
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

ANDRÉ ZAMBAM DE MATTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS LEÕES, MENOS ZEBRAS: MAPEAMENTO DE CAMINHOS CRIATIVOS DOS 

GANHADORES DA ÁREA FILMS DO CANNES LIONS FESTIVAL DE 2002 A 2011 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Porto Alegre 

2012 

ANDRÉ ZAMBAM DE MATTOS 



 2 

 

 

 

 

 

 

MAIS LEÕES, MENOS ZEBRAS: MAPEAMENTO DE CAMINHOS CRIATIVOS DOS 

GANHADORES DA ÁREA FILMS DO CANNES LIONS FESTIVAL DE 2002 A 2011 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Informação da Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul como requisito parcial para 
obtenção do titulo de Mestre em Comunicação e 
Informação. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Miriam de Souza Rossini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2012 



 3 

ANDRÉ ZAMBAM DE MATTOS 

 

MAIS LEÕES, MENOS ZEBRAS: MAPEAMENTO DE CAMINHOS CRIATIVOS DOS 

GANHADORES DA ÁREA FILMS DO CANNES LIONS FESTIVAL DE 2002 A 2011 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Informação da Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul como requisito parcial para 
obtenção do titulo de Mestre em Comunicação e 
Informação. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Miriam de Souza Rossini 

 

 

Aprovado pela Banca Examinadora em ........ de ................................... de 2012.  

 

Banca Examinadora: 
 

_______________________________ 
Profa. Dra. Miriam de Souza Rossini 

Orientadora 
 

_______________________________ 
Profa. Dra. Maria Berenice da Costa Machado  

Professora do Programa de Graduação em Comunicação e Informação da Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação (UFRGS) 

 
_______________________________ 

Profa. Dra. Nísia Martins do Rosário  
Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação (UFRGS) 
 

_______________________________ 
Prof. Dr. Roberto Tietzmann 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Comunicação 
Social (PUCRS-RS)  

 

 

Porto Alegre 

2012 



 4 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus. Aos meus familiares Ayda, Angelo, Alice e Ângelo, minha namora 

Luciana e todos os amigos e colegas que me apoiaram neste período de aprendizado. Ao 

programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS, todos seus professores e, em especial, minha 

orientadora Miriam, sempre solícita e dedicada, que empenhou tempo e esforço, desafiando e 

auxiliando meu aprendizado. Aos autores que proporcionaram leituras enriquecedoras e aos 

criativos da Publicidade, cujas ideias inspiraram esta dissertação. 



 5 

RESUMO 

 

O Cannes Lions Festival é o mais célebre festival mundial de publicidade, 

responsável por ditar tendências de mercado e consagrar profissionais e agências ganhadores 

de seus prêmios, os Leões. A área Films, para a qual se inscrevem as peças de audiovisual 

publicitário, é a fundadora do Festival e, até hoje, uma das mais cobiçadas. Ocorre, 

entretanto, que não há critérios publicizados ou concretos de avaliação das peças publicitárias 

e escolha das vencedoras, apenas um júri internacional de profissionais renomados com a 

orientação de premiar as propagandas mais criativas, ainda que tampouco seja estabelecido o 

que configura tal critério.  

Esta dissertação argumenta em direção a uma identidade de qualidade criativa 

reconhecida nos filmes vencedores do Festival, tendo como objetivo mapear e classificar as 

mudanças e permanências nas escolhas criativas das peças premiadas na área Films do 

Cannes Lions Festival entre 2002 e 2011, propondo uma visão do que é gerado pelo mercado 

e respaldado pela premiação. O principal critério adotado para distinguir as peças foi o 

relativo aos caminhos criativos escolhidos, definidos como de transgressão e/ou de 

ambiguidade, conceitos de Umberto Eco (1991 e 2001). O aporte teórico referente ao 

audiovisual é proveniente dos estudos de Jacques Aumont (1996) e Graeme Turner (1997), 

bem como o aprofundamento da pesquisa em publicidade se deu a partir das visões de Bigal 

(1999), Barreto (1982) e Domingos (2003). 

A submissão quantitativa de uma grande amostra de 131 comerciais vencedores a 

uma classificação com variáveis concernentes a audiovisual, criatividade e narrativa permitiu 

contabilizar os índices com maior e menor importância e constância na década e realizar 

cruzamentos a fim de perceber as tendências e relações entre as escolhas criativas para o 

audiovisual publicitário premiado ao longo do período.  

 

 

Palavras-chave: Publicidade e Propaganda. Criatividade. Audiovisual Publicitário. Cannes 

Lions Festival. 
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ABSTRACT 

 

The Cannes Lions Festival is the most prestigious international advertising 

festival, responsible for setting market trends and bringing fame to professionals and agencies 

that receive its Lions awards. The Films area, for which are subscribed the audiovisual ads, 

originated the festival and still is one of the most desired. On the other hand, there are no 

public or concrete criteria for the advertising pieces evaluation and selection, there is only a 

international jury featuring well-known professionals with the sole orientation to chose the 

most creative pieces, even if the definition of that criteria is not established.  

This dissertation argues in the aim to find an identity of the creative quality 

recognized in the films awarded in the festival, having as main objective to map and classify 

the changes and permanencies regarding creative choices among the prized pieces in the 

Films area of the Cannes Lions Festival from 2002 to 2011 proposing a vision about what is 

generated by the market and appreciated by the event. The main criteria adopted to 

distinguish the pieces was related to creative paths chosen, defined as transgression and/or 

ambiguity, concepts from Umberto Eco (1991 e 2001). The theoretical background regarding  

the audiovisual is due to the studies of Jacques Aumont (1996) and Graeme Turner (1997), as 

the depth of this research when it comes to publicity is deserved to the Bigal (1999), Barreto 

(1982) and Domingos (2003). 

The quantitative submission of a numerous sample of 131 winner commercials to 

a variable classification concerning audiovisual, creativity and narrative enable the counting 

of the index with most and least importance and consistency in the decade, as well as the 

crossing of data in order to realize past and upcoming trends and the relations between the 

creative choices for the audiovisual advertising awarded during this period.  

 

 

Keywords: Advertising. Creativity. Advertising Audiovisual. Cannes Lions Festival. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Para as agências de publicidade que inscrevem seus filmes comerciais, entre 

outras peças, em diversos festivais ao redor do globo, o mais célebre é o Cannes Lions 

International Advertising Festival, que em sua versão de 2011 passa a adotar o nome Cannes 

Lions International Festival of Creativity1.  

Como administrador, publicitário e criativo – nome dado pelo mercado a quem 

participa de uma dupla de criação, composta de redator e diretor de arte – a valorização do 

setor por tais premiações sempre me fascinou. Não por julgá-las descabidas, mas por vê-las 

como uma característica típica do universo criativo publicitário.  

No mundo da administração de empresas, por exemplo, a consagração de um 

projeto está normalmente atrelada a um resultado muito mais mensurável e absoluto. Não que 

os festivais desconsiderem a eficácia e o retorno das ideias apresentadas, mas no mercado 

criativo o reconhecimento por vezes adota um caminho inverso ao mais tradicional. São as 

conquistas de prêmios que, não raro, servem de trampolim para a credibilidade e o sucesso de 

uma agência ou profissional, auxiliando seus retornos de mercado, e não o contrário. 

Isto ocorre porque os festivais ratificam um argumento de status para agências e 

profissionais que é dificilmente comprovado de outra forma: o de serem os mais criativos. 

Um título como este não é tão facilmente demonstrado em números. Assim, essas “eleições 

de criatividade” se tornaram relevantes e os grandes festivais, principalmente o Cannes 

Lions, passaram a reiterar e até moldar, o que o mercado deveria conceber criativamente.  

Com efeito, grandes nomes da publicidade mundial construíram suas carreiras 

graças também a premiações em Cannes. O brasileiro Washington Olivetto chegou a 

conquistar oito Leões em Films em um só ano e se tornou, além de pioneiro dentre as 

agências nacionais, uma personalidade símbolo da publicidade no país (DOMINGOS, 2003). 

Mais recentemente, o argentino Juan Cabral também se consagrou com repetidas conquistas 

na mais festejada área do Festival de Cannes: Films. Especificamente no último triênio, 

também colocaram seus nomes na história da propaganda mundial, sagrando-se agências 
                                            
1 Segundo o informe de notícias Meio e Mensagem, “a medida sinaliza a crescente importância de outras formas 
de comunicação que não a publicidade tradicional, algo que já vinha sendo reconhecido com a instituição de 
categorias como Design Lions e PR Lions.” Disponível em <http://www.mm 
online.com.br/noticias.mm?url=Cannes_passa_a_ser_festival_de_criatividade&id_noticia=145903>. Acesso em 
nov. 2010. 
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campeãs, com a maior pontuação em prêmios, as brasileiras DM9DDB (em 2009, após ter 

sido campeã também em 1998 e 1999) e AlmapBBDO (em 2010 e 2011, além de 2000). 

Além delas, a F/Nazca S&S, outra agência brasileira, foi vencedora em 2001. 

A história da propaganda brasileira, notadamente criativa, passa, portanto, pela 

história do Cannes Lions Advertising Festival. O Brasil e alguns de seus profissionais se 

tornaram referências mundiais no setor, graças ao reconhecimento do Festival, que lota suas 

cerimônias com estudantes, clientes e publicitários. Ainda assim, o sucesso de outrora na 

mais tradicional e cobiçada área, a de filmes publicitários (Films), especialmente considerada 

nesta pesquisa, não tem se repetido ultimamente. Apesar de esta não ser especificamente uma 

preocupação do mercado nacional, o mesmo não pode ser dito sobre a manutenção do 

desempenho em festivais e a otimização do investimento em inscrições.  

Prova disso é que, não raro, percebe-se a preocupação das agências em selecionar 

para a competição peças que apresentem estratégias criativas que imaginam ter boa aceitação 

junto aos decisores da premiação. A figura 1 demonstra a grande popularidade do Festival e a 

pomposa cerimônia de uma de suas noites de prêmios.  
 

Figura 1 – Entrada e salão principal do Festival 

 
Fonte: Canneslions.com 

 

Entretanto, embora importante para o mercado, nem a área Films nem outros 

aspectos do Festival têm sido abordados em termos acadêmicos. Cerimoniais desta grandeza 

são simbólicos e representativos na definição de padrões vigentes em nossa sociedade. Mais 

especificamente, a análise dos julgamentos do Festival sobre a produção da área é uma 

mostra de tendências culturais globais e um reflexo de uma série de fatores de suma 

importância aos estudos em comunicação e linguagem. 
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Sabe-se que muitos filmes publicitários são enviados aos festivais e que só alguns 

são agraciados. O júri das competições certamente representa um sentimento e uma opinião 

que reflete o parecer social, ainda que as peças estejam sujeitas ao viés de seu olhar 

especialista. Portanto, dentre os motivos para valorização de um concorrente em detrimento 

dos demais provavelmente se encontram aspectos que incluem uma preferência dos juízes, do 

mercado publicitário e da própria sociedade por determinados caminhos criativos.  

Os apelos e os recursos da criatividade parecem por vezes seguir certos padrões, 

o que acenaria com a possibilidade de compreender alguns pré-requisitos para a criatividade, 

bem como classificar suas formas em grupos. A identificação e a quantificação destes, bem 

como de sua representatividade ao longo de uma década, podem, se não afirmar o que o júri 

preferiu ver e premiar, pelo menos inferir alguns caminhos que a vanguarda da indústria 

criativa utilizou no período. Vanguarda, em verdade, é um conceito importante para referir 

este tipo evento que revela novidades do mercado, tentando estar a frente e prever tendências. 

Ao falar sobre o tema do Festival Mundial de Publicidade de Gramado do ano de 2009, 

Inovação e Vanguarda, o patrono Washington Olivetto disse que vanguarda “é tentar inventar 

o novo, mas, também, reinventar o já existente” (HUBNER e PETERMANN, 2010, p. 8). De 

forma complementar, Bigal (1998) referencia o termo vanguarda em sua relação mais 

comum, com as artes e literatura.  

Ao tentar mapear os possíveis modelos de estratégias criativas vencedoras, 

propõe-se uma verificação de raciocínios criativos mais perenes e outros mais inconstantes na 

construção das peças publicitárias dignas de sucesso no famoso festival. Além de estimular o 

estudo objetivo e observacional do audiovisual publicitário e do Cannes Lions, oportunizado 

adicionalmente por ocasião da minha ida ao próprio em junho de 2011, este trabalho também 

estimula a produção acadêmica na área e as metodologias quantitativas aplicadas à 

comunicação. 

Ainda que outros festivais promovam maior foco em resultados para o anunciante 

– motivo existencial da publicidade –, o Cannes Lions sempre deixou clara a sua pretensão de 

ter como principais crivos para a premiação os pouco definidos conceitos de criatividade e 

de qualidade de produção (CANNES, 2010). Com isto, como dito antes, neste festival 

interessa não apenas condecorar a competência mercadológica de uma peça publicitária, mas 

perceber e divulgar caminhos de vanguarda na publicidade mundial que, mais do que 
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agradarem ao mercado consumidor, demonstrem ser apostas reconhecidas e admiradas pelos 

profissionais da área. 

Embora não existam separadas e o Festival pré-estabeleça estas duas diretrizes 

como grandes responsáveis na construção de uma peça publicitária de qualidade, o conceito e 

as variáveis relativas à produção não serão presentemente observadas. A concentração dos 

esforços será no tangente à criatividade, supondo que a qualidade de produção não oscila de 

forma tão intensa em um grupo de peças que costuma ser provenientes de grandes agências e 

grandes clientes. Além disso, é difícil imaginar que sejam inscritas peças que não tenham 

uma produção pelo menos razoável. Ainda que eventualmente veiculados e vistos na mídia, 

comerciais com pior qualidade de execução não integram a realidade do Festival e muito 

menos o grupo de seus vencedores. Para esta simplificação também corrobora a declaração 

de Erh Ray, em entrevista para o Meio e Mensagem: 
“O Brasil ainda está muito longe dos países vizinhos como Argentina. [...] Se você 
o olhar os ouros, o filme da trança para H2O foi um ouro unânime e é um filme que 
poderia ser feito em qualquer lugar do mundo, inclusive por nós. Então, 
infelizmente acho que é a ideia mesmo, não é a produção. Tem aquela história: 
‘existe a produção, a nossa produção está cada vez pior’. Desculpa gente, os gringos 
estão filmando aqui no Brasil, então não é a produção. As nossas produtoras estão 
lotadas de trabalho para o mundo inteiro. Existe até um exchange de know-how 
entre o Brasil e outros países. Então não é a produção, fica claro para mim que é a 
ideia”2. 
 

Dito isto, chega-se a uma temática paradigmática no estudo da comunicação e da 

publicidade: a dos recursos criativos explorados em publicidade e premiados em Cannes. 

Superando fatores menos objetivos e intrínsecos a um festival que soma todo o glamour e o 

caráter cosmopolita com questões políticas e de ego, esta pesquisa fomenta questões mais 

concretas, sistematizando uma tipologia para a análise de uma amostra de peças fílmicas e 

ensaiando sobre considerações mais amplas para a publicidade. 

Sendo assim, o objeto da presente pesquisa reside não apenas no Cannes Lions 

International Advertising Festival, mas nas escolhas criativas em seu âmbito e no da própria 

publicidade. De maneira mais específica, poder-se-ia dizer que o objeto empírico 

compreende, principalmente, uma das formas midiáticas de se fazer propaganda, a 

audiovisual. Indo além, atingem-se os pontos cruciais da análise que se pretende, chegando 

                                            
2 Disponível em <http://grupomm.mmonline.com.br/eventos/cannes/2011/videos/?idWebCast=2c9f94 
b530b28b780130c718a1bf10b6>. Acesso em jan. 2012. 
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aos caminhos que foram escolhidos por terem extrema relevância na concepção e no 

reconhecimento da criação e das peças. 

Ainda que existam critérios eliminatórios sólidos e decisivos nas possibilidades 

de uma peça em Cannes, como a necessidade de veiculação, a correta inscrição no Festival, a 

colocação em uma área e categoria de anunciantes, o pagamento de taxas, etc, estes critérios 

ainda não são suficientes para a definição última dos vencedores, que por vezes parece quase 

instintivamente feita pelo júri do Festival. De fato, não só o júri, mas redatores e diretores de 

arte, idealizadores dos comerciais, priorizam alguns tipos de caminhos criativos para criar ou 

selecionar ideias e o fazem sem sistematização racional. 

Os critérios do júri não são publicizados, nem o perfil dos seus integrantes anuais 

será analisado nesta pesquisa. O que será viável inferir e depreender são algumas estratégias 

tomadas pelos criativos e respaldadas pelo júri através da premiação. Se não é possível 

definir exatamente o que o júri procura para considerar um comercial criativo, pode-se 

mapear alguns padrões de ideias existentes e identificar quais foram as tipologias mais 

premiadas, seja por serem as preferidas dos jurados, seja por serem as mais frequentes, ou as 

que são melhor executadas pelo mercado.  

Ao buscar referências no meio acadêmico, a pesquisa deparou com raros estudos 

quantificando ou tratando dos caminhos criativos seguidos por peças, tais como comerciais 

de televisão. De fato, ainda há poucas pesquisas em Publicidade e Propaganda e, quando 

existem, em geral são a respeito do conteúdo das peças, como, por exemplo, estudando o 

aparecimento da questão de gênero ou raça e a forma de sua representação. Por outro lado, 

são vistos casos mais vinculados ao Marketing, nos quais chama a atenção o 

desenvolvimento das pesquisas sobre o consumo. Buscas no portal da CAPES, entre outros, 

resultam ainda em uma outra área próxima da propaganda, a política. Analisando a 

inexistência de cursos de pós-graduação específicos para Publicidade, pode-se inferir a razão 

de a maioria dos trabalhos em Comunicação apenas tangenciarem a área. 

Tampouco se pode dizer que existam estudos acadêmicos de mestres ou doutores 

brasileiros sobre o festival publicitário de Cannes. A pesquisa em diferentes portais 

acadêmicos não surtiu efeito, inclusive nas tentativas de busca de produções estrangeiras 

sobre o assunto.  

Algumas pesquisas, porém, abordam parte das questões que pretendo analisar. 

