É preciso se perguntar 
se a marca resolveu 
um problema urgente 
das pessoas, se 
deixou um legado, se 
inspirou mudanças"
Ann Mukherjee, CEO da Pernod Ricard



COMUNICAÇÃO ORIENTADA POR DADOS
A análise de dados é essencial para garantir 
respostas rápidas e eficazes à sociedade em 
tempos de crise, como a que enfrentamos diante 
da Covid-19. Isso foi determinante para reconfigurar 

a comunicação da farmacêutica GSK durante a 

pandemia, como explicou Tamara Rogers, CMO global 

de consumer care da empresa, durante o LIONS Live.

“Em qualquer crise, você precisa estar muito 

focado no que realmente importa. Na pandemia, o 

mais urgente era atender às demandas essenciais, 

de prevenção e de tratamento dos consumidores”, 

afirmou. Campanhas relevantes para o momento e 

compras de mídia que não estavam planejadas foram 

executadas com agências parceiras. A programática 

foi acionada para personalizar mensagens, 

considerando o estágio da pandemia em cada área.  

“Procuramos ser altamente data-driven, 

monitorando em tempo real o mood e as preocupações 

nas diferentes regiões. O conteúdo tinha de estar 

conectado ao que o usuário procurava”, pontuou a 

executiva, lembrando que essa assertividade retorna 

em forma de maior engajamento do consumidor. 

“Na pandemia, o mais urgente é atender  
às demandas essenciais,de prevenção  
e de tratamento dos consumidores”
Tamara Rogers, CMO global de consumer care da GSK



INOVAÇÃO X SUSTENTABILIDADE
Iniciativas concretas com relação ao  
desenvolvimento sustentável também são cada  
vez mais cobradas das empresas. Para Asim Naseer, 

CMO da Beiersdorf, esse compromisso precisa ir 

além de ações pontuais e promover transformações 

perenes. “É crucial pensar no longo prazo. Nós 

devemos isso aos nossos consumidores”, afirma.  

Para o executivo, uma das melhores formas de 

inovar e criar ações efetivas nessa área é levando 

em consideração os insights dos clientes. “As ideias 

mais poderosas vêm dos consumidores”, defende. 

Também é essencial desenvolver relações 

autênticas e honestas – principalmente com as 

gerações mais jovens, acostumadas a monitorar as 

práticas e os impactos das grandes organizações no 

meio ambiente. “Walk the talk é determinante”, ressalta.

“As ideias mais poderosas  
vêm dos consumidores”
Asim Naseer, CMO da Beiersdorf



REPRESENTATIVIDADE
Com base em trabalhos premiados no Cannes Lions em 
2019, pesquisa realizada pelo Geena Davis Institute on 
Gender in Media, apresentada no LIONS Live, mostrou 
que a publicidade ainda precisa avançar muito quando 
se trata de representatividade. Os resultados foram 

comparados com anos anteriores e revelam que, na 

maioria dos casos, houve pouca ou nenhuma evolução.

▲  MULHERES: 61,6% dos personagens são homens e 38,4%, 

mulheres. Os personagens masculinos contam com duas 

vezes mais tempo de tela e de fala do que os femininos. 

▲  LGBTQI+: apenas 1,8% dos personagens representados 

nas campanhas são claramente LGBTQI+. 

▲  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: pessoas com 

deficiência física ou cognitiva somam apenas 

2,2% dos personagens vistos nos anúncios. 

▲  IDOSOS: pessoas com mais de 60 anos representam 

apenas 7% dos personagens apresentados.

▲  GORDOS: pessoas com corpos grandes e gordos 

formam apenas 7,2% dos personagens. 

▲  PRETOS: pessoas de cor somam 38% dos personagens 

nos anúncios, o que representa uma queda com relação 

a 2018, quando esse percentual era de 43,1%.

Diageo recria modelo de trabalho
Para combater especificamente as desigualdades com 
relação ao gênero nos processos criativos, a Diageo 
desenvolveu um framework que passa a nortear a for-
ma como as marcas do grupo lidam com essa ques-
tão.  O novo modelo de trabalho determina que se-
jam representados diferentes tipos de mulher e que 
elas sejam tratadas com o mesmo respeito que os 
homens. Também estabelece que a direção dos tra-
balhos deve contemplar a perspectiva feminina. 

DIVERSIDADE
Há um movimento 
cada vez mais 
forte contra o 
preconceito e a 
discriminação 
na indústria da 
comunicação. 
Mas ainda há um 
longo caminho a 
percorrer para 
assegurar mais 
representatividade 
e inclusão.



“Como anunciantes, 
temos o poder de  
moldar o que a 
sociedade vê como 
aceitável e aspiracional”
Gráinne Wafer, Global Brand Director  
da Guinness, do grupo Diageo



ANTIRRACISMO
A pauta antirracista ganhou força na indústria da comunicação 
a partir dos protestos desencadeados pelo assassinato de 
George Floyd, nos Estados Unidos, em maio. No LIONS Live, 

vários painéis abordaram o tema e denunciaram a discriminação 

racial nos anúncios e na composição das equipes.