Como produção atual relevante à minha temática, vale ressaltar a dissertação de Maurício 
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Melim, de 2008: Transgressão de Códigos - elementos estético-semiótico para uma 

investigação da criatividade em propaganda, defendida na Unisinos, que aborda a criatividade 

e o seu reconhecimento como tal de forma bastante incisiva e que foi de grande importância 

como referência para minha pesquisa, inclusive pela bibliografia trazida (em especial, a 

abordagem de Melim sobre Eco foi considerada em minha discussão teórica).  

A dissertação de Rogério Covalesky, de 2003, Cinema e publicidade televisual - 

interfaces comunicacionais, defendido na Universidade Tuiuti do Paraná, menciona temáticas 

semelhantes as desta dissertação. Se presentemente o uso de referencial de cinema é um 

recurso para suprir a falta de bibliografia de audiovisual publicitário, para Covalesky, provar 

o caráter publicitário da estética cinematográfica era um objetivo, mostrando como este 

contribui na formação de comportamentos, inclusive de compra, em uma sociedade que 

cultua estrelas de cinema e as marcas que participam do merchandising dos filmes.  

Outro estudo, bastante recente que se aproxima do meu neste mesmo aspecto de 

comparar as interfaces da imagem publicitária e do cinema é a tese de Ana Margarida 

Ribeiro, A narrativa audiovisual: o cinema e o filme publicitário, defendida em 2008, na 

Universidade do Minho, em Braga, Portugal. 

No que se refere ao estudo da narrativa, abordado aqui com certa superficialidade 

por ser focado no gênero, critério considerado especialmente relevante e verificável, há o 

paralelo de pesquisas como a dissertação de Gustavo Faron Leite, Cine Theatro Carlos 

Gomes: o funcionamento da sala a partir do gênero cinematográfico (1971-2002), defendida 

em 2011 na UFRGS. O autor, como eu, também sistematiza uma série de filmes em tabelas 

conforme seu gênero, ainda que, em seu caso, não se tratem de filmes publicitários, e sim 

películas, e que não os assista, mas observe tal característica narrativa a partir do título na 

língua original e das sinopses de sites especializados.  

A restrição de fontes na obtenção de informações sobre o festival em questão, 

bem como na descrição de padrões criativos em filmes comerciais, principalmente com bases 

científicas, demonstram, portanto, que o estado da arte de parte da temática desta pesquisa 

ainda não possui a riqueza de conteúdo possível. Apesar de o campo da criatividade 

publicitária não contar com uma vasta produção acadêmica existente, analisando as pesquisas 

de imagem, audiovisual, roteiro e arte, se pode extrapolar alguns parâmetros análogos e 

bastante adequados para a definição das variáveis tão caras ao presente projeto. Foi, portanto, 

do Cinema, do Audiovisual, da Fotografia e de outras disciplinas tangencias a Comunicação, 
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além da própria (ainda que raramente da Publicidade), que vieram boa parte dos autores-base 

para este estudo. 

Uma aprofundada pesquisa na bibliografia de referência para festivais gerou 

resultado proveitoso, ainda que lacunoso pela pouca diversidade das fontes e prevalência de 

notas jornalísticas, com comentários, notícias e alguns relatos muito pessoais e informais de 

criadores publicitários, encontrados, sobretudo, na web e eventualmente disponíveis no site 

oficial do Cannes Festival. Os outros veículos identificados e únicas fontes que acompanham 

o Cannes Lions com certa periodicidade, oferecendo publicações a seu respeito em sites são: 

o Clube de Criação de São Paulo, o programa Reclame do canal Multishow, os portais de 

notícia Portal da Propaganda e Meio e Mensagem e o blog Cannes Lions Brasil. 

A minha pesquisa, portanto, inova ao propor um estudo que preenche esta lacuna 

de produção acadêmica, trazendo uma questão típica da publicidade. A sua viabilidade 

também é devida à escolha de análise especial dos filmes publicitários, ao invés de peças 

impressas, radiofônicas, de mídia on-line ou direta. Essa opção tornou possível a adequação 

ao conteúdo de estudo do audiovisual, amplamente amparado pela minha orientadora Dra. 

Miriam de Souza Rossini e pela linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Informação da UFRGS no qual me encontro, intitulada Linguagem e Culturas 

da Imagem, ainda que o problema e a temática em questão neste projeto sejam 

inquestionavelmente publicitários.  

Como bibliografia de apoio encontrada na área da Publicidade, podem ser citados 

Roberto Menna Barreto (1982), Carlos Domingos (2003) e Stalimir Vieira (2003). Com uma 

visão seguidamente focada no mercado e na formação dos leitores como criadores, as obras 

de Vieira (2003) e Domingos (2003), Raciocínio Criativo na Publicidade e Criação sem 

pistolão, são fartas em exemplos e histórias que ajudam na contextualização do fazer 

publicitário e no refinamento da observação de qualidade em peças. Os autores, no entanto, 

são demasiadamente abrangentes, não se concentrando nos filmes publicitários, ou então, 

bastante intuitivos, carecendo de referências e dados científicos em prol de observações 

empíricas isoladas.  

Dos criadores publicitários, o que traz o maior aprofundamento de pesquisa e 

contribuição autoral baseada em experiências pessoais a respeito do processo criativo e do 

reconhecimento da criatividade é Barreto (2004), ainda que a primeira edição do seu 

Criatividade em Propaganda date de 1978. Na busca das raízes do estudo da criatividade, em 
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seu mais famoso livro, o Professor e Redator Publicitário também realizou um apanhado 

histórico sobre as supostas origens da criatividade, que conforme a cultura era considerada 

divina, louca, egocêntrica ou neurótica, naturalmente humana, digna apenas de gênios ou até 

probabilística e matemática.  

Já Solange Bigal (1998), com O que é criação publicitária. Ou o estético na 

publicidade, traz uma carga teórica ainda maior à temática. O foco da obra é na mensagem e 

não no receptor e a análise aprofunda a interpretação acerca da representação, do conteúdo 

informativo e da diferenciação, que são baliza para o levantamento da tipologia de 

criatividade posteriormente utilizados nesta pesquisa. 

De toda forma, por aspectos que vão da desatualização à pouca sistematização e à 

carência no estudo da criatividade em propaganda e do maior festival correlato, este trabalho 

encontrou campo inexplorado na compreensão da criatividade e análise de suas formas de 

aparição em Cannes. Por si só, uma primeira aproximação de um observador das peças 

vencedoras de anos distintos, já sugere algo de atípico. Frequentemente, nota-se uma 

alternância em padrões das estratégias criativas premiadas com ouro. Em alguns anos, como 

em 2008, aos vencedores parecia preponderar o uso de humor verbal, enquanto 2005 e 2009, 

por exemplo, foram marcados pela técnica visual inusitada como repetido caminho criativo, 

que se fez possível pelos usos de efeitos tecnológicos de ponta em contextos ficcionais. Na 

análise de outros anos, características ainda diferentes relativas a escolhas criativas parecem 

ganhar frequência e relevância na prestigiada premiação, o que gera uma série de 

questionamentos sobre o que vem sendo produzido em publicidade e ratificado como criativo 

em Cannes:  

Que tipos de recorrências e diferenças de estratégias de criatividade são 

percebidos nos vencedores do Festival ao longo da primeira década do século XXI? 

Como estas tendências podem orientar a compreensão do que se tem sido produzido e 

respaldado criativamente ou argumentar em direção a uma identidade de qualidade 

reconhecida nos filmes vencedores? É a partir dessas questões que a pesquisa será 

construída. 

Para tal verificação, cabe antes estabelecer duas hipóteses, parâmetros de todo 

este estudo. A primeira se apóia em conceitos de Umberto Eco (1991 e 2001) e a segunda 

conclui a partir desta, de forma aplicada ao objeto de pesquisa: 

1) A criatividade é sempre marcada por transgressão e/ou ambiguidade.  
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2) Como festival que prestigia criatividade como seu parâmetro principal, o 

Cannes Lions International Advertising Festival não premiaria uma peça que não tivesse tais 

marcas. 

O objetivo deste trabalho é, pois, mapear e classificar as mudanças e 

permanências nas escolhas criativas das peças premiadas na área Films do Cannes Lions 

Festival entre 2002 e 2011, propondo uma visão do que é gerado pelo mercado e respaldado 

pela premiação. A análise de métricas para as peças será certamente uma colaboração 

científica, diagnosticando características comuns e divergentes entre os produtos 

publicitários, mais especificamente os vencedores de Cannes. Com isso, pode-se extrapolar 

algumas impressões sobre modas, tendências e recursos criativos constantes em audiovisual e 

narrativa publicitária, assumindo que o júri recebe sempre peças criadas em até um ano antes 

do Festival. 

Para que tais objetivos fossem alcançados, foram estabelecidos alguns objetivos 

específicos. São eles: Classificar as possíveis estratégias criativas do conjunto de comerciais 

selecionados para análise, de maneira a construir uma estrutura representativa da variedade 

de peças audiovisuais vencedoras do Festival; contabilizar as repetições destas estratégias, e 

realizar cruzamentos a fim de perceber as tendências e alterações nas escolhas para o 

audiovisual publicitário premiado ao longo do período. 

 

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No que diz respeito à metodologia para a pesquisa, a busca de um escopo teórico 

para a conceituação de criatividade apontou para os trabalhos de Eco (1991 e 2001), 

contribuindo também para tanto os estudos de Bigal (1999). Os postulados de Jacques 

Aumont (1996) e Graeme Turner (1997) contribuíram com arcabouço teórico das definições 

técnicas da imagem audiovisual e de sua linguagem, bem como Elizabeth Bastos Duarte e 

Maria Lilia Dias de Castro (2007) contribuíram para sua compreensão quanto ao formato e 

gênero narrativo. A pesquisa secundária sobre filmes publicitários também se demonstrou 

carente em resultados, de maneira que estes autores especializados em análise de imagem e 

de audiovisual, com farta produção acadêmica, foram constantemente consultados. Apesar da 

grande produção também de outros autores concernente às práticas do cinema, como escolha 

de câmeras, planos, fotografia e o próprio funcionamento do aparato audiovisual da gravação 
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à veiculação, o estado da arte nesse campo, mesmo que evoluído, serve principalmente para a 

minha instrução como autor e analista, integrando o corpo do projeto apenas 

tangencialmente.  

A organização interna do trabalho se dá em três momentos: descrição detalhada 

do Festival, da área Films e de suas características consubstanciais à uma identidade do que o 

mercado entende por publicidade criativa; coleta e interpretação de suporte secundário 

teórico, explorando o conteúdo dos autores supracitados; e aplicação empírica e interpretação 

quantitativa dos resultados das submissões dos filmes às tipologias de escolhas criativas. 

Com relação à vertente quantitativa, conhecida por usar modelos estatísticos 

(BAUER e GASKELL, 2002), ela será fundamental à obtenção de respostas ao segundo 

objetivo específico. Quanto à quantificação nas ciências sociais, Dencker (2001, p. 88) diz 

que “é um processo de abstração, de redução do nosso mundo fenomenológico a 

características que podemos observar empiricamente”. 

É importante destacar que foi uma escolha deste estudo lidar de forma 

quantitativa com o panorama da criatividade publicitária no audiovisual em Cannes. Apesar 

de estar ciente de abordar um conteúdo por excelência qualitativo, a opção por materializar o 

quanto fosse possível a ideia criativa foi um método, ainda que sujeito a vieses, de tornar este 

terreno mais palpável para que possa transitar entre ambas as vertentes.  

Este trabalho se orienta para uma redução dos quesitos mais subjetivos e para a 

aproximação das variáveis elencadas de definições mais restritas, ainda que a primeira análise 

dos filmes atravesse, indelevelmente, um julgamento qualitativo, oportunamente explanado 

no princípio do quinto capítulo, quando da referência à descrição de cada peça da amostra, 

dispostos no apêndice. É a partir daí, e da distinção de caminhos criativos e audiovisuais, que 

serão notados os pontos cruciais que respondem às variáveis quantitativas. Em verdade, 

segundo Bauer e Gaskell (2002, p.24), “não há quantificação sem qualificação” ou “análise 

estatística sem interpretação”, de maneira que a vertente qualitativa é parte do projeto e se faz 

presente também nas interpretações de sua etapa conclusiva. 

Submetida a tais tratamentos, a já comentada amostra é composta por todos os 

filmes ganhadores dos prêmios Leão de Ouro e Grand Prix das nove principais categorias da 

área Films do Cannes Lions entre o ano de 2002 e 2011 (com exceção de raras peças não 

encontradas na busca on-line e, portanto, impossibilitadas em seu acesso). Os filmes foram 
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acessados via buscas on-line no site youtube.com3 e suas características foram submetidas a 

medições tão objetivas quanto possíveis, de maneira a classificá-los tipologicamente. Em 

diversos casos, foram retratados no corpo da dissertação, através de frames obtidos em sua 

visualização neste mesmo site. Apesar da possibilidade de os filmes depositados no portal 

estarem editados ou alterados, a procurou priorizou filmes lá oferecidos por fontes de maior  

credibilidade, como suas agências criadoras ou clientes anunciantes, já que em muitos casos 

tais empresas possuem canais de youtube. Outras figuras, utilizadas no capítulo 2, são 

referentes a outro filmes (que não compõe a amostra) ou à própria estrutura do Festival e 

foram obtidas, respectivamente, no site oficial do mesmo, canneslions.com, ou por mim, 

durante o evento de 2011.  

Retomando o julgamento da amostra, coube em tal processo o uso dos sentidos 

do pesquisador relativos a áudio e vídeo, através de uma observação individual e sistemática 

dos filmes. A visualização dos filmes será frequentemente em formatos de baixa resolução, 

mais comum no meio on-line, o que pode acarretar pequeno comprometimento da análise. 

Entretanto, a observação procura ser fiel às condições de visualização semelhantes a do 

público convencional e jurados, a partir da análise das peças via reprodução em televisor 

(mídia para a qual a imensa maioria dos comerciais premiados foi idealizada). Foram feitas 

notas a respeito das causas e destaques criativos dos filmes ao longo de sua observação. 

À medida que foram testadas na análise dos filmes, comprovaram-se efetivas as 

classes definidas nos seguintes grupos, segmentado em dois amplos aspectos, relativos a 

caminhos criativos. Ambos derivam de interpretações da obra de Eco (1991 e 2001). Os 

caminhos não são excludentes, podendo algumas peças contemplarem mais do que uma 

estratégia em sua busca pela criatividade.  

O primeiro, transgressão, diz respeito ao inusitado, ao que foge as expectativas e 

até mesmo ao conhecimento enciclopédico do público para o qual os criativos desenvolvem 

determinada peça. O impacto e o choque causado pela estética das imagens, sons e conteúdos 

de narrativas ou declarações assimétricas e incomuns geram produtos criativos e a fruição é 

instigada pelo novo, pelo aprendizado ou pela experiência de uma perspectiva alternativa.  

O outro caminho criativo é a ambiguidade. No caso publicitário, a ambiguidade 

de que se fala não gera divergência na interpretação, mas síntese a partir de mais de uma 

                                            
3 Após a defesa todas as peças foram conferidas no portal e os links foram atualizados no corpo do texto, após 
acesso em março de 2012. 
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mensagem, todas favoráveis ao produto, a partir da mesma imagem ou frase. Os criativos 

partem de referências imagéticas, sonoras e verbais que compõem o conhecimento prévio do 

público médio e, contudo, duplicam a força da mensagem a partir da combinação estratégica 

de tais referências. É a combinação que promove o gozo de quem se sente recompensado por 

chegar a mais camadas de compreensão de uma mensagem justamente pelo fato de possuir o 

backgroud necessário. A criatividade aqui promove o fruir como o de alguém que entende 

uma piada, ou que percebe uma associação coerente de conteúdos partilhados por criativo e 

público, ampliando os significados de uma obra – ou, como queria Eco (1991), de uma obra 

aberta. 

Evidentemente, é necessário fazer a ressalva de que aquilo que é transgressor para 

um público pode não ser para outro, assim como parece acontecer com a ambiguidade, já que 

quem não possui um conhecimento prévio necessário, não compreenderá a mensagem como 

ambígua. No caso da transgressão, hábitos, contextos, cultura e conhecimento definem se 

uma imagem, texto ou som quebrarão as expectativas, trarão algo novo e inusitado, a 

transgressão de códigos. Algo que choca ou faz rir em um país, pode não ter a mesma 

repercussão em outro. Daí a relevância do caráter internacional do Cannes Lions. Acredita-se 

que muitas peças deixem de ser premiadas ou mesmo inscritas por terem um sentido criativo 

acessível apenas a espectadores locais, e não a um júri internacional. Em Cannes predomina e 

é reconhecida a criatividade que transgride e/ou é ambiguidade segundo um conhecimento 

médio de alguns publicitários de diversos países e daquilo que eles acreditam ser do 

conhecimento do público geral.   

Nesta pesquisa, inicialmente observou-se que a quantificação direta dos caminhos 

criativos exigiria uma abstração um tanto precipitada. Por tal motivo, como já indicado, os 

caminhos serão aqui mapeados apenas após sua aplicação a três principais aspectos do 

audiovisual: visual, verbal e sonoro. Uma vez percebida a presença criativa mais marcante 

em um ou mais aspecto audiovisual (uma conclusão menos ousada), pode-se levantar o 

questionamento sobre a forma criativa utilizada para manusear tal aspecto.  

Vale lembrar as palavras de Bigal (1999) para justificar a distinção dos campos 

entre as classes criativas delimitadas. A autora estabelece que “o emissor de uma mensagem 

publicitária transpõe o produto, a marca ou o serviço para uma condição material de 

linguagem (imagem, movimento, sonoridade, cor) que, aliada a um aspecto semântico 
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(motivos, tendências e conteúdo), determina a qualidade da composição da comunicação ou 

da criação publicitária.  

Outra ressalva que deve ser feita é de que nenhum dos dois caminhos é 

proporcional à criatividade; por vezes podem inclusive não ser criativos. Em verdade, a 

transgressão ou ambiguidade extremas podem levar ao caos e, com isso, a problemas de 

comunicação nada convenientes ao contexto criativo publicitário. Este trabalho de pesquisa 

parte da hipótese de que a criatividade no Cannes Lions sempre deriva de pelo menos um 

desses caminhos, mas cabe estabelecer que existem formas de usá-los para outros objetivos 

ou com outros resultados. 

A classificação presentemente proposta procura, como último dado obtido a partir 

da observação da amostra, identificar dentre os caminhos descritos qual foi o gênero 

utilizado, ou seja, o ambiente narrativo em que foi operada a transgressão ou a ambiguidade. 

Desta forma, o “humor” seria, por exemplo, o gênero tanto no caso de um comercial baseado 

em um monólogo estilo stand-up comedie (ambiguidade verbal), quanto em uma caricatura 

de uma celebridade (ambiguidade visual), uma imitação de um som engraçado (ambiguidade 

sonora), uma personagem idosa falando gírias modernas (transgressão verbal), um tropeço 

cômico (transgressão visual) ou uma voz grave vinda de uma criança (transgressão sonora).  

Quanto ao universo da narrativa, o gênero foi, pois, escolhido em detrimento de 

outras classificações, mas já incidindo sobre algumas questões importantes relativas a 

conteúdo e forma, por se referir às emoções optadas por serem exploradas. Como no cinema, 

a escolha narrativa por um sentimento pode tender a diferentes gêneros. De fato, apesar de 

presentemente a falta de insumos sobre gêneros publicitários conduzir a uma adaptação dos 

estudos de cinema, pode-se inferir que no curto período de duração de um filme publicitário é 

mais provável que haja a definição dos sentimentos explorados do que a própria formação de 

um gênero enquadrado em determinada escola ou estilo. 

Outras técnicas, dependentes de gênero ou não, podem falar alto no cumprimento 

dos objetivos criativos e serão apenas tangencialmente abordados neste estudo, quando da 

avaliação dos elementos audiovisuais. São casos que vão do uso de efeitos especiais de 

imagem e som, à argumentação racional, criando teses com o concatenamentos verbal ou 

visual, etc. Algumas técnicas também serão próprias de determinado recurso criativo: a 

montagem, por exemplo, pode ser o fator criativo visual (e apenas raramente verbal) a partir 
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de raccords, fusões, cortes ou do ritmo, lento e mais próximo da ação diegética como em um 

plano-sequência ou rápido como na linguagem videoclíptica (AUMONT ET AL, 2008).  

Outros aspectos que podem apoiar a criatividade são a figura do narrador, como 

no uso de uma celebridade, por exemplo, ou a trilha sonora, como no filme Lettre de Sibérie, 

(de Chris Marker, em 1957) em que o uso de três trilhas diferentes dão sentidos totalmente 

novos às mesmas cenas. Finalmente, ainda outros aspectos da linguagem audiovisual podem 

ser explorados para atingir ambiguidade ou transgressão. É o caso de experiências de 

enquadramento, seja na duração de planos, seja nos movimentos, ângulos e posições de 

câmera, como no comercial de Nike Take it to the next level (2008), na figura 2, em que o 

espectador se sente um jogador profissional graças ao uso da câmera em primeira pessoa. De 

qualquer forma, essas realidades criativas se encontram de certa forma inclusas na pesquisa, 

pois influem nas duas tipologias criativas explicitadas, participando também das categorias 

relativas a gênero e técnica audiovisual. 
 

Figura 2 – Nike Take it to the next level (2008) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Tc3PZ3Im5aQ 

 

Aumont (1996) afirma que a imagem vista em um filme é determinada por um 

contexto técnico, como o das variáveis aqui relacionadas à forma da imagem, mas também é 

relativa a uma região da história (a uma classe social, cultura e época); não estabelecendo, 
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pois, uma relação abstrata e “pura” com o espectador. Contudo, considerando o Cannes Lions 

um festival completamente internacionalizado, no qual os avaliadores são de diversas 

nacionalidades e as peças são traduzidas para o Inglês, pode-se supor que as ideias premiadas 

ou mesmo levadas ao festival são mais universais e globalizadas. Ou seja, as transgressões e 

ambiguidades nelas presentes não costumam exigir uma contextualização histórico-cultural-

local para serem compreendidas em seu anseio criativo. 

Quanto à coleta de dados, esta pesquisa se embasa fundamentalmente em fontes 

secundárias, como afirma ser possível Roesch (1999), sendo estas bibliográficas e 

documentais. No primeiro caso, a literatura de apoio é a principal formadora da base teórica 

que precede, de forma vital, o momento de estabelecer as variáveis da pesquisa. A pesquisa 

bibliográfica, segundo descrição de Gil (1999), é aquela que decorre de material já elaborado, 

principalmente livros e artigos científicos. Ainda interessará analisar algumas declarações de 

publicitários vencedores e integrantes do júri, com o objetivo de identificar o que ressaltam 

como pontos cruciais relativos à criatividade. 

As peças audiovisuais ou filmes publicitários da própria amostra também 

compõem a fonte pesquisada e serão principalmente utilizados em uma etapa posterior do 

trabalho, quando da sua classificação e quantificação. Complementam esta pesquisa imagens 

de material recolhido em campo, no próprio Festival, em julho de 2011, fundamentalmente 

composto pela papelaria de promoção e fotos. 

Munido desta coleta de informações a respeito da linguagem dos filmes 

publicitários, das premiações, do Cannes Lions e demais estudos que contribuam na 

compreensão da temática, será possível interpretar os elementos balizadores (grupos de 

caminhos criativos definidos), confrontando os resultados quantitativos da pesquisa com 

conclusões a estes pertinentes.  

Na parte dedicada à análise das tabelas, o tipo de pesquisa será descritivo, uma 

vez que este, segundo Rudio (2003), verifica a frequência com que um fenômeno ocorre, a 

relação e a conexão que possui com outros fenômenos, sua natureza e suas características. 

Com efeito, nestes moldes, o pesquisador descreve e interpreta os indicadores do objeto do 

estudo (filmes publicitários) através do estabelecimento de relações entre variáveis, sem 

interferir na realidade.  

Na seção final da análise, então, serão desdobrados os resultados da classificação 

nas tabelas formuladas. O mapa comparativo da criatividade na linha do tempo e nas 



 31 

diferentes categorias de produtos (descritas a seguir) se dará a partir do desenvolvimento de 

cruzamentos em forma de gráficos e levará à etapa interpretativa de relacionamento das 

variáveis às escolhas dos criativos e ao julgamento do júri nas instâncias do Festival. 

A amostra é composta por 131 peças vencedoras nos últimos dez anos do Leão de 

Ouro (Gold Lion) ou do Grand Prix nas seguintes categorias, dentro do grupo Produtos e 

Serviços da área Films: Guloseimas e Lanches (Sweet foods & snacks), Bebidas Alcoólicas 

(Alcoholic drinks), Produtos Domésticos de Outras Utilidades para a Casa e Mobília 

(Household: Other Home appliances & furnishings), Higiene (Toiletries), Vestuário, Sapatos 

e Acessórios (Clothing, footwear & accessories), Carros, Outros Veículos e Produtos e 

Serviços Automobilísticos (Cars, Other vehicles, auto products, & services), Eletro-

eletrônicos e Audiovisuais Domésticos  (Home electronics & audio-visual), Entretenimento e 

Lazer (Entertainment & leisure) e Veículos de Mídia e Patrocínios (Broadcast idents & 

sponsorships). Com intuito de simplificação do tratamento, as nove variáveis serão 

respectivamente tratadas como: Bebidas Alcoólicas, Casa, Higiene, Vestuário, Carros, 

Eletrônicos, Entretenimento e Mídia. 

São filmes de trinta ou sessenta segundos, com exceção de uma minoria que foge 

aos formatos tradicionais da grade televisiva, provavelmente pela área de Films também 

permitir a inclusão de peças veiculadas em cinemas e Internet.  

O total de comerciais da amostra é composto, em uma parte relevante, por 

campanhas de três ou quatro peças em que cada uma foi premiada. Nestes casos, o resultado 

da análise é bastante similar para os filmes de uma campanha, visto que geralmente repetem 

estruturas criativas básicas para manter sua linha de comunicação e unidade conceitual. 

Quanto ao recorte temporal escolhido, este é justificado por se referir a uma 

década especialmente relevante e de mais fácil acesso, inclusive no tocante à amostra. 

Primeiro, pelo fato de ser a mais recente e, portanto, de apresentar os resultados mais atuais e 

válidos ao futuro próximo. Segundo, pelas mudanças ocorridas no Festival nos últimos anos, 

dentre as quais está o ingresso de estudantes e empresas dentre o público interessado ou 

palestrante, o grande aumento de áreas e workshops – que tornaram o evento uma referência 

mundial indiscutível em publicidade e criatividade – e a aquisição do Festival pelo grupo 

inglês EMAP em 2004, que o tornou um negócio milionário, principalmente graças a tais 

modificações. Terceiro, pelo fato particular de o jornal Estado de São Paulo ter assumido a 

representação brasileira junto a Cannes em 2001 (sendo responsável, entre outras tarefas, por 
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indicar juízes) e pelo concomitante sucesso do Brasil na competição, tendo agências entre as 

mais premiadas, sendo repetidamente um dos países mais premiados, com maiores 

delegações e número de inscrições.  

Já a escolha pela área Films se deu, não apenas por ser a mais prestigiada e a 

fundadora do Festival, mas por ser a da mídia tradicional mais importante e influente 

econômica e culturalmente. Tanto que as demais pesquisas da área costumam optar pela 

mídia audiovisual e, principalmente, televisiva: conforme o estudo A publicidade “vista” 

entre 2000 e 2005 (JACKS, PIEDRAS, KNEWITZ e MALDANER, 2010, p. 26), nesta 

década, “para entender a publicidade na relação com seus públicos, a TV segue sendo o meio 

mais abordado”.  

Também parece valer para o audiovisual publicitário as conclusões de Machado 

(2000) sobre o videoclipe e sua responsabilidade de ser o gênero mais genuinamente 

televisual e aberto a mentalidades inventivas e criativas. É preciso dizer que a publicidade 

audiovisual não desfruta da liberdade dos clipes, já que presta serviço e está vinculado a um 

anunciante com interesses objetivos de mercado. Entretanto, sua necessidade de criar 

alternativas de diferenciação dos produtos veiculados, instigou o desenvolvimento de 

caminhos criativos que a tornaram fundamental também para a formação da linguagem 

televisiva. Não é só a televisão que, por excelência, atende a publicidade, mas o inverso 

também ocorre.  

Instrumentalmente, a pesquisa observa todos os filmes da amostra no que tange a 

tipologia elencada em tabelas comparativas. As peças serão vistas em um televisor em dois 

momentos: preliminarmente apenas para compreendê-las como faria um consumidor, sem 

todo o compromisso analítico; e após para gerar respostas às classes definidas, tendo o 

pesquisador a facilidade de uso de pausa e replay, quantas vezes forem necessários. 

A detecção das formas de criatividade, como pesquisador e publicitário, também 

foi auxiliada por uma busca de informações sobre os anunciantes e suas estratégias de contato 

com seu público. Submetidas à classificação, as peças premiadas poderão indicar se os júris e 

o mercado carregam aspectos de seu imaginário e memória relativos aos anos anteriores do 

festival: há, por exemplo, a possibilidade de que os jurados tentem preservar as escolhas ou 

valorizar peças semelhantes às normalmente destacadas, dada a tradição e credibilidade da 

premiação. Esse possível viés não influirá, contudo, no procedimento da classificação ou da 
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observação, sendo que as peças serão analisadas em cada uma das categorias e em ordem 

histórica para, somente depois, serem comparadas de maneira geral e quantitativa.  

Como última fonte, uma entrevista narrativa, individual e aberta foi realizada com 

o jurado da área Films do Festival em 2011, Erh Ray. A técnica escolhida, é adequada à 

compreensão do processo de julgamento em Cannes e do sentimento do jurado a respeito de 

oscilações ou tendências nas estratégias criativas praticadas pelos criativos e valorizadas pelo 

júri. A oportunidade rara da entrevista também foi condição para uso desta técnica, haja vista 

que o caráter não estruturado facilitou a abordagem relativamente rápida e informal de um 

profissional deste gabarito durante a conturbada semana do Festival. Bauer e Gaskell (2002) 

definem que neste molde, contrário ao esquema pergunta-resposta, o entrevistado se revela 

melhor em suas histórias e a influência do entrevistador é mínima. 

Neste momento, vale prever o que será abordado nesta pesquisa, fazendo uma 

breve apresentação dos capítulos vindouros. 

O capítulo seguinte contextualiza o desenvolvimento do Festival, descrevendo 

suas principais características históricas e atuais, seu funcionamento nas premiações e sua 

importância no estabelecimento de parâmetros e alternativas de vanguarda na criatividade 

publicitária. O capítulo evolui aprofundando o entendimento da área Films e do próprio 

audiovisual publicitário, estabelecendo sua relevância no âmbito do mercado e do Festival. 

O capítulo três é sobre criatividade e fará uma revisão do referencial teórico que 

valida esta pesquisa, interpretando e relacionando o trabalho de alguns autores, especialmente 

na concepção de dois caminhos criativos fundamentais já indicados aqui, transgressão e 

ambiguidade, e de sua aplicação ao audiovisual publicitário. 

Após, outro capítulo teórico versa sobre o audiovisual, com uma verificação 

estrutural de conteúdos relativos ao audiovisual, tanto em sua linguagem e aspectos 

sensoriais, quanto em sua concepção desde o formato mais concreto até as escolhas 

narrativas, com atenção especial para o gênero. 

Ao fim, os dois caminhos criativos apresentados no capítulo dois, formarão, no 

capítulo quatro, os norteadores para a classificação da amostra. A eles se agregarão os 

aspectos audiovisuais (visual, verbal e sonoro), que se destacarem na finalização criativa, e 

também o caráter narrativo do gênero explorado. Neste momento, serão construídos tabelas e 

gráficos, quantificando e demonstrando a aparição dessas variáveis, cruzando-as, e cruzando 

também informações relativas à categoria e ano das peças. Há, em adição, a descrição de 
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cada um dos casos premiados e a utilização de frames dos filmes ajudarão a evidenciar os 

aspectos abordados.  

Como resultado, se terá a análise comparativa e o mapeamento das informações 

sistematizadas, restando apenas ao capítulo de considerações finais sugerir conclusões e 

estudos adicionais, além de comentar a trajetória de pesquisa e as observações que ainda 

estejam latentes. Finaliza a dissertação, o apêndice contendo a entrevista e a tabela descritiva 

das peças, anteriormente mencionadas. 
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2 O CANNES LIONS INTERNATIONAL CREATIVITY FESTIVAL  

 

Da sua idealização a sua última troca de nome, o Festival sempre deixou clara a 

importância de criatividade em suas premiações. Por outro lado, uma série de outros quesitos, 

envolvendo interesses de mercado, público participante e evolução histórica moldaram a 

premiação e seu entorno resultando em um evento com as particularidades que possui e das 

quais algumas se pretende investigar. Para compreender a identidade de que se está 

presentemente falando, cabe construir um panorama do realidade do Cannes Festival e de sua 

história, em especial no que tange a área focada nesta pesquisa, a de filmes publicitários. 

 

2.1 A HISTÓRIA DO FESTIVAL 

 

O objeto deste estudo é o festival Cannes Lions, que é realizado anualmente em 

Cannes, na França, no prestigiado centro de eventos do Palais des Festivals et des Congrès. 

Cada área (entre as quais está a de filmes publicitários, presentemente analisada) tem um 

chefe de júri e um júri composto por publicitários dos países com maior participação em 

inscrição de peças no Festival. Os prêmios são divididos em Grand Prix, Leão de Ouro, Leão 

de Prata e Leão de Bronze.  

A ideia de criar o Festival partiu de um grupo de dirigentes de empresas 

exibidoras de propaganda em cinema de diversos países, que se reunia em encontros 

informais para trocar informações e mostrar os comerciais de suas salas. Em 1953, três anos 

após a primeira reunião, foi instituída a SAWA (Screen Advertising World Association) 

entidade sem fins lucrativos, fundada pelo inglês Ernest Pearl, o francês Jean Mineur, o 

alemão Fritz Rotschild e o argentino Curt Lowe. Pearl foi o primeiro presidente da 

associação, que agora contaria com reuniões bienais em Londres e uma mostra internacional 

de filmes publicitários, o primeiro Festival da SAWA, ainda sem premiações e aberta ao 

público, no antigo Palais de Cannes, cidade estratégica, por sediar o Festival Internacional de 

Filmes. Hoje, ambas as premiações inclusive comungam do novo palácio sede, construído em 

1982 na praia da Croisette, o maior do gênero na Europa, capaz de comportar 2.400 pessoas 

somente em seu auditório principal, e outras 750 em cada um de seus três auditórios 

secundários (PORTAL DA PROPAGANDA, 2012). 



 36 

Coube ao associado italiano Massimo Momigliano, da distribuidora de 

comerciais Sipra, sugerir a transferência do evento à Veneza, cujo Leão Alado, símbolo 

situado na Piazza San Marco, seria a inspiração para o troféu e nome do Festival. De fato, foi 

em sua edição italiana que os Filmes Publicitários passaram a disputar o "Primeiro", 

"Segundo" e "Terceiro” prêmios, troféus feitos pela joalheria Argentieri Miracuolli. Os 

ganhadores eram, então, divididos nas categorias "tempo" e "técnica". Somente no ano de 

1969 foram instituídos os Leões de Ouro, Prata e Bronze e a divisão da categoria por 

produtos. Depois, com exceção de uma edição em Monte Carlo, o evento passou a ser 

realizado anual e alternadamente em Cannes nos anos impares e em Veneza, nos pares, até 

1984. Naquele ano, as greves italianas, que paralisavam serviços de hotelaria, transportes e 

até restaurantes, acabaram por exigir o improviso da entrega dos prêmios ao ar livre, na praia 

do Lido, um último contratempo para a já desgastada relação da SAWA com os problemas 

políticos da cidade (PORTAL DA PROPAGANDA, 2012). 

Desgostosos com a retirada do Festival de seu país, os italianos proibiram o uso 

de seu animal símbolo nos troféus, mas a organização o substituiu por uma versão estilizada. 