Alex Bennett-Grant, CEO da We Are Pi, apresentou uma pesquisa-

manifesto, intitulada Before You Shoot, que traça um panorama 

estarrecedor da ausência de pessoas negras na indústria publicitária. 

Ele convocou o setor a adotar três passos para promover a mudança: 

“Se posicione contra o racismo – senão você é cúmplice. Assegure 

a contratação de pessoas pretas para cargos com poder de decisão. 

Construa um fórum seguro para a discussão do tema nas empresas”. 

Metas para que pessoas pretas ocupem cargos de liderança nas 

organizações também foram cobradas por Jabari Paul, Activism Leader da Ben 

& Jerry’s nos Estados Unidos. “Somente com o compromisso de preencher 

posições de destaque é que a mudança vai começar a acontecer”, provocou. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Under-Secretary-General das Nações Unidas, 

Executive Director da UN Women e Chair da Unstereotype Alliance, 

destacou a responsabilidade das marcas e agências com relação às 

políticas públicas: “A indústria publicitária deve se envolver na luta pela 

reforma policial, pela mudança da legislação. Os políticos se importam 

com a publicidade. Usem essa força para fazer diferença”, defendeu.

Os compromissos da P&G
Eleita anunciante da década no Cannes 
Lions, a Procter&Gamble apresentou 
uma série de compromissos para com-
bater o racismo. A empresa estabeleceu 
como meta ter 40% de representação 
multicultural em sua cadeia criativa nos 
Estados Unidos – mas não definiu um 
prazo. Também se comprometeu a au-
mentar os investimentos em empresas 
de marketing e mídia que têm donos ou 
líderes negros. Além disso, assegurou 
que seus anúncios não estarão associa-
dos a conteúdo de ódio e discriminação, 
e declarou que está revisando políticas 
internas a fim de garantir que toda a pu-
blicidade de suas marcas retrate pes-
soas pretas com integridade e respeito.



“Em tempos de pandemias 
e desastres, as pessoas 
mais discriminadas sofrem 
desproporcionalmente. 
Crises como a da Covid-19 
revelam as fraturas da 
nossa sociedade. É hora 
de acelerar os esforços 
em prol da igualdade”.
Marc Pritchard, Chief Brand Officer da P&G



Segundo a pesquisa, 87% da geração Z consideram 

a política importante, 52% compartilham regularmente 

opiniões políticas em mídias sociais, e mais de 60% estão 

preocupados sobretudo com questões ambientais, igualdade 

racial, direitos das mulheres e direitos dos LGBTQI+.

Nesse segmento, 70% acreditam que o que 

veem no Instagram é falso. “A era dos influencers 

como a conhecemos acabou”, disse Izzy Farmiloe, 

estrategista criativa sênior da Dazed. “Com essa 

descrença e falta de liderança, precisamos de ícones 

que coloquem o bem comum em primeiro lugar.” 

Ela enumerou características que os “novos heróis 

reais” devem ter, como serem guiados por um propósito, 

identificáveis com o público, autênticos, decisivos, 

corajosos e experts em sua área de atuação. 

O head de conteúdo Ahmad Swaid abordou a 

importância de criar uma voz social como estratégia de 

marca. “Seu conteúdo está atingindo as pessoas em um 

nível emocional? Aumentar o número de seguidores traz 

audiência, mas o engajamento pode levar a uma base de 

fãs”, comparou. “Estamos vivendo num mundo pós-viral.”

A ERA MONOMASS
O que significa “influência” em 2020? E 
“liderança”? Apontando tendências para a 

relação das novas gerações com marcas e 

mídia, a Dazed Media apresentou insights de 

seu estudo global “The Era of Monomass”. 

“Monomass” é um termo que designa 

hiperindividualismo e tendências de 

massa coexistindo sem fricção. O relatório 

captou mudanças comportamentais 

associados à Covid-19 e aos protestos 

do movimento Black Lives Matter. 

OS NOVOS  
INFLUENCERS

Estudo da Dazed 
Media mostra que os 
influenciadores da vez 
são pessoas autênticas 
e guiadas por propósito. 
Nesse contexto, o TikTok 
se apresenta como 
uma das plataformas 
mais interessantes 
para as marcas 



O ANO DO TIKTOK
A democratização da criatividade parece ter 
encontrado seu ambiente ideal no TikTok. 
“Aqui, as pessoas podem ser quem realmente 

são, e isso vale também para as marcas, que 

não precisam ser perfeitas. Empatia é palavra-

chave”, diz Katie Riccio Puris, Head Global 

de Business Marketing da plataforma. 

No LIONS Live, ela compartilhou dicas de criação 

na rede que mais cresceu com o isolamento social 

provocado pela pandemia do novo coronavírus.  

“No TikTok, as pessoas participam junto com sua 

marca. A cultura é criada no app diariamente”, 

explicou. “É importante ser autêntico e 

entender como seu target se comporta, porque 

nossa comunidade é muito diversa”. 