Foi também neste momento, em 1985, que o novo presidente da entidade, o francês Roger 

Hatchuel, decidiu promover mudanças de marketing para enfrentar a concorrência de outros 

festivais. Como a SAWA não visava lucros, Hatchuel abdicou do posto para fundar a 

Batongrade, empresa que organizaria o evento nos próximos dez anos, quando o agora 

Cannes Lions realmente ganharia grandes proporções.  
 

Figura 3 – Troféus do Cannes Lions 2011 

 
Fonte: Canneslions.com.br 
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Apesar disso, o ano de 1991 sofreu as mazelas da Guerra do Golfo e marcou uma 

crise na propaganda mundial, contra a qual o Festival criou a estratégia de se posicionar 

como uma oportunidade de aprimorar conhecimentos e não apenas de festejar prêmios. Por 

conseguinte, dois slogans passaram a ser promovidos: "Cannes. Mais trabalho, menos praia" 

e "Cannes, lugar para se obter um MCA - Mestrado de Criatividade em Propaganda 

(Advertising)". O investimento dos participantes agora recebia a contrapartida de um ciclo de 

seminários, organizado por agências e veículos. 
 

Figura 4 – Confirmação de registro para ingresso no Festival como estudante e bolsa dada aos congressistas. 

   
Fonte: Do autor, 2011. 

 
A partir do novo posicionamento, seguiram-se diversas mudanças. Em 1993, o 

Young Creatives desafiava jovens a conceber uma campanha impressa encomendada pela 

organização em 24 horas. Além de Films, a organização também passou a premiar a área de 

Press & Poster, em 1992, razão para o até então Festival Internacional de Filmes 

Publicitários se tornar Festival Internacional de Publicidade. Em 1998, foi a vez de Cyber, 

seguido de Media, em 1999, e de Direct (marketing direto), em 2002. Em 2003, Dan Wieden, 

da agência Wieden & Kennedy, teve sua sugestão aprovada na criação do Titanium Lion, 

para trabalhos revolucionários, motivado pela campanha da BMW, que lançara filmes curta-

metragem, assinados por grandes cineastas, sem menções específicas à marca e 

disponibilizados exclusivamente para download ou em DVDs distribuídos. A seguir, o frame 

retirado do curta dirigido por Guy Ritchie e estrelado por Madonna e Clive Owen mostra uma 

das superproduções da BMW films, que tinham em comum o carro da marca como centro dos 

acontecimentos. 
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Figura 5 – BMW Star (2002)  

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=e3R9IpAQ6xo 

Tendo sempre confirmado o posto de mais importante prêmio da publicidade 

mundial, em 2005, o Festival despertou interesse da EMAP, empresa britânica de publicações 

e conferências para business, que comprou os direitos de Hatchuel por 52 milhões de libras.  

Nos anos seguintes, o Festival seguiu aumentando sua estrutura e lucratividade. 

Foram separadas as áreas de Press e de Outdoor e a de Titanium passou a incluir os 

Integrated Lions, além de lançadas as áreas Radio (2005) e Promo (2006), Design (2008), PR 

(2009), Efectiveness (2011), Film Craft (2011), estando previstas para 2012 Mobile & 

Branded Content and Entertainment.  Neste período, o Festival também ganhou workshops 

variados e o prêmio de Network of the Year, para a rede de agências mundial com maior 

premiação em todas as áreas. 

Por fim, a competição dos jovens criativos passou a se chamar Young Lions, abriu 

novas divisões e ganhou um setor inteiro do Palais des Festivals (a Young Lions Zone), bem 

como palestras denominadas master classes foram destinadas ao público de até 28 anos. 

 
Figura 6 – Cannes Young Lions Zone 

     
Fonte: Do autor, 2011. 
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Embora publicitários renomados como José Zaragoza e Roberto Duailibi, sócios 

da DPZ, lamentem a falta de glamour do Cannes Lions atual, a evolução natural do evento 

fez com que se tornasse um fenômeno de popularidade e abarcasse mais responsabilidades do 

que a simples premiação. Para João Daniel Thikomiroff, da Jodaf, uma das mais 

reconhecidas produtora da América Latina, isso é uma questão de mercado: "Discordo de 

quem diz que a nata da publicidade tenha deixado de valorizar o evento. A diferença é que, 

hoje, podemos encontrar na Croisette tanto os chairmen como os estagiários de diversos 

países do mundo, o que também tem seu fascínio" (PORTAL DA PROPAGANDA, 2012). 

Atualmente, são mais de 8.000 participantes registrados por ano e de 90 países 

que frequentam os sete dias do evento e participam de premiações e também de seminários, 

workshops e aulas mestras (master classes), que são exemplificados no programa da figura 7. 
 
Figura 7 – Programação do Festival de 2011 

 
Fonte: Do autor, 2011. 

 

Os nomes que apresentam e participam dos debates e palestras são outro motivo 

da fama e da procura pelo festival: Mark Zuckerberg, Sir Martin Sorrell, Kofi Annan, Al 
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Gore, David Droga, Jeff Goodby e até estrelas do entretenimento como Ben Stiller, Yoko 

Ono e Will.I.am – o cantor e produtor aparece na figura que segue falando da tecnologia que 

usa com sua banda, Black Eyed Peas, e de sua parceria com a Microsoft, inclusive no 

desenvolvimento de novos produtos.  
 

Figura 8 – Palestra da McCan World Group (2011)  

 
Fonte: Do autor, 2011. 

 

Algumas palestras se transformam em verdadeiros espetáculos, gerando filas 
literalmente quilométricas e lotando o Grand Audi, o maior salão do Pallais. É o caso do 
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seminário da Saatchi&Saatchi, uma superprodução anual na qual a agência traz o trabalho 
dos seus mais promissores diretores. Intitulado Hello Future no ano de 2011, a apresentação 
iniciou com um show de luzes e música, comandado por Jamie Lidell, conforme se vê na 
figura 9. 

 
Figura 9 – Palestra da Saatchi&Saatchi (2011) 

 
Fonte: Do autor, 2011. 

 

Além de uma amostra da criatividade e da vanguarda do setor, o Festival 
submerge a cidade em negócios e oportunidades de networking, que podem ser facilmente 
vistas das festas em iates ancorados às mesas dos restaurantes da orla. Como renda à cidade 
de Cannes, estima-se que o evento traga 25 milhões de euros em sua curta duração e outros 
10 milhões que entram diretamente no caixa do grupo EMAP.4 

São empresários, produtores, desenvolvedores de Internet, anunciantes, designers, 
produtores de eventos, executivos de agências, entre outros, que pagam os até 2.395,00 euros 
(valores de 2012) para ter acesso completo de delegado participante da famosa semana. 
Também estão interessados comercialmente no Festival os seus muitos patrocinadores – 
empresas como Microsoft Digital Advertisement Solutions, Getty Images (banco de 
imagens), JC Decaux (empresa de mobiliário urbano e outdoor), Emap Radio e Contagious 
(revista). Além disso, diversas empresas garantem sua visibilidade no setor com suas 
palestras e workshops. Em 2011, WGSN, Adobe, Kraft, Yahoo!, Coca-Cola, Google, Time 
Warner, Facebook, Ford, Dentsu e inúmeras agências de publicidades foram alguns casos 
(CANNES..., 2011). A imagem a seguir apresenta os slides da palestra da empresa WGSN, 
especialista em pesquisa de tendências, vislumbrando já em 2011 algumas novidades a serem 
vistas em 2012 e 2013. 

                                            
4 Festival de Publicidade Cannes Lions segundo Wikipedia. Disponível em <http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Cannes_Lions_International_Advertising_Festival>. Acesso em jul. 2011. 
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Figura 10 – Slides da palestra da WGSN no Cannes Lions (2011) 

   

Fonte: Do autor, 2011. 

 

Em vários casos, ações promocionais e eventos de entretenimento também são 
organizados pelos patrocinadores, dentro e fora do palácio, como os estandes da HP e do 
Youtube, na figura 11, que estimulava a interação dos congressistas, e o do Google na figura 
12, com direito à drinks, jogos e brindes personalizados. 
 
Figura 11 – Estandes da HP e do Youtube no Cannes Lions (2011)  

   

Fonte: Do autor, 2011. 
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Figura 12 – Estande do Google e brinde personalizado em Cannes (2011)  

   

Fonte: Do autor, 2011. 

 

Contudo, a grande razão da existência do Festival ainda são as premiações, sendo 

as dezenas de milhares de peças inscritas em todas as áreas julgadas sempre por um júri 

internacional. A primeira série de votações individuais define uma shortlist por um sistema 

computadorizado em que as peças com melhores médias de notas em cada área são 

automaticamente selecionadas. A partir desta lista, novas votações (agora entre todos os 

jurados) estabelecem o ranking para cada categoria (conforme o tipo de produto anunciado), 

que é a base para o prêmio de Gold, Silver e Bronze Lions das mesmas. De todos os 

premiados com o Gold, é selecionado um Grand Prix.  

Além disso, em todos os estágios de votação, os jurados não podem votar nas 

peças das agências em que trabalham ou nas de seu país, apesar de a experiência relatada pelo 

publicitário e jurado de Cannes em 2009, Leo Macias5, revelar que há jogos de influência na 

votação e os jurados têm sempre certa inclinação a argumentar e convencer os demais a favor 

das peças da nação que representam. Quanto a isto há certa discordância se analisarmos as 

declarações de Marcos Medeiros, jurado na área Press em 2011 e Diretor de Arte da agência 

do ano Almapp/BBDO, e Luciano Deos, presidente do júri em Design em 2011 e presidente 

do Gad’ e da Abedesign6. O primeiro revelou ter presenciado um sistema de voto secreto e 

                                            
5 Palestrantes no curso de Extensão da ESPM, Um Dia de Cannes, de 26 a 29 de janeiro de 2010, em São Paulo. 
6 Palestrante no evento Cannes Review, em 11 de julho de 2011, na ESPM em Porto Alegre. 
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sem casos de “trocas de favores”. O segundo destacou o aumento do número de ganhadores 

entre os países que nunca haviam ganhado prêmios.  

De fato, com relação à sistemática de preparo e atuação dos jurados, também se 

percebe alguma inconsistência. Alexandre Gama, presidente da Neogama/BBH, que 

representou o Brasil no júri de Films, em 2003 e 2010, e a antiga área Press & Poster, em 

1997, revelou que em 2010 “as agências brasileiras não lhe enviaram os comerciais inscritos 

para seu conhecimento prévio. ‘Na primeira vez que julguei esta área, houve colaboração no 

sentido de receber antecipadamente das demais agências as peças que iriam concorrer’” 

(MEIO E MENSAGEM, 2010). 

Além dos critérios genéricos já mencionados, criatividade e produção, existem 

outros mais objetivos para a eliminação de peças da competição. O Festival exige, por 

exemplo, que as mesmas tenham sido veiculadas, fundamento que evita a aparição de filmes 

fantasmas, nome dado a propagandas criadas somente para agradar júris de experts, mas sem 

apelo de mercado ou aprovação de clientes anunciantes. Esta prática polêmica de produzir 

filmes para festivais e não para clientes é discutida por Domingos (2003), que revela que seu 

surgimento se deu pela vontade de criativos e agências ganharem prêmios e pela dificuldade 

de aprovação de ideias arrojadas pelos clientes. Em 1972, o renomado criativo Alex 

Periscinoto chegou inclusive a sugerir uma área em Cannes para tais filmes.  

A maioria dos publicitários, no entanto, é contra tais criações e alega motivos 

como: a disparidade na competição, já que as demais peças seguiram um briefing e foram 

aprovadas passando por restrições; o alto valor possível na produção de um anúncio, o que 

privilegiaria as grandes agências na criação dos fantasmas; o risco de desgaste com clientes 

que tomarem conhecimento do uso sem autorização de sua marca; e o desperdício de boas 

ideias, que poderiam ser futuramente usadas em uma campanha real. 

Outros critérios imprescindíveis ou recomendáveis para as peças concorrerem no 

Festival são: a omissão das marcas ou logos das agências criadoras dos filmes; a inscrição das 

peças exatamente como foram veiculadas; a tradução de peças que não estejam na Língua 

Inglesa com a manutenção do exato conteúdo; e a restrição de três minutos para filmes do 

grupo Produtos e Serviços (exceto caso haja comprovação da legitimidade de uma veiculação 

de maior duração). 

Apesar das restrições, as inscrições no Festival são muitas e seguem arrecadando 

milhões. Os gráficos apresentados em seguida demonstram uma queda em inscritos após a 
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crise econômica de 2008, todavia, pouco depois de as agências terem se proposto a reduzir o 

número de peças enviadas em 2009, as inscrições retomaram seu crescimento em 2010, 

demonstrando tanto a relevância do Brasil no evento, quanto o investimento mundial do setor 

nessa oportunidade de reconhecimento de mercado.  
 

Gráfico 1 – Evolução das Inscrições no Cannes Lions 

    
Fonte: Estadao.com.br 
 

Tanto o gráfico 1, geral das inscrições, quanto o específico referente ao Brasil 

(gráfico 2) demonstram um comportamento semelhante. Desde 2002 e 2003, anos da já 

mencionada crise do Golfo, o mercado publicitário e, consequentemente, as inscrições em 

Cannes não eram abaladas como em 2009. O que também se percebe claramente é a divisão 

da área de Press & Outdoor e o incremento de inscrições, ainda que proporcionalmente 

pequeno e relativamente constante, causado pela criação de novas áreas. No Brasil, cabe citar 

o crescimento das inscrições (e também dos bons resultados, como se sabe) na área de Design 

em seus dois anos de existência. 
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Gráfico 2 – Evolução das inscrições do Brasil no Cannes Lions  

 
Fonte: Estadao.com.br 

 

Globalmente, apesar de soberanos no número de inscrições na década 

demonstrada no gráfico 3 e ainda nos anos de 2010 e 2011, os EUA tiveram o Brasil muito 

próximo em 2001. No segundo ou terceiro lugar em número de inscritos, há presença 

frequente da Alemanha, país com maior ascensão, principalmente se comparado ao número 

relativamente estável das inscrições dos também europeus Reino Unido, Espanha e França.   
 

Gráfico 3 – Evolução das inscrições por país no Cannes Lions 

 
Fonte: Estadao.com.br 

 

Após a chegada deste grande volume de peças concorrentes, inicia uma ampla 

competição e análise que passa por um processo de julgamento ainda nebuloso quanto aos 

critérios. O que se sabe, como dito anteriormente, é que é eleito um júri de especialistas 



 47 

internacionais para a análise de cada área, ainda que sejam pouco discutidos publicamente os 

pontos por eles levantados para se posicionarem a favor ou contra a premiação de certa peça 

publicitária. 

O grupo é formado por aproximadamente 20 jurados (em 2011, por exemplo, 

foram 22 na área Films), que assistem, ouvem ou vêem e analisam todas as peças enviadas e 

as pontuam. Esta pré-seleção define aproximadamente a ordem das peças em um ranking 

(que não é exato, pois, segundo Marcos Medeiros, milhares de peças são vistas e erros de 

análise ocorrem neste primeiro processo). Depois de elencadas à priori, uma shortlist é 

formada com as melhores peças, lista esta que é posteriormente divulgada. É então que as 

peças são votadas para o prêmio Gold Lion. Se obtiveram aprovação dos 22 juízes (ainda no 

exemplo de Films), levam o prêmio, ocorrendo, não raro, de premiarem mais do que uma 

peça. Caso a peça não tenha sido suficientemente votada para ouro, ela é novamente votada, 

agora para prata e, se novamente não atingir a unanimidade, tem sua última chance em 

bronze, ainda necessitando da aprovação de todos. Em casos acirrados, existe argumentação 

mais detalhada e alguns jurados se tornam verdadeiros advogados de certas peças. No final, 

entre as premiadas com o Gold Lion, é escolhido um Grand Prix, o melhor dentre todos os 

ouros. 

A vitória de uma criação promove a imagem e o status da agência que a gerou. 

Sabidamente no mercado publicitário, todos almejam a vitória, mas muitos não sabem quais 

os atributos que estão sendo ali avaliados e valorizados e quais as formas de obter tal vitória, 

adjetivando os vitoriosos com o evasivo conceito e lugar-comum de serem mais criativos. 

Ao falar sobre a polêmica dos prêmios, tão valorizados no mercado publicitário, 

Domingos (2003) discursa inclusive sobre o fato de os publicitários serem ridicularizados 

pelo frenesi causado por tal reconhecimento. O autor, todavia, defende os prêmios em 

qualquer profissão, por motivarem indivíduos a buscar a excelência e gerarem 

reconhecimento. A motivação é, pois, entendida como um fator que  desencadeia a 

inspiração. Ademais, o autor salienta o possível ganho do cliente (em divulgação gratuita) 

com a repercussão de uma peça premiada. Por outro lado, Domingos (2003, p. 226) pontua as 

armadilhas da motivação gerada por prêmios, como a criação de campanhas fugindo de seu 

objetivo de marketing e cita palavras ditas em 1923 por Claude Hopins: “esse é um dos 

maiores erros da propaganda (...) Em vez de vendas, buscam aplausos” e outras mais recentes 
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de Washington Olivetto: “é uma publicidade auto-referendada, (...) parece um cachorro 

correndo atrás do próprio rabo”.  

Domingos (2003) também aborda uma polêmica de especial interesse para este 

trabalho: a de que os festivais “deixam” as peças parecidas, uma vez que os criativos usariam 

ganhadores anteriores como referência. Outro possível revés é a acomodação de profissionais 

após receberem um prêmio, ao que Nizan Guanaes (apud DOMINGOS, 2003, p. 227) ensina: 

“o prêmio é algo que deve ser festejado efusivamente quando se ganha, chorado 

elegantemente quando se perde e esquecido rapidamente no dia seguinte em ambos os casos”. 

Ainda que os filmes fantasmas e o narcisismo sejam algumas das muitas 

polêmicas trazidas à Cannes, é inegável a influência global do Festival sobre o setor. 

Informações são partilhadas, negócios, alavancados; tendências, apontadas; talentos, 

descobertos. Em suma, é a maior reunião de profissionais do marketing, da comunicação e da 

publicidade, assim como a premiação de maior prestígio do mercado publicitário mundial.  

No ano de 2011, a campanha publicitária do próprio Cannes Lions destacou a 

função do festival de gerar histórias produtivas para a publicidade mundial. O slogan 

“Grandes histórias começam em Cannes” pautou um trabalho de comunicação que contou 

com testemunhais dos principais criativos publicitários da atualidade. Os vídeos da campanha 

podem ser acessados no canal de Youtube do Cannes Lions7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Disponível em <http://www.youtube.com/user/canneslions/featured>. Acesso em jan. de 2012. 
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Figura 13 – Campanha Great stories start in Cannes 

 
Fonte: Canneslions.com 

 
No mesmo ano, o festival abrigou outra demonstração de sua tradição e 

importância diante das personagens históricas da propaganda mundial: a agência Ogilvy fez 

uma homenagem aos cem anos de nascimento de seu fundador. A figura 14 apresenta a 

entrada do auditório principal decorada com uma gigantesca imagem do homenageado e um 

tapete vermelho, estendido em toda a orla da praia da Croisette. 

 
Figura 14 – Entrada do Grand Audi e orla da praia da Croisette. 

  
Fonte: Do autor, 2011. 
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No Brasil, o jornal O Estado de São Paulo se interessou, não à toa e a exemplo 

dos veículos USA Today, nos Estados Unidos, e La Reforma, no México, em ser o 

representante oficial do Festival no país desde 2001, substituindo a Promocine. O jornal 

oferece um serviço de atendimento telefônico para esclarecimentos, o Disque Cannes, e 

realiza fóruns de discussão com o mercado, para melhorar a performance do país na 

competição. Segundo Fábio Costa, diretor de mercado anunciante do jornal O Estado de S. 

Paulo, “"(…) o Brasil poderia ser mais competitivo se as peças inscritas tivessem sido 

direcionadas para as categorias ou subcategorias corretas. Vamos fazer, então, um trabalho de 

esclarecimento sobre as categorias junto às agências”, pois "a peça terá muito mais chance de 

Leão se estiver inscrita na categoria e subcategoria pertinentes”. A indicação de bons 

fornecedores é outro auxílio prestado: "Por exemplo, uma peça de rádio mal traduzida não 

tem nenhuma chance”.8 

Também cabe ao Estadão à valorização do Cannes Lions junto aos anunciantes, 

um interesse da organização do evento e com relação ao qual o Brasil ainda está aquém das 

expectativas: na última edição, pouco mais de  5% dos participantes do país eram 

anunciantes, enquanto a media geral era de 15%. Segundo Costa, a participação deste público 

é um passo importante para demonstrar que "ganhar prêmios em Cannes é um indicador de 

que a economia de um país está bem". 
 

Figura 15 – Anúncio do jornal O Estado de São Paulo nos corredores do Cannes Lions (2011) 

 

Fonte: Do autor, 2011. 

                                            
8 Disponível em <http://ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=54887>. Acesso em jan. 2012 
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Mesmo com os esforços do veículo, parece pouco divulgada a presença brasileira 

no evento, dada a tamanha relevância do mesmo e o constante destaque da nação que, já nos 

anos 80, alcançou o status de terceira mais premiada do Festival, perdendo somente para a 

Inglaterra e para os Estados Unidos. A maior atenção foi para a performance em mídia 

impressa, a mais visitada pelos brasileiros, para a qual o país recebeu um Grand Prix em 

1993 para Guaraná Antarctica Diet. Em 2001, outro prêmio máximo premiou a propaganda 

interativa nacional, com uma campanha para o Banco de Olhos de São Paulo. Estes são 

alguns casos que mostram a mais alta qualidade, além da sabida quantidade de prêmios que 

marca o desempenho brasileiro. 

Figura 16 – Guaraná Antarctica Diet (1993)9  

 

No somatório das áreas, como já mencionado, o país sagrou as agências F/Nazca 

S&S, DM9DDB e AlmapBBDO Agency of the Year. Em 1999, por exemplo, a DM9DDB, 

que ganhara em 1998, seria novamente a mais premiada do Festival com quatro Leões de 

Ouro, dois de Prata, quatro de Bronze, um Cyber Lion e 41 Finalistas. No ano seguinte, agora 

vencido pela AlmapBBDO, o Brasil teria o segundo maior número de inscrições, com 2.686 

peças (contra 2.794 americanas): 378 para Films; 1.880, Press & Poster; 375, Cyber; e 53, 

Media. 2001 fecharia este ciclo de vitórias colocando as brasileiras F/Nazca S&S, DM9DDB 

e AlmapBBDO no topo da lista das agências mais premiadas. O Brasil se manteve com 

premiações consistentes na década e, nos anos de 2010 e 2011, a AlmapBBDO foi 

                                            
9 Disponível em <http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/diet-soft-drink-guarana-diet-ii-3347 55/>. Acesso 
em jan. 2012. 
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novamente consagrada Agency of the Year. Atualmente, apesar de apoiarem as novas áreas, 

alguns criativos, como o diretor Andres Bukowinski, ganhador de 25 Leões e titular da ABA 

Filmes, acreditam em certa banalização dos prêmios: "Antigamente era muito mais difícil 

ganhar um Leão. Hoje, como as opções de prêmios são maiores, o sabor da conquista 

diminuiu" (PORTAL DA PROPAGANDA, 2012). 

 

2.2 A ÁREA FILMS 

 

Criado à imagem do festival de cinema de Cannes, originalmente o Cannes Lions 

contemplava somente a área Films, referente a comerciais de cinema. Em 1964, entretanto, a 

importância da televisão comercial levou o Festival a premiar não só os filmes em 35mm, 

mas os anúncios televisivos, produzidos em quadruplex.  

Hoje, estão incluídos nesta área os filmes de Internet, mobile e soluções digitais 

de rua, bem como conteúdo de marca de longos formatos e filmes integrados e interativos, 

sendo as peças concorrentes organizadas da seguinte forma no Festival de 2010 (CANNES..., 

2010): 

 

a) Produtos e Serviços 

Este grupo se refere a filmes comerciais feitos para veiculação em televisão ou 

cinema e está dividido nas seguintes categorias: Alimentos Salgados (Savoury foods), 

Guloseimas e Lanches (Sweet foods & snacks), Bebidas Alcoólicas (Alcoholic drinks), 

Bebidas Não-Alcoólicas (Non-alcoholic drinks), Produtos Domésticos de Limpeza 

(Household: Cleaning products), Produtos Domésticos de Outras Utilidades para a Casa e 

Mobília (Household: Other Home appliances & furnishings), Cosméticos e Produtos de 

Beleza (Cosmetics & beauty), Higiene (Toiletries), Farmacêuticos (Pharmacy), Vestuário, 

Sapatos e Acessórios (Clothing, footwear & accessories), Miscelânea (Miscellaneous), 

Carros, Outros Veículos e Produtos e Serviços Automobilísticos (Cars, other vehicles, auto 

products, & services), Eletro-eletrônicos e audiovisuais domésticos  (Home electronics & 

audio-visual), Lojas de Varejo (Retail stores), Restaurantes e Fast-Foods (Restaurants & fast 

food outlets), Viagens, Transporte e Turismo (Travel, transport & tourism), Entretenimento e 

Lazer (Entertainment & leisure), Publicações e Mídia (Publications & media), Banco, 

Investimentos e Seguros (Banking, investment & insurance), Equipamentos de Negócios e 
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Serviços (Business equipment & services), Serviço Público Comercial (Commercial public 

services), Imagem Coorporativa (Corporate image), Veículos de Mídia e Patrocínios 

(Broadcast idents & sponsorships), Saúde e Segurança Pública (Public health & safety), 

Mensagens de Conscientização Pública (Public awareness messages), Apelos Sociais e 

Arrecadação de Doações (Fundraising & appeals). 

 

b) Outros Conteúdos de Filme 

Este outro grupo corresponde às inscrições de filmes criados para outras telas que 

não as de televisão ou cinema, ainda que eventualmente comerciais criados para mobile, 

Internet e outras mídias seja exibido em televisão. Ficam, pois, segmentados da seguinte 

forma: Filme para Internet (Internet Film), Outras Telas (Other screens), Filme Integrado 

(Integrated film), Filme Interativo (Interactive film). Este grupo não será incluído nas análises 

desta pesquisa, pois tem menor representatividade em frequência midiática, inscrições e 

tradição no Festival. 

 

As inscrições do Festival na área Films são abertas anualmente a qualquer 

agência, que deve pagar uma taxa entre 640 e 768 euros10 (valores de 2012), respeitar as 

datas e os formatos de envio de arquivos, os créditos e as informações adicionais e escolher 

uma categoria entre os dois grupos existentes supracitados.  

O Festival ainda oportuniza aos seus visitantes aquilo que era o seu grande 

conteúdo ofertado antes de sua transformação em um congresso farto em palestras e 

seminários: a mostra de todos os competidores em sessões que ocorrem em auditórios dentro 

do Grand Palais. No Festival de 2011, as exibições foram entre 19 e 23 de junho, o shortlist 

– conjunto das melhores peças, ainda não premiadas, mas já pré-selecionadas – foi anunciado 

no dia 24 e projetado nos dias 24 e 25, sendo neste último também revelados os vencedores, 

durante a cerimônia final de premiações (CANNES, 2011). 

Um dado importante, com números de 2011, refere-se à presença vencedora e 

massiva dos EUA na categoria, com quase um terço dos inscritos naquele ano, 938 de 3.310, 

um número crescente em relação aos 3.191 comerciais de 2010, que tinham apresentado 

montante 7,5% menor que o de 2009. Ainda em 2011, dos 299 comerciais que entraram no 

                                            
10 Aproximadamente entre 1.410 e 1.660 reais em cotação de agosto de 2011. 
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shortlist e dos 102 que ganharam Leões, os EUA tiveram 81 finalistas e vinte premiados: 

cinco ouros, treze pratas e doze bronzes. Em segundo lugar, a Argentina, com treze finalistas, 

três ouros, cinco pratas e três bronzes, superou a tradicional escola britânica, que neste ano 

teve quinze finalistas, duas pratas e oito bronzes. Outros que figuram entre os que mais 

levaram peças para as finais são Canadá, Austrália, Brasil, França e Holanda (PORTAL DA 

PROPAGANDA, 2012).  

Historicamente, foram muitos os filmes marcantes e seus estilos. Em alguns 

casos, traziam efeitos especiais inovadores, imagens poéticas ou chamativas; em outros, 

textos ou jingles marcantes. A seguir, foram elencados alguns exemplos selecionados pela 

sua disponibilidade de visualização no site oficial do festival, pela variedade de seus estilos e 

abordagens narrativas e criativas e, finalmente, por sua representatividade de cada período 

desde o início do Cannes Lions Festival. 

Em 1954, a grande vencedora foi uma animação italiana em stop motion, técnica 

em que fotos são tiradas em sequência enquanto os objetos em cena são alterados, gerando a 

impressão de que se movem sozinhos quando as fotos são reunidas. A montagem é ambígua, 

pois apresenta a metáfora de um creme dental prendendo a cárie, assim como um domador 

prende uma fera em um circo (apresentados na figura 17). 
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Figura 17 – Chlorodont Il Circo (1954) 

 
Fonte: Canneslions.com 
 

No ano de 1960, o grande prêmio foi para um filme dinamarquês que, assim 

como seria coerente com a marca anunciada, trazia tecnologia de ponta em sua edição.  
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Figura 18 – Philips, Light (1960) 

 
Fonte: Canneslions.com 

Em 1961, novo uso de efeitos especiais por parte do grande vencedor do Festival, 

em um filme francês surpreendente e transgressor visualmente que apresentava um carro 

invisível, na figura 19. 
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Figura 19 – Chevrolet Magic Ride (1961) 

 
Fonte: Canneslions.com 

 

Em 1966, um anúncio do setor bancário foi outro que inovou ao usar a técnica de 

animação tipográfica, levando o GP (Grand Pix) para o Reino Unido. O aspecto verbal tinha 

seu sentido reforçado pelas imagens das palavras as representarem. Como se vê na figura 20, 

a palavra ônibus se movia como um típico coletivo inglês de dois andares, enquanto a palavra 

jato deixava um rastro simbolizando a fumaça, etc. 
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Figura 20 – Midland Bank Money Talks (1966) 

   

   
Fonte: Canneslions.com 
 

Nos anos 70, os GPs passaram a ter uma duração média menor e a ser, em geral, 

filmes de televisão e não de cinema. A peça belga de Levi's Walking Behinds (1972), na 

figura 21, demonstra toda a irreverência da década, ao transgredir o costumeiro pudor e 

retratar em close e sob ângulo direto a parte traseira de variados modelos de jeans sendo 

usados. 
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Figura 21 – Levi's Walking Behinds (1972) 

 
Fonte: Canneslions.com 
 

Em outro ano, a tática hoje frequente na publicidade de usar o testemunho de um 

famoso – no caso do filme da figura 22, o ator e músico Sammy Davis Jr – foi a estratégia 

japonesa para divulgar o Whisky Suntory. 
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Figura 22 – Suntory Whisky, Sammy Davis Jr ad libs (1974)  

 
Fonte: Canneslions.com 

 

Anos depois, o refrigerante Dr. Pepper, representado na figura 23, consagrava 

outra estratégia criativa que seria muitas vezes usada por tal categoria de produtos, o jingle. O 

formato aliava sonoridade criativa e memorável à letra argumentada objetivamente. 
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Figura 23 – Dr. Pepper Executive Lunch (1975) 

 

 

 
Fonte: Canneslions.com 

 

Seguindo este ano de vitória americana, os três GPs seguintes foram para o Reino 

Unido. Em 1976, Guinness, um anunciante que se tornaria tradicional vencedor em Cannes, 

trouxe uma peça ambígua que associava visualmente o jogo de sinuca e o copo de cerveja, 

conforme a figura 24. Em seguida foi a vez de um comercial de cigarro e feito em animação 

de certa forma infantil, na figura 25 – algo impensável nos dias de hoje, em que esta categoria 

de produtos sofre significativas restrições legais e morais em sua divulgação. Em 1981, foi a 

vez do filme Lego Kipper que encantou com mais uma animação em stop motion.  
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Figura 24 – Guinness Black Pot (1976)  

 
Fonte: Canneslions.com 
 

Figura 25 – Samson The Lion (1977) 

 
Fonte: Canneslions.com 
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Figura 26 – Lego Kipp (1981) 

 
Fonte: Canneslions.com 

 

No meio da década de  80, dois filmes controversos levaram o primeiro prêmio da 

categoria Films, desafiando os anunciantes líderes de seus respectivos mercados, 

microcomputadores e refrigerantes. O filme da Apple, na figura 27, é muito lembrado como 

um dos grandes da história da propaganda mundial. A peça parafraseia o famoso livro de 

George Orwell, 1984, dependendo da associação do público ao conhecimento prévio da obra 

para compreender que o lançamento dos computadores Apple interrompia a hegemonia da 

IBM, e com isso evitava uma sociedade manipulada como aquela imaginada por Orwell para 

aquele exato ano. O filme de Pepsi-Cola, na figura 28, opta pelo gênero humor para prever 

um futuro distante no qual ninguém conhece a marca da concorrente Coca-Cola, vista em 

uma garrafa proveniente de uma escavação arqueológica. 
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Figura 27 – Apple Computer 1984 (1984) 

 
Fonte: Canneslions.com 
 

Figura 28 – Pepsi-Cola Archaeology (1985) 

 
Fonte: Canneslions.com 
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Os anúncios relativamente non-sense e certamente transgressores da marca Diesel 

foram outros a marcarem época e a garantirem o GP em uma campanha de 1997. Na peça da 

figura 29, um anti-herói de faroeste (feio, sujo e mal-casado) espanta ao vencer o duelo com 

aquele que seria, pelo contexto e expectativas coerentes ao gênero, o charmoso e belo 

“mocinho”. 

 
Figura 29 – Diesel Little Rock (1997)  

 
Fonte: Canneslions.com 

 

Por outro lado, um dos maiores clássicos ganhadores de Grand Prix da categoria 

Films do Cannes Lions foi criado pela agência Lowe Howard-Spink para o tradicional jornal 

inglês The Independent, em 1999, com imagens em preto e branco e um texto primoroso, 

baseado em repetições. No filme, o narrador fala todas as coisas que a sociedade costuma 

vetar em voz imperativa, desde “não fale”, “não fume” e “não jure”, até “não frite sua 

comida”, “não ponha os cotovelos na mesa”, “não seja diferente” e, finalmente, “não leia”. 

As negações se tornam um desafio a todos que querem ser independentes, como na realidade 

prega o próprio nome do jornal. 
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Figura 30 – The Independent Litany (1999) 

 
Fonte: Canneslions.com 
 

Menos profundo ou emocional, outra a marcar época e até mesmo a criar uma 

gíria incorporada à sociedade foi a campanha Budweiser Whassup (2000), na figura 31, que 

apresentou um estereótipo de amigos bebendo cerveja em frente à televisão, originando uma 

nova forma humorada de se cumprimentar. 
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Figura 31 – Budweiser Whassup (2000) 

 
Fonte: Canneslions.com 

 

Com relação aos países vencedores, além daqueles de sucesso mais tradicional na 

categoria, como os EUA e o Reino Unido, aparições cada vez mais variadas são percebidas 

no Festival. A presença da Argentina, por exemplo, entre os premiados já é uma realidade 

frequente, apesar de ter começado ainda cedo, e levanta consigo uma importante 

consideração a respeito do nível de produção necessário para se obter um filme criativo e 

reconhecido. Mesmo que as agências do país possa não ter a mesma verba das européias ou 

das norte-americanas, não raro demonstram a capacidade criativa com produções bastante 

econômicas. O Grand Prix de 1969, de Pepsi-Cola Nino, e o ouro de 2011, de H2OH Braids 

(já comentado em uma citação de Erh Ray), são ótimos exemplos. 
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Figura 32 – Pepsi-Cola Nino (1969) 

 
Fonte: Canneslions.com 

 
Figura 33 – H2OH Braids (2011) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=xdOoJjvr0GM 
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Enquanto isso, a experiência brasileira na área Films teria algumas características 

próprias. O presidente Jânio Quadros proibira a veiculação de mensagens comerciais na 

televisão brasileira na década de 60 e, só em 1970, surgiria a CP - Cinema e Publicidade, 

empresa de exibição e distribuição de filmes a ser filiada à SAWA e dirigida pelo argentino 

Victor Petersen e pelo brasileiro Luiz Antônio Ribeiro Pinto. Um dos resultados seria o 

ingresso brasileiro em Cannes no ano seguinte, com 22 filmes, a participação de Alex 

Periscinoto no júri e um excelente retorno: uma prata, do comercial O Nobre para a 

mortadela Swift, estrelado por Raúl Cortez, conforme a figura 17, e dois bronzes, de 

Overturn para Cofap, e The Big Class of Satisfaction, para Lacta (PORTAL DA 

PROPAGANDA, 2012). 
 