A ascensão da plataforma abre diferentes  

caminhos de storytelling para gestores de  

marketing. Foi ali que a e.l.f. Cosmetics lançou  

uma música original, levando 2 milhões de  

usuários a criar comerciais espontaneamente.  

E que uma campanha da Colgate gerou 1 milhão 

de conteúdos feitos para as mães sorrirem. 



CONTEÚDO: 
STORYTELLING 
E EXPERIÊNCIAS 
IMERSIVAS

Covid-19 reforçou  
a importância de  
criar ligações 
significativas com 
os consumidores, 
impulsionando  
o storytelling.  
No cenário pós-
pandemia também 
ganham força 
as experiências 
imersivas.



CONEXÃO EMOCIONAL
A pandemia de Covid-19 fez crescer a necessidade de 
as marcas estabelecerem relações mais relevantes 
e significativas com as pessoas. E o storytelling 

tem um papel crucial nesse sentido. “Estamos 

tentando criar novas formas de engajar e entreter 

os consumidores. Mas, desde já, é possível afirmar 

que a conexão emocional das histórias que contamos 

nunca foi tão importante”, afirmou Bozoma Saint John, 

CMO da Netflix e uma das speakers do LIONS Live.

Para criar essas narrativas e definir novos modelos 

para os negócios, a executiva diz que é necessário 

se orientar por demandas reais das comunidades. 

“Analisar dados e extrair insights sobre atuais 

necessidades sociais é essencial. A partir disso, será 

possível repensar estratégias de negócios com soluções 

que façam sentido hoje e no futuro”, defendeu.

Transmitir emoção e estimular conversas relevantes 

também é o que defende Luiz Sanches, Chairman e CCO 

da AlmapBBDO. Ele destaca que esse é um momento 

particularmente interessante para a comunicação Out-

of-Home. “Estamos precisando de conexões humanas, 

e isso representa uma grande oportunidade para 

Outdoor, que é uma mídia muito viva”, afirmou.

“Estamos tentando criar novas 
formas de engajar e entreter os 
consumidores. Mas, desde já, é 
possível afirmar que a conexão 
emocional das histórias que 
contamos nunca foi tão importante”
Bozoma Saint John, CMO da Netflix



TECNOLOGIAS IMERSIVAS
As tecnologias imersivas vêm promovendo 
uma disrupção no modo de contar histórias, 
com grande impacto para as marcas. Tony 

Parisi, Head of XR Ad Innovation na Unity, 

apresentou três fortes tendências nessa área. 

▲  RESULTADOS FINANCEIROS - segundo o executivo, 

nos próximos cinco anos, as marcas que abraçarem 

experiências imersivas em AR e VR estarão 

posicionadas entre 25% das empresas com melhores 

resultados financeiros em suas categorias. 

▲   EXPERIÊNCIA 3D NAS LOJAS - até 2030,  

Parisi estima que as lojas físicas deixarão  

de ser espaços de venda e se tornarão  

showrooms, com um infinito 

inventário 3D em exposição. 

▲   EVENTOS VIRTUAIS - também num futuro 

próximo, cerca de 50% dos eventos ao vivo serão 

virtuais. E oferecerão grandes oportunidades 

para, estrategicamente, apresentar produtos 

e mensagens para os consumidores.



CRIATIVIDADE  
& EFETIVIDADE



CREATIVE EFFECTIVENESS
Com base nos trabalhos premiados no 
Cannes Lions, foi criado um índice que 
determina a eficácia do marketing. O 

festival também apontou fatores essenciais 

para o sucesso das marcas pós-pandemia. 

A eficácia do marketing está relacionada 

a três pilares: investimento em mídia, 

duração das campanhas e multiplicidade 

de canais para conectar marcas e 

pessoas ao longo de jornadas cada vez 

mais fragmentadas. Esse trio dá forma 

a um índice batizado pelo Cannes Lions 

como Creative Commitment – quanto 

mais alto, melhores os resultados. 

A conclusão é de uma pesquisa 

realizada em parceria com a consultoria 

WARC, que analisou projetos premiados 

na categoria Creative Effectiveness nos 

últimos 10 anos. Confira, ao lado, os 

seis estágios de eficiência do marketing 

de acordo com o índice, do menos ao 

mais impactante comercialmente.
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INFLUENTIAL IDEA  
>  métricas da campanha são alcançadas

SALES SPIKE  
>  há crescimento de vendas 

temporário e de curto prazo

COMMERCIAL TRIUMPH  
> há sucesso de vendas sustentável

BEHAVIOUR BREAKTHROUGH  
>  comportamento do consumidor é alterado

BRAND BUILDER  
>  ação melhora saúde da marca

ENDURING ICON  
>  há crescimento de vendas  

e da marca no longo prazo



curadoria&conteúdo oferecimento:

QUER RECEBER O WEBINAR 
CREATIVE INSIGHTS 2020, 
COM ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS 
E PROJETOS DO ANO?
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CREATIVE  
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fale com a gente:  
CONTATO@GOADMEDIA.COM.BR