Figura 34 – Swift O Nobre (1971) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=E9iVZYGVILU 

 

Mesmo que os já mencionados fantasmas tenham sido o motivo de sua agência, a 

W/Brasil, ter se ausentado por cinco anos do festival, o mais premiado e lembrado criativo 

brasileiro em Cannes é Washington Olivetto. Com apenas 20 anos, em 1972, conquistou seu 

primeiro bronze sem nem ao menos ir ao Festival, tal era seu descrédito na possibilidade de 

vencer. Três anos depois, quando estava na agência DPZ, Olivetto ganharia o primeiro ouro 
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brasileiro, com o filme Homem com mais de 40 anos, para o Conselho Nacional de 

Propaganda. 

 
Figura 35 – CNP Homem com mais de 40 anos (1975) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=dGPKptAvDfw 
 

Atualmente, como já dito, a área de Films não tem sido pródiga para o Brasil; o 

evento de 2011 foi mais um em que o país não obteve Gold Lions para seus comerciais. Entre 

2000 e 2010, segundo a publicação Meio e Mensagem, o país recebeu apenas quatro ouros: 

“em 2009, por ‘Cachorro-Peixe’, da AlmapBBDO para SpaceFox, da Volkswagen; em 2005, 

por ‘Azarados’, da JWT para Kleenex; em 2003, por ‘Porco’, da Neogama para Dako; e em 

2000, por ‘A Semana’, da W/ para Época”, apresentados na figura 36 (MEIO E 

MENSAGEM, 2010). 
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Figura 36 – VW Cachorro-Peixe (2009), Kleenex Azarados (2005), GE Porco (2003) e Época A Semana 
(2000). 

 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=R-moPuz44Nc  
http://www.youtube.com/watch?v=p2oD9lhsTEQ 
http://www.youtube.com/watch?v=UMMZnkSTMAg 
http://www.youtube.com/watch?v=KU7pUs2opis 
 

A revista eletrônica ainda traz a queda de 4% no número de inscrições brasileiras 

da área em 2010, colocando o país como o quinto maior concorrente, com 135 comerciais 

inscritos, atrás de Estados Unidos (791), Reino Unido (260), França (160), Argentina (140) e 

Canadá (138). “As agências brasileiras que mais investiram na caça aos Leões de Films 

foram Talent (15), AlmapBBDO (14) e BorghiErh/Lowe (13)” (MEIO E MENSAGEM, 

2010). 

Com tudo isso, este capítulo permitiu a compreensão da importância histórica e 

atual do Cannes Lions, bem como de sua área fundadora e que ainda está entre as mais 

prestigiadas, Films. E, para captar a essência de um festival que interfere no mercado 

publicitário, na cultura, nos meios de comunicação e em muitos outros aspectos de economia 

e sociedade, esta dissertação busca mais informações sobre aquilo que ele defende como sua 

principal bandeira: criatividade. O capítulo 3, pois, distingue as formas criativas, o modo 

como são geradas e recebidas, primeiramente em um âmbito genérico e, posteriormente na 

publicidade e, em especial, no audiovisual publicitário.  
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3 CRIATIVIDADE  

 

Um dos conceitos tradicionalmente relacionados à publicidade e prestigiados em 

particular no Cannes Lions International Advertising Festival é a criatividade. Neste tópico, 

serão, então, discutidas as concepções de criatividade, aplicando-as especialmente às formas 

publicitárias das quais este estudo compartilha. O que se propõe é a captura e análise do que é 

a criatividade imanente ao Festival de Cannes e, mais detalhadamente, do que foi a 

criatividade em audiovisual na última década do festival segundo os indícios verificados.  

Os referenciais servem como base para a observação do que é mantido e alterado 

nas características daquilo que já se pressupõe criativo e esteticamente belo, uma vez 

premiado. As propostas de Umberto Eco com Obra Aberta (1991) e A Estrutura Ausente 

(2001) são de extrema importância na formação de tais pressupostos para este trabalho. É do 

autor italiano, conhecido por seus estudos semióticos, que são obtidas as noções de 

ambiguidade e transgressão, tão caras à pesquisa.  

 

3.1 DEFININDO CRIATIVIDADE 

 

Eco explica que, sob a ótica estético-semiótica, pode ocorrer, na mensagem 

criativa, uma transgressão de códigos, que resulta em uma informação organizada de forma 

diferente e inusitada, por tal autor chamada de informação estética. Isso significa que o 

código, o mecanismo conversor que projeta a comunicação entre dois pontos, pode ser 

aproximado do ordinário e das convenções, enquanto sua quebra resulta em originalidade 

criativa. 

Já o professor francês Jacques Aumont é um estudioso de cinema, tendo 

observado o desenvolvimento da cinematografia e suas técnicas a partir dos grandes diretores 

da história. Seus postulados a respeito da originalidade da imagem audiovisual são outra 

gama de grande colaboração para a compreensão deste estudo sobre a criatividade no setor. 

Para Aumont (1996), a originalidade e o prazer fruidor da atividade perceptiva são traços da 

criatividade que repercutem na eficácia “espiritual” da imagem. Sua visão, sobretudo, enfoca 

o uso da criatividade: é eficiente e criativo aquilo que chama a atenção do público. 

Eco (2001) expõe sua teoria sobre a mensagem como função estética a fim de 

demonstrar que esta também pode ser auto-referente e ambígua (imprecisa e múltipla) em 
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relação às normas de comunicação e aos códigos que reduzem as possibilidades 

comunicativas. Se os códigos, porém, são justamente os parâmetros pré-concebidos e 

pautados na sociedade em seu referencial e conhecimento enciclopédico, transgressão e 

ambiguidade, que desafiam tais códigos, poderiam ser realidades criativas semelhantes.  

Contudo, apesar de principalmente a ambiguidade poder ser lida como uma 

sequência à transgressão, esta dissertação adota a compreensão de que ambas são distintas e 

também podem ocorrer separada e independentemente. De forma breve, é possível esclarecer 

que a transgressão promove a introdução de novos códigos, surpreendendo por apresentar 

realidades não familiares ao receptor da mensagem. Já a ambiguidade apenas joga com os 

códigos existentes e, apesar de tal associação gerar uma novidade, é muito mais dependente 

de uma interpretação por parte do receptor a partir da apresentação de realidades já presentes 

em seu conhecimento enciclopédico. 

Dessa forma, tanto a quebra de expectativas e a geração de mensagens e imagens 

novas (gerando inclusive um aumento do conhecimento), quanto a combinação inusitada de 

contextos de forma ambígua conferem a função criativa e regozijante ao fruidor. No caso do 

presente estudo, o telespectador e o júri recebem este valor, o que seria uma das pertinentes 

explicações para a premiação de determinadas peças.  

Nas seções seguintes, esses dois caminhos criativos apontados serão descritos em 

maiores detalhes. 

  

3.2 TRANSGRESSÃO 

 

Segundo Umberto Eco (2001, p. 157): 
A técnica publicitária, nos seus melhores exemplos, parece baseada no pressuposto 
informacional de que um anúncio mais atrairá a atenção do espectador quanto mais 
violar as normas comunicacionais adquiridas (e subverter, destarte, um sistema de 
expectativas retóricas). 

 

Mesmo que Eco (2001, p. 157) faça uma ressalva dizendo que existe publicidade 

baseada “na proposta de arquétipos do gosto que preenche exatamente as mais previsíveis 

expectativas”, acaba por definir que um publicitário “sempre tentará realizar o seu apelo 

através de soluções originais” para que o espectador chegue “não só na resposta do tipo ‘este 

produto me agrada’, mas também ‘este produto me fala de modo singular’ e, por conseguinte, 

‘este é um produto inteligente e de prestígio’”. 
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Eco (2001) ainda revela que os códigos publicitários funcionam no registro 

duplo, verbal e visual (deixando de fora a parte sonora, pelo fato de compor seu universo 

amostral entre peças de mídia impressa e não audiovisual). O primeiro teria função de 

ancorar a mensagem, visto que a comunicação visual seria mais ambígua. O autor, entretanto, 

ressalta os artifícios retóricos possíveis em texto, sendo as combinações dos dois registros as 

mais diversas: “com imagem de função estética e texto de função emotiva ou com imagem 

que procede por simples tropos enquanto que o texto introduz lugares; ou com imagem que 

propõe um lugar argumentativo e texto que o contradiz; e assim por diante” (ECO, 2001, p. 

161). É exatamente esta ancoragem, ou não, entre verbal, visual e também sonoro, já que se 

fala de publicidade audiovisual e não impressa como era o caso de Eco, que o presente estudo 

pretende mapear. 

Considerando os estudos sobre persuasão verbal como integrantes de uma 

tradição de pesquisa retórica já concluída, Eco (2001) enfatiza a comunicação visual, 

identificando três níveis iniciais de codificação: icônico, iconográfico e tropológico. O 

primeiro se refere à capacidade dos espectadores de aceitarem determinada configuração 

como a representação de algo, sendo os casos mais intensos aqueles que geram valor emotivo 

e levam ao desejo (ao invés de apenas denotar), tais como os “ícones gastronômicos” da 

camada de gelo sobre o copo de cerveja ou da maciez da pele feminina. O nível iconográfico, 

de codificações históricas ou ditadas pela publicidade, promove configurações em que, por 

exemplo, um tapa-olho conota pirata e um cruzar de pernas, a condição de modelo 

fotográfica. O último nível equivale aos tropos (mudanças de sentido) verbais, podendo ser 

não usual e com valor estético ou a exata tradução visual da metáfora.  

Segundo Eco (2001), a publicidade introduziu casos típicos, como a hipérbole de 

um pneu rodando entre filas de pregos ou a metáfora do colibri em uma flor, representando a 

fartura do combustível Esso. Há ainda a participação mágica por aproximação (relação 

metafórica entre um homem atual e um fidalgo setecentista, por exemplo), o iconograma 

kitsch (como o dos produtos batizados de Gioconda), a dupla metonímia (de aproximar a 

imagem de uma lata de leite em pó Mococa com a de uma vaca de mesmo nome) e a quase 

sempre usada antonomásia (em que uma jovem no espelho representa todas, pois o caso 

demonstrado é convencionalmente reconhecido como universal). 

Com tais características, Eco defendia a transgressão de códigos (os padrões de 

expectativa da população, segundo sua cultura) como um dos principais caminhos criativos. 
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Os códigos, que a princípio reduzem as possibilidades comunicativas para uma comunicação 

melhor sucedida, podem ser justamente quebrados para dar margem à imaginação e à 

organização da informação de maneira diferente, inusitada, estética e capaz de chamar a 

atenção. O paradigma utilizado para a prática ordinária é desrespeitado para o surgimento do 

original.  

Um caso evidente de hipérbole para representar um jeans com lavagens retorcidas 

e que se ajusta aos corpos durante os movimentos, é o filme de Levi’s, exposto nos frames da 

figura 37. Tipicamente transgressor, o comercial apresenta uma imagem inimaginável e, 

portanto, surpreendente: os corpos das personagens começam a se contorcer a ponto de seus 

membros se descolarem. Nesse caso, como queria Eco (2001), a parte textual tem mesmo a 

função de ancoragem, dando sentido a um visual ousado e gerador de tamanha estranheza: o 

lettering (legenda ou texto sobre a tela) assina a peça dizendo que as calças foram torcidas 

para servir11. 
 

Figura 37 – Levi’s Twisted to Fit (2001) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=fiBAuWFvm3k 

 
                                            
11 Tradução do autor para “twisted to fit”. 



 76 

Tão logo se produz a interação dos registros visual e verbal, Eco (2001) aponta 

outros dois níveis de codificação: tópico e entimemático. O primeiro compreende premissas e 

lugares argumentativos evocadas por iconogramas (como no caso da imagem de uma mãe e 

um berço, conotando um leque de persuasões relacionadas ao amor maternal). Já o 

entimemático se refere a argumentações visuais, mas deflagra a questão da polivalência da 

imagem (estritamente relacionada à noção de ambiguidade) colocando o papel de ancoragem 

da mensagem nas mãos do discurso verbal ou da interação entre os dois registros. 

Finalmente, apesar de afirmar a necessidade da transgressão para a criatividade, 

Eco (2001) declara que esta não é suficiente para uma peça ser considerada criativa e nem 

mesmo é sua intensidade proporcional à grandeza da criação. Ainda em comum com os 

estudos deste autor está o fato de a presente pesquisa não pretender definir anúncios como 

criativos ou não, mas, de forma inversa e temporalmente regressiva, em analisar aqueles 

anúncios já considerados criativos procurando diagnosticar as estratégias usadas na 

materialização de uma ideia criativa. 

A seguir, as ideias de Eco (2001) sobre ambiguidade serão pormenorizadas e 

ratificadas por outros autores, completando a conceitualização dos dois caminhos criativos 

que regem esta dissertação. 

 

3.3 AMBIGUIDADE  

 

Eco (2001) diz que ao conceber uma comunicação imprecisa, criando um 

caminho de multiplicidade interpretativa, de leitura secundária ou comparativa que depende 

de conhecimento enciclopédico (prévio), o observador tem a possibilidade de formular sua 

hipótese e o prazer de decidir sobre seu rumo interpretativo. É como se, ao juntar os 

elementos da obra conforme seu critério, descobrisse o significado da mesma. O efeito 

estético e criativo causador da ambiguidade e a capacidade de o espectador adicionar novos 

sentidos a uma obra aparentemente pronta são observações que formataram o que o autor 

chamou de obra aberta. Esta nova interpretação do trabalho criativo reitera as inúmeras 

possibilidades que ele poderá ter a partir da união do trabalho do criativo combinado a 

diferentes partes interpretativas. 

Para Fayga Ostrower (1987), até mesmo circunstâncias novas dissimilares podem 

reavivar conteúdos anteriores, renovando-os, ou seja, a memória seria não-factual, sempre 
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aberta para novas interligações, configurações e associações. A noção consequente a esta é a 

percepção de que as associações são provindas do inconsciente ou pré-consciente e são base 

da imaginação, tão necessária à criação publicitária. Daí mais uma evidência da proximidade 

entre criatividade e imaginação com a busca de releitura (associação) de memórias 

(referências).  

Carrascoza (2008) define ambiguidade com um sinônimo de duplo sentido e 

ressalta que as camadas de sentido podem ser multiplicadas tanto pela interpretação do texto 

quanto da imagem: 
“Ambiguidade é um caminho que desperta atenção e provoca surpresa, desde que 
bem construída. Em propaganda esta linha criativa consiste em usar um lugar-
comum no título, que se transforma em lugar incomum pela ancoragem visual ou 
pela plataforma do texto. O sentido mais comum da frase ou da expressão-clichê é 
alterado pelo contexto, gerando um chiste (em sua outra interpretação possível).” 
 

A peça The Force, uma das favoritas em 2011 para o Grand Prix em Films, é um 

ótimo exemplo de associação e memória. Primeiro, é retomada uma personagem de um dos 

mais famosos filmes da história, Darth Vader, de Guerra nas Estrelas. Contudo, agora é um 

menino que se veste como um vilão e tenta conceber passes de mágica, fracassando sempre. 

Ao fim, surpreende-se conseguindo acender as luzes de um carro, que na realidade estão 

sendo controladas por seu pai com um comando na chave. Este é outro momento de 

ambiguidade, pois para o menino pode parecer plausível o seu poder, enquanto para o 

espectador que conhece a funcionalidade de algumas chaves de carros e a viu nas mãos da 

outra personagem, uma outra interpretação emerge. 
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Figura 38 – VW The Force (2011) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0 

 

Salbego e Aumont são citados por Ribeiro (2008, p.12) pelo fato de sustentarem 

que as convenções sociais são decisivas na interpretação das imagens e de sua estética: 

“qualquer objecto, antes de veicular no cinema ou na televisão, já carrega consigo uma gama 

de valores que o representam” e “qualquer objecto já é um discurso em si”. Ora, o exemplo 

acima certamente é uma prova muito clara dessa afirmativa: Darth Vader é conhecido por 

uma imensa maioria da população e provoca uma série de resgates em seu conhecimento 

enciclopédico, sendo a personagem específica escolhida, sem dúvida, uma das razões da 

graça do comercial, pelo contraste de seu caráter com o da pura e ingênua criança. 

Salbego (apud Ribeiro, 2008) revela que a palavra espectador deriva de speculum, 

que significa espelho. Em concordância, Bigal (1999, p. 58) diz que “a composição poético-

estética publicitária permite a identificação, como se o filme fosse o espelho lacaniano (...)” e 

prossegue afirmando que o espectador sente “o reconhecimento de sua própria imagem, já 

que a equivalência de material e de semantemas foi retirada de seu próprio repertório 

imagético”, ou seja, já que teve parte ativa na construção da mensagem, tornando-a mais 

particularizada. 

Na definição do fruir e do uso do conhecimento enciclopédico, Aumont (2004, p. 

90) retoma a “regra do etc”, que entra em prática quando o espectador aciona seus saberes 
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prévios e preenche lacunas da representação, ou seja, o não-representado. Parte de 

incumbência do espectador é projetiva, tenta suprir o ausente, correndo inclusive o risco da 

superinterpretação. “A imagem é, pois, tanto do ponto de vista de seu autor quanto de seu 

espectador, um fenômeno ligado também à imaginação”. 

As relações de trânsito entre domínios são levantadas por Souza (apud DEPEXE, 

2001, p.7) am mencionar a arquitetura funcional de metáforas e outras figuras de linguagem 

certamente inclusas no conceito de ambiguidade de Eco: 
 
O indivíduo não consegue encontrar, no domínio inicial, elementos suficientes para 
lidar com a situação e tenta buscar esses elementos em outros domínios e, numa 
relação de analogia, encontrar subsídios para resolver seu problema. 
 

Semelhante à dualidade interpretativa citada por Eco, há também o conceito 

exposto por Bigal (1999) ao elucidar as características da poética concreta. A autora descreve 

a mesma como representativa de um mundo não objetivo, mas exposto em som, carga 

emocional e visual que dão ao receptor alternativas a partir de infinitas possibilidades de 

compreensão. É necessária certa interação, produção de sentido, ainda que improvisada ou 

contrária ao caminho apresentado pelo criador. Evidentemente que tal formato originário da 

poética não pode ser completamente adaptada à publicidade. Ao marketing seria desastroso 

uma interpretação muito diferente da desejada pela criação. Porém, o conceito de abertura de 

margens compreensivas e caminhos incompletos de narrativa é ainda bem explorado pela 

propaganda. 
Dessa forma, para Iasbeck (2006), a ambiguidade na publicidade não pode ser tão 

ampla, pois os criativos não querem transmitir imprecisão em certas informações. O produto 

ofertado certamente não pode ser mal interpretado; pelo contrário, deve ser exaltado. Nesse 

sentido, a ambiguidade promovida pela criatividade publicitária não é a que causa dicotomia 

interpretativa, mas sim aquela que soma duas mensagens positivas ou que se reforçam, 

levando com as mesmas palavras, sons e imagens a mais caminhos favoráveis ao anunciante. 

Barthes (1985) analisa a criatividade textual publicitária, elaborando um paralelo 

com os elementos de construção da poesia: figuras de retórica, metáforas, jogos de palavras e 

outros signos duplos. Signos estes que gerariam uma mensagem conotada (em que 

significado e significante não são os mesmos) que por assumir múltiplos sentidos seria 

criativa e melhor. Sendo assim, pode-se inferir que a ambiguidade é tanto para Eco quanto 

para Barthes um gatilho essencial para a criatividade. Vale ressaltar que a ambiguidade ou 
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multiplicidade de sentidos sugerida pelos autores não é necessariamente proporcional à 

criatividade, visto que em excesso pode gerar indeterminação e caos. Por outro lado, em geral 

promove a síntese de informações percebidas e compreendidas ao mesmo tempo, o que 

estimula o fruir. O objetivo não é criar ambiguidade para que o consumidor possa entender 

um sentido ou outro, mas para que entenda, a partir dos mesmos signos, ambos. 

Carracoza e Hoff (2009) concordam que o diálogo entre textos sempre implica 

criatividade, pois ocorre a reinvenção de um arquétipo literário segundo a cultura vigente. 

Mattos e Rossini (2010) colocam que a associação de referências é o alicerce para as ideias 

consideradas criativas: a publicidade bebe de diversas fontes para reescrever memórias 

verbais e audiovisuais advindas de filmes, livros, músicas, obras de arte, além da própria 

publicidade e de ainda outras inspirações. No exemplo da figura 39, o filme da marca 

esportiva Nike tem como paralelo o musical West Side Story. Não só é feita uma releitura de 

uma faixa da trilha sonora composta por Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, como são 

apresentadas semelhanças entre a personagem original, Maria, e a protagonista do comercial, 

a tenista Sharapova. Contudo, é exatamente na percepção da diferença, diante de tantas 

semelhanças, que está a mensagem da marca. A bela desportista não se encanta futilmente 

com um romance, mas preocupa-se com o desempenho máximo nas quadras e derrota 

impiedosamente seus adversários.  
 

Figura 39 –Jerome Robbins West Side Story (1961) e Nike I Feel Pretty (2008) 

   
Fonte: MATTOS e ROSSINI (2011). Documento eletrônico. 

 

Por fim, aplicando os conceitos de tom e ambiguidade ao audiovisual, Turner 

(1997) usa o exemplo de filmes de cinema para explicar a quebra de suas convenções com a 
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colaboração e aceitação do público. Para que isto seja possível, entretanto, o autor diz que 

todos os envolvidos devem ter a consciência das convenções. Só assim sua distorção através 

de uma das estratégias codificantes supracitadas será compreendida e fruída pelo público. A 

noção de ambiguidade é, de fato, central na explicação do efeito estético e da apreciação de 

uma obra de arte, o que neste trabalho é adaptado também às peças publicitárias.  

Evidentemente, existem formas de ambiguidade usadas na propaganda em que as 

referências são muito singelas e exigem menos referencial enciclopédico. Slogans 

publicitários são, com frequência, derivados de expressões idiomáticas, que acabam ali 

referendadas para um público que certamente as conhece. No próprio cotidiano da 

comunicação escrita ou falada, não raro a ambiguidade surge involuntariamente – e por vezes 

prejudicando a comunicação – em uma simples frase com dois possíveis sujeitos em que o 

predicado deveria se relacionar a apenas um.  

Ao fim, sabemos que transgressão e ambiguidade são caminhos criativos relativos 

à realidade cultural de um grupo e, portanto, especificamente considerados em Cannes. 

Apesar de se falar em peças globais, como já dito antes, que seriam compreendidas em 

diversas culturas, certamente há em Cannes um perfil de público muito definido, que atende 

de forma semelhante a ambos caminhos criativos. O que se quer deixar claro é que, fora do 

Festival, peças ainda menos ousadas podem ser extremamente transgressoras, quando vistas 

por grupos acostumados à comunicação mais tradicional e objetiva. A transgressão depende 

do que o público julga ser o lugar-comum. 

Também a ambiguidade pode não ser captada por todos, graças à falta de um 

conhecimento base, o que concede, então, à peça de múltiplos significados, apenas uma 

leitura linear. Certamente, transgredir e ser ambíguo não é necessariamente na publicidade o 

mesmo que é no cinema, nem o mesmo em dois grupos de espectadores e nem o mesmo em 

dois festivais de criatividade. Contudo, dada à padronização considerável dos criadores que 

inscrevem e que julgam em Cannes, pode-se presentemente evoluir na revelação do que esses 

caminhos trazem ao festival em questão, ainda que seu julgamento quantitativo seja 

sabidamente um desafio que não se pretende vencer com perfeição. Entender como esses 

aspectos são vistos na prática publicitária permite avançar ainda mais na compreensão do 

objeto desta pesquisa. 
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3.4 CRIATIVIDADE EM PUBLICIDADE 

 

Barreto (2004, p. 133) apresenta a seguinte concepção sobre a criatividade no 

meio publicitário: 
Assim, público, clientes, agências amam a criatividade – desejam-na nos anúncios 
e, para muitos, quanto mais melhor. Passou a ser um (Alto) valor absoluto por si 
próprio, e facilmente reconhecível por sua óbvia capacidade de ‘chamar a atenção’ 
para as peças de propaganda que contam com ela. 

 

Ao tratar da mensagem publicitária, Eco (2001) privilegia a questão visual, mas 

se propõe a analisar os sistemas de figuras, exemplos e argumentos retóricos, reportando-os a 

situações verbais e visuais extraídas da publicidade (no caso das peças audiovisuais, e não 

impressas, supõe-se que também cabe a adição da análise sonora). O autor menciona as 

configurações semânticas capazes de utilizar códigos iconográficos, do gosto e sensibilidade, 

retóricos, estilísticos e do inconsciente. Após, lembra de Jakobson para retomar as seis 

funções do discurso: emotiva, referencial, fática, metalinguística, estética ou imperativa. Elas 

podem aparecer concomitantemente e com maior ou menor intensidade em diferentes 

caminhos criativos publicitários.  

Na prática publicitária propriamente dita, pode-se perceber uma maior discussão 

sobre o conceito de criatividade a partir de um mapeamento histórico relativo à evolução 

deste setor profissional. Para Domingos (2003), a propaganda criativa é uma consequência da 

evolução histórica da publicidade. Inicialmente bastava explicar os novos produtos para gerar 

conhecimento e desencadear vendas, mas na segunda metade do século 20, o aumento da 

concorrência e a similaridade das ofertas exigiu uma propaganda criativa, “para ganhar a 

preferência do consumidor, diferenciar os produtos e construir imagens de marca” 

(DOMINGOS, 2003, p. 116). Na figura 40, um frame de um dos filmes mais clássicos das 

últimas décadas, prata em Cannes em 1998, prova como a Apple se posicionou literalmente 

dessa forma, de pensar diferente (“think different”), contrariando a concorrência e criando um 

conceito baseado no público, bastante diferente de sua maior rival, a IBM, que estampava o 

slogan “think” (pense). 
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Figura 40 – Apple Think Different (1998) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=cFEarBzelBs 

 
Em um caso mais atual e ainda mais transcendente, a figura 41 mostra um 

vencedor de Gold Lions em Outdoor e Direct, uma peça que não é apenas propaganda, mas 

evoluiu criativamente a ponto de se tornar um ponto-de-venda, facilitando a compra. A 

cadeia de supermercados Home Plus colocou painéis nas estações de metro, que reproduziam 

gôndolas do supermercado e permitiam a encomenda dos produtos a partir da leitura de 

códigos pelo celular. 
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Figura 41 – Home Plus Subway Virtual Store (2011) 

 
Fonte: Canneslions.com.br 

 
Em uma retomada histórica dos grandes nomes da propaganda criativa, pode-se 

citar Bill Bernbach (e sua agência DDB, de Nova York) como o grande marco na ascensão da 

criatividade como estratégia para eficácia. A partir dele, os anúncio passaram a ser 

provocativos, irreverentes e emocionais. Além disso, Bernbach foi o responsável por criar a 

estrutura de agência compacta e ágil utilizada até hoje, contando por exemplo com uma dupla 

de criação, na qual redator e diretor de arte trabalham juntos. Em uma de suas obras-primas, o 

publicitário subverteu a cultura americana da época, na qual a grandeza era frequentemente 

considerada uma qualidade. Ao criar o anúncio para a Volkswagen da figura 42, gerou 

impacto ou atenção, memorização e evidente diferenciação, tanto pela singularidade do 

próprio produto, quanto pelo estética da peça, já que a concorrência tinha por hábito o uso de 

anúncios-catálogo. 
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Figura 42 – Anúncio para Volkswagen12 

 

 
Além do fundador da DDB, outra figura histórica para o desenvolvimento da 

criação publicitária foi o também redator David Ogilvy. O criativo inglês se somou aos 

pioneiros da linguagem coloquial nos anúncios, popularizando a publicidade, tornando-a uma 

referência de comportamento para o público. Segundo Vieira (2003, p. 89), “passou a 

externar os desejos não-expressos, mas profundamente arraigados na formação cultural das 

pessoas (...)”. O modelo de Ogilvy abandona o academicismo e cria a partir do cotidiano e da 

vida real do público-alvo.  

Domingos (2003), paralelamente, pontua o que considera base para a boa criação 

no cotidiano das agências. Ao citar a informação, infere que a criatividade pode gerar peças 

com conteúdo desconhecido do público, além daquele sobre o produto ofertado, tendo, 

portanto, certo papel didático. Aqui, há um vínculo com a questão que Eco (2001) coloca a 

respeito da transgressão do conhecimento da audiência, apoiada pelo supracitado Ogilvy, que 

via a propaganda não como uma forma de entretenimento, mas como um meio de 
                                            
12 Disponível em <http://www.putasacada.com.br/think-small-ddb/> Acesso em jan. 2011. 
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informação. Domingos (2003) aborda ainda o processo criativo, como fundamento para a 

geração de ideias, tanto artísticas como publicitárias. Tal processo passaria por uma 

empolgação acompanhada de coleta de dados, uma combinação com informações prévias e 

inconscientes com as recebidas, um período de indecisão e a criação propriamente dita.  

O autor, apesar disso, concorda com Vieira (2003), ao concluir que a criação 

resultante, para ser eficaz, deve ser simples e de fácil compreensão pelo espectador almejado; 

a contribuição cultural é importante, mas a erudição seria um problema (o que aponta, desta 

feita, uma diferença do que por vezes ocorre com as artes). Depexe (2008, p. 3) cita Ribeiro e 

Schuster ao definir a visão publicitária sobre a criatividade: “criatividade pela criatividade 

não nos interessa. Nos interessa a criatividade aplicada a um objetivo, a um resultado 

concreto, seja vender mais, seja aumentar a presença de uma marca na cabeça das pessoas. A 

gente não faz arte. A gente faz arte aplicada.”  

No case premiado com ouro na área de Cyber em 2011 em Cannes, a opção de 

dois autores de um livro foi por promover sua obra e seus nomes, ou seja, suas marcas, ao 

invés de focarem na venda do produto. Para tanto, criaram a ferramenta Pay With a Tweet 

(pague com um tweet), que pode ser visualizado na figura 43, responsável por permitir 

qualquer internauta a fazer o download da versão digital do livro. Em contrapartida, os 

futuros leitores deveriam fazer alguma postagem na rede social Twitter sobre o livro, o que 

significaria que seus seguidores veriam aquele comentário e possivelmente continuariam 

repercutindo o tópico. 
 
Figura 43 – Innovative Thunder Pay with a Tweet (2011)13 

 
 

                                            
13 Disponível em <http://www.paywithatweet.com/>. Acesso em jan. 2012. 
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Daí a importância de eficiência aos objetivos de marketing (seja tornar a marca 

mais relevante, aumentar as vendas do produto, ou outro), que distingue os anseios primeiros 

da prática de mercado daquele festejado em Cannes, que é conceber algo criativo, sem 

necessariamente trazer resultados para o anunciante. Retomando a questão da informação, tão 

cara à publicidade, há vezes em que o código “limpo” e não sua transgressão gera resultados 

muito melhores em comunicação. Para Barreto (2004), a criatividade também está em 

renunciar o uso da imaginação, por exemplo, nos casos em que a novidade ou o diferencial 

do produto já tem grande poder de persuasão e não precisa ser envolto por criação e, sim, 

explicado claramente (como era o caso mencionado dos produtos divulgados de forma 

fundamentalmente didática até os anos 50). Em suma, em alguns casos, a melhor estratégia 

de divulgação pode ser o comunicado mais simples e nada criativo, que, aí sim, independente 

de transgressão, acresce conhecimento ao público. 

Para unir compreensão e criatividade que estimule a interpretação, o 

aprofundamento teórico de Bigal (1999) respalda Bernbach e Ogilvy e confirma a fala 

coloquial como geradora de proximidade e familiaridade. Esta autora acrescenta, agora de 

forma menos entusiasta, que as únicas peças dignas de premiações são as que fogem do 

lugar-comum do nível sintático, com mensagem construída centrada no receptor e na função 

conativa, tendo como resultado o conceito imperativo “compre”. A autora também chega à 

conclusão de Vieira (2003) e Domingos (2003), definindo que a composição poético-estética 

da propaganda amplia a qualidade informacional média da sociedade.  

A campanha de Google em 2011 é um exemplo bastante adequado para elucidar a 

questão do conhecimento transmitido por meio da propaganda, posta em prática não por 

acaso para um anunciante que é uma ferramenta de busca bastante ligada ao aprendizado. O 

filme retratado na figura 44 é apenas um de uma série de filmes (dentre quais quatro 

receberam ouro em Films) encomendados pela campanha aos milhões de usuários do site. O 

objetivo era explicar de forma criativa como usar algumas das funcionalidades do Google. 

Neste caso, o aplicativo de reconhecimento de imagem para celular é demonstrado e ao 

mesmo tempo enganado: os jovens se maquiam como o famoso Mount Rushmore para 

verificar que o programa os reconhece como se fossem, de fato, a gigante montanha lapidada. 
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Figura 44 – Google Demo Slam Rushmore (2011) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Ej4iXE61a-8 

 

Ao analisa a questão da inspiração, Barreto (2004) a identifica como um 

fenômeno moderno, que não seria imprescindível para a criatividade, mas um elemento 

consequente da individualização do artista, o que poderia ser considerado relativo no 

contexto de equipes de criação e de prazos constantes da publicidade. Com isso, o autor é 

taxativo ao responsabilizar a técnica, a experiência e a dedicação pelo fazer criativo, 

colocando a inspiração em segundo plano. A tarefa do homem criativo fica definida como 

lazer, pensar e criar jamais mecânicos ou predeterminados, mas continuamente explorados e 

aprimorados pela técnica. Também nesta pesquisa se procura apontar alguns pontos repetidos 

da criatividade, referente aos caminhos optados para seu desenlace. Parece ser possível ver 

uma repetição não das ideias, ou pelo menos não na maioria dos casos, mas uma repetição da 

espécie de mecanismo ou escolhas estratégicas que as geram e permitem sua classificação.   

Em alguns casos, a forma de pensar publicitária segue raciocínios e caminhos tão 

semelhantes partindo de problemas próximos, que chega a um resultado indesejado: ideias 

quase iguais. É o caso apresentado na figura 45 em que a ideia de que consumir uma bebida 

diet torna a pessoa mais magra do que se consumisse uma convencional, acaba por gerar uma 

mesma associação a partir do formato do canudo usado para beber o produto. As imagens 
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muito semelhantes são peças impressas que anunciam os produtos dietéticos de Andifrut, 

Pepsi, Grapete e Parmalat. 

 
Figura 45 – Propagandas quase iguais14 

 
 

Desta criação nada descompromissada, mas tampouco submissa, está a noção de 

Barreto (2004) de que o anúncio adequado demonstra superioridade, diferenciação (diferente 

dos supracitados) e persuade o espectador por isso. Deslumbrado pela ideia criativa, o 

individuo já está parcialmente envolvido para ser levado à compra. Daí a importância de não 

faltar com a verdade: o receptor aceita o papel de persuadido, mas não o de enganado. 

Portanto, uma campanha não deve necessariamente ser julgada por sua originalidade ou 

imaginação, mas por seu poder de persuasão. Isso não ocorre em Cannes, um festival que 

prioriza os primeiros pontos em detrimento do último. Do contrário, poderíamos ter como 

vencedora uma peça objetiva e simples mostrando um preço muito baixo como atributo do 

produto ofertado. Ora, a informação de um preço muito baixo é relevante, persuasiva e 

eficaz, ideal para o mercado, mas não para o Cannes Lions.  

Em geral, a grande concorrência e raridade de atributos realmente únicos são 

promotores da criatividade e do apelo a construções persuasivas mais originais, essas, sim, 

presentes em premiações. Os principais pontos levantados por Barreto (2004) definem os 

seguintes pressupostos para propaganda criativa: localiza um problema; gera uma solução por 

meio da criatividade que não seria gerada via procedimento convencional; e persuade publico 

e mercado. O autor cita um exemplo famoso e antigo, de 1913, de uma campanha norte-

americana que cumpriu tais pressupostos e obteve amplos resultados: o teaser (anúncio 

criador de curiosidade e expectativa) da campanha de lançamento dos cigarros Camels 

(figura 46). 

 

                                            
14 Disponível em <http://examedevista.blogspot.com/2008/04/propagandas-quase-iguais.html>. Acesso em jan.  
2012. 
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Figura 46 – Teaser para Camel15 

 
 

A indústria do cigarro Camel estava em plena produção preparando-se para seu 

lançamento. Tinha, entretanto, o problema de fazer com que as pessoas soubessem da 

existência de seu produto. Uma campanha de teasers instigantes sobre a chegada de camelos 

nas cidades americanas garantiu o sucesso das vendas quando o produto foi revelado.  

O problema também é ponto fundamental da argumentação de Sant’anna (2005), 

que define criatividade como a sua solução de forma original e útil, com objetivo. Daí a 

importância que o autor concede à fase de briefing, na qual o setor de atendimento da agência 

recebe o pedido e as informações do cliente. No briefing, está o problema, as características 

do cliente e o contexto para que a criação saiba não só o que falar, mas como falar em uma 

peça publicitária. Ao anúncio, com problema e objetivo, não bastará a beleza gráfica ou o 

humor, será necessária persuasão, coerência com a necessidade do cliente, além de 

credibilidade, atualidade e simplicidade (outro ponto enfatizado pelo autor). Segundo 

                                            
15 Disponível em < http://tobaccodocuments.org/ pollay_ads/Came01.11.html>. Acesso em mar. 2011. 
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Sant’anna (2005), a simplicidade garante a fácil compreensão e a surpresa, causada por uma 

solução sem rodeios apesar de inovadora. 

Para atingir tais resultados, diversos autores elencam as fases do processo 

criativo, já citadas, segundo Domingos (2003). Barreto (2004) as descreve em quatro etapas. 

A preparação é a colocação em face a um problema, momento em que o criativo coleta o 

maior número de dados sobre este. A incubação é um momento para se afastar do problema 

para que ele fique “maturando” em seu inconsciente ou pré-consciente. Seguem, então, as 

fases da iluminação, na qual a ideia surge, e da verificação, quando o retorno ao consciente e 

a racionalidade dão forma plausível ao que a imaginação criou, promovem testes e 

julgamentos. 

Sob o ponto de vista do profissional de criação, Barreto  (2004) estabelece que 

cada um possui formatos e hábitos que otimizam sua criatividade; as quatro fases acabam se 

misturando na pressão dos prazos das agências e também como um reflexo de quem as visita 

cotidianamente. Para alguns, a criação pode envolver alguma mania ou período do dia para 

um maior rendimento. O cerne das ideias estaria, independente das oscilações do processo, 

em “descobrir relações novas em coisas conhecidas” (BARRETO, 2004, p. 157). Para tanto, 

o homem criativo descrito pelo autor deve ser inteligente, complicado (sensível e por vezes 

“neurótico”), bem-humorado, além de se manter sempre adequado à necessidade do cliente.  

Vale lembrar que para Barreto (2004) a “elaboração”, ou seja, o desenvolvimento 

da redação, layouts, desenhos e fotografias, que ficará a seguir mais identificado com as 

contribuições no campo da estética, trata-se de tarefa técnica posterior à solução e não são, 

por isso, parte do processo de criatividade. Por outro lado, o autor não deixa de contextualizar 

alguns sistemas estéticos como parte das estratégias criativas e chega, inclusive, a subdividir 

suas “receitas” criativas em visuais, editoriais e audiovisuais. Algumas das estratégias 

criativas citadas, em um momento em que o autor filia o conceito de criatividade ao de 

persuasão, são as seguintes: submeter o produto a uma aventura visual, ir do abstrato ao 

concreto, comparar, testar, usar o apelo sexual, usar um testemunhal, ter um garoto-

propaganda, apelar para o onírico e para o fantasioso, ter uma imagem global, mostrar o 

produto de formas variadas, impor um raciocínio, humanizar, explicar o produto, explicar o 

antiproduto, dramatizar, desdobrar os usos do produto, informar, despertar a curiosidade, 

utilizar lugares-comuns e expressões de forma inovadora, associar uma frase a um produto, 

fazer humor, contar histórias e prestar serviços. 
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Segundo Domingos (2003), a criatividade está relacionada a três fatores 

fundamentais: impacto, diferenciação e capacidade de memorização. Para um consumidor 

habituado a ser bombardeado por milhares de estímulos publicitários visuais e sonoros, estes 

seriam diferenciais vitais a uma peça publicitária para que ela se destacasse e fosse 

considerada criativa. 

Memória e atenção (conceito muito próximo ao de impacto) também são citados 

por Munsterberg (apud AUMONT, 1996, p.93), que enuncia que “os grandes traços da forma 

fílmica são também decalques das grandes funções do espírito humano (atenção, memória, 

imaginação)”. Barreto (2004, p 122) chega a definir objetivamente a propaganda valorizada 

pela criatividade como “a solução mais econômica para os problemas de venda na sociedade 

industrial” e acrescenta que “sua finalidade é a persuasão, a maioria das vezes visando um 

comportamento imediato, de compra; é a manipulação das pessoas, o domínio sobre elas – 

em massa – por meio de veículos de comunicação. O autor então compara a manipulação de 

uma propaganda à conquista de um homem sobre uma mulher e à sedutora apresentação do 

demônio, causando atração ao invés de asco e explorando os pontos fracos de sua vítima. 

Quanto a diferenciação, Bigal (1999) a considera a principal função da 

publicidade, responsável por criar uma representação de determinada marca, serviço ou 

produto capaz de torná-los claramente distintos dos demais e, com isso, mediar a relação 

entre produção e consumo. Já Vieira (2003) acredita que da criação sempre se espera algo 

surpreendente, que provavelmente satisfará o pré-requisito de ser impactante e que, em suas 

palavras, tornará a marca memorável. Assim, sobre a formulação criativa fundadora da 

diferenciação, Vieira (2003, p. 29) diz que “é sua função, mais do que demonstrar uma 

intenção de marketing, dramatizar essa intenção, de forma a torná-la memorável e, assim, 

otimizar o investimento feito pelo cliente (...)”.  

Apesar de ser possível distinguir a visão dos profissionais do mercado (Vieira, 

Barreto, etc) daquela dos autores com maior carga teórica (como Barthes e Bigal), até pelo 

foco mais comum dos primeiros no receptor e dos últimos, na mensagem, no presente estudo 

valerá mais perceber o que ambos os grupos propuseram em torno da ideia de criatividade, 

que muitas vezes começa na mensagem e é multiplicada conforme as interpretações do 

público, como elucida sobretudo Eco em seu livro Obra Aberta (1991). 

Areu e Fraga (2007) citam o risco como uma característica da publicidade 

criativa, sem a qual não surgiriam algumas das soluções finais mais acertadas. Detalhando a 
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importância da criatividade na propaganda, vale citar um estudo qualitativo desses autores, 

para quem o anúncio criativo tem as funções já citadas de chamar a atenção do público-alvo e 

de fazê-lo desenvolver uma atitude positiva frente ao produto. Os pesquisadores fizeram 

entrevistas em profundidade com consumidores leigos em propaganda, analisando sua reação 

a seis peças publicitárias, definidas por profissionais do mercado como muito criativas em 

três casos e muito pouco criativas em outros três. As análises das respostas foram indicativos 

bastante contundentes da relevância da criatividade na persuasão para uma atitude positiva 

relacionada ao produto. 

Como acréscimo à noção de criatividade, agora não apenas no mercado 

publicitário, mas especificamente no festival e na área em questão, um outro prisma pode ser 

observado. Primeiro, pode-se citar a resposta de Tony Granger, Diretor Criativo Global da 

agência Young and Rubicam e presidente do júri de Films (e também de Press) em 2011, 

sobre quais suas expectativas e qual seria o seu critério de julgamento no evento. Granger 

revelou: “estou ansioso para (...) passar o tempo encontrando o melhor que nossa indústria 

pode oferecer. Pessoalmente eu sempre busco trabalhos que parecem desprovidos de esforço 

e que revelam a verdade de uma forma inesperada”16. São palavras semelhantes às de Chris 

Garbutt, outro jurado em Films daquele ano, que fala da integração crescente de mídias e das 

inovações tecnológicas ao defender que procura “inovação, simplicidade e inspiração”.17 

Para obter outro ponto-de-vista neste mesmo nicho especialista, na ocasião do 

Cannes Festival 2011, foi oportunamente empregada a vertente de pesquisa qualitativa, por 

meio de entrevista, de cuja transcrição completa está no apêndice A. O modelo utilizado 

aproxima-se da entrevista narrativa, que para Bauer e Gaskell (2002, p. 93) procura 

“reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos informantes, tão diretamente 

quanto possível”. No dia 21 de junho de 2011 foi, portanto, entrevistado o jurado brasileiro 

da categoria Films da respectiva edição: Erh Ray, o multipremiado sócio-fundador da agência 

paulistana Borghierh/Lowe.  

                                            
16 Tradução do autor para: “I’m looking forward to (…) spending time finding the very best our industry has to 
offer. Personally I always look for work that feels effortless and which reveals a truth in an unexpected way. 
Disponível em <http://www.latinspots.com/site/sp/revista/detalle-revista/1031/7883/ Tony-GrangerThe-magic-
of-the-ideas-that-lead-revolutions>. Acesso em nov. 2011. 
17 Tradução do autor para: “(...) innovation, simplicity and inspiration.” Disponível em 
<http://www.lionsdailynews.com/ >. Acesso em nov. 2011. 
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Sumarizando suas conclusões, Ray acredita que, além de um acabamento e de 

uma qualidade produtiva, ao longo da última década o grande critério criatividade segue 

tendo algumas balizas constantes: a ideia inovadora, inesperada, impactante. Segundo Ray, 

“esse é o nosso dever, de criar algo inovador, jamais feito, superúnico.”, “é o soco no 

estômago. Principalmente no Festival de Cannes é o que vale: ‘puxa, como eu não pensei 

nisso’ (...)”. Ou seja, neste festival em que o corpo de jurados e o público é em grande parte 

formado por publicitários, conta mais ainda a questão fruitiva e “parnasiana”, da “arte” pela 

“arte”, e da compreensão do que é criativo não só para o espectador, mas também para o 

mercado. Sob um certo olhar, o júri parece premiar quem pensa em uma transgressão ou 

ambiguidade que ele próprio não seria capaz ou não havia chegado perto de pensar. Em 

outras palavras, vence aquele que causar mais “inveja” nos colegas de profissão.  

Por fim, tendo compreendido alguns dos norteadores da criatividade e a sua 

aplicação na esfera publicitária e, em particular, no Cannes Lions, caberá um outro 

aprofundamento. Para complementar o entendimento da criatividade dos filmes deste 

Festival, será conveniente apresentar, no próximo capítulo, uma revisão sobre audiovisual e 

suas principais características tangentes à criação de comerciais. 
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4 AUDIOVISUAL PUBLICITÁRIO 

 

Segundo Ribeiro (2008), o termo audiovisual passou a ser utilizado para 

representar a convergência de imagem e som em um mesmo meio. Em 1927, quando o usual 

ainda era a projeção em cinema acompanhada de orquestra ao vivo, a Warner Brothers 

produziu um dos primeiros filmes com som sincronizado, The Jazz Singer de Alan Crosland. 

O cartaz americano da obra, na figura 47, elucida a exploração do som em um filme em que 

música, voz e instrumentos tem papel fundamental na narrativa. 

 

Figura 47 - Cartaz do filme The Jazz Singer18 

 

 
De outro lado, a televisão nasceu explorando o audiovisual por excelência e 

apresentando um espaço novo de experiência sensorial: a imagem plana e bidimensional era 

                                            
18 Disponível em <http://en.wikipedia.org /wiki/The_Jazz_Singer_(1927_film)>. Acesso em fev. 2011. 
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entendida pelo espectador como tridimensional, enquanto o movimento, a profundidade e o 

som acentuavam a impressão de realidade. 

Apesar de o audiovisual publicitário ter iniciado no cinema, sendo também para 

este meio inaugurado o Cannes Lions, foi na televisão que a publicidade encontrou sua maior 

expressão. Até hoje é a mídia que recebe a maior parte dos investimentos da comunicação e, 

no senso comum brasileiro, a própria palavra propaganda chega a ser confundida em seu 

significado como se referindo especificamente aos comerciais televisivos. É uma 

generalização que ocorre com outros elementos que circundam o meio televisivo, tão 

imbricado no cotidiano brasileiro. O Ibope, por exemplo, é o maior instituto de pesquisas do 

país, incluindo aquelas referentes à audiência, e, por este fato, passou a ter seu nome utilizado 

como sinônimo da popularidade de um programa de TV (MARCONDES, 2001).  

Com tudo isso, fica reiterado que foi a televisão que se tornou por excelência o 

meio promotor do audiovisual publicitário e há nas características intrínsecas ao aparelho 

midiático e suas produções algumas particularidades que serão observadas por terem papel 

influenciador das criações e hábitos publicitários. 

 

4.1 QUANTO AO FORMATO 

 

O formato, não apenas em televisão, surge para normatizar e sistematizar a venda 

de espaços publicitários. “O formato é então o regime de representação audiovisual do 

conceito da emissão.[...] é uma interface, o que leva do inteligível ao audiovisual” 

(CHAMBAT-HOUILLON, p. 143, 2007). Não é algo específico da indústria audiovisual, 

mas uma resposta à racionalização dos mercados.  

Aronchi de Souza (2004) aponta que o formato são as características e os 

aspectos gerais de um programa de televisão. Está, portanto, sempre relacionado ao tipo de 

produção. O autor cita exemplos de formatos bastante similares como o do programa 

brasileiro Roletrando e do norte-americano Wheel of Fortune. A estrutura ou forma das 

atrações também está intimamente ligada à imagem da emissora e, antes disso, à organização 

de sua grade, ou seja, a distribuição de programas e comerciais em horários semanais. 

Chambat-Huillon (2007) diz que permitir a veiculação de uma série televisiva é 

propor destarte formatos menos ou mais fechados (como as franquias de programas 

internacionalmente experimentados como Quem quer ser milionário). A partir de uma 
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espécie de script, o formato, por outro lado, também poderá ter variações adaptativas. 

Segundo Rossini (2007), novos formatos emergem, igualmente, como uma mistura de médias 

e curtas-metragens, em função do surgimento de tecnologias digitais e pela aproximação 

entre cinema e TV. 

Apesar das semelhantes classificações de programas televisivos e peças 

publicitárias, Castro (2006) distingue as formas de comunicação, descrevendo o duplo papel 

da televisão, de empresa anunciante e de veículo mediador. A inter-relação descrita é 

tamanha que, para efetivar o contato mais direto com o público, a programação televisiva 

estaria aprimorando sua técnica de gestão e seu caráter manipulador, a exemplo da 

publicidade. A autora cita o exemplo da França, país sede do evento presentemente abordado, 

relatando que naquele país a televisão estatal predomina e o Estado evita a mistura das 

instâncias (programas e comerciais), destinando um espaço previamente demarcado na 

imagem da tela (com a palavra PUB) para a publicidade. Como as emissoras estatais só 

exibem os comerciais no fim dos programas, outra consequência apontada foi a redução da 

duração media dos mesmos.  

Esta consciência do espaço publicitário é mais difusa em países como o Brasil, 

com predomínio da televisão comercial. Nestes casos, é o consumo que regula a 

programação, em busca da maior ou melhor audiência possível para seus anunciantes. Não é 

à toa que historicamente tenha sido a própria publicidade a responsável pela organização 

deste meio de comunicação, e de outros também, com grades de programação, que permitiam 

um investimento de mídia mais preciso para atingir um público-alvo. Castro (2006) também 

cita a apropriação da televisão da linguagem publicitária como provas da desconstrução de 

alguns formatos ou divisões entre tais realidades do audiovisual. Apesar disso, os formatos 

também se proliferam, com patrocínios com chamadas, aparições de logotipos e 

merchandisings (a verdadeira fusão entre o conteúdo dos programas, em especial quando 

ocorrem em telenovelas, e a mensagem publicitária).  

Ribeiro (2008) esclarece que houve redução gradual não só nos programas, mas 

na duração das peças publicitárias ao longo das décadas. Como foi percebido no capítulo 2 ao 

retomar alguns filmes históricos do Cannes Lions, se no fim dos anos 60 as peças chegavam a 

ter cento e trinta segundos, nos 70 já assumiram o formato ainda existente de um minuto, 

sendo que hoje existem até mesmo os formatos de quinze e cinco segundos. A autora revela 

que a montagem dos filmes procura excluir atualmente tudo aquilo que não é fundamental à 
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transmissão da mensagem, mantendo, entre outras, certas imagens fundamentais para os 

objetivos comerciais, como os packshots, grande plano da marca ou produto anunciado. 

Segundo Ribeiro (2008), os packshots costumam finalizar as propagandas audiovisuais, 

acompanhados de legenda, locução, slogan ou síntese do conteúdo transmitido. 

Ao falar de formato publicitário, há uma analogia com a realidade dos programas 

de TV. Castro (p.136, 2007) menciona que “quando os textos pertencem a uma mesma 

campanha, frequentemente eles conservam o mesmo formato, de tal maneira que cada peça 

possa ser identificada pelo seu pertencimento”. Isto será comprovado na análise da amostra 

deste trabalho. 

Para Carrascoza e Hoff (2009), a repetição é uma das características marcantes da 

publicidade (e não apenas da audiovisual), pois o plano de mídia, aquele que prevê espaços e 

frequência de veiculação, promove a reprodução da mensagem na obsessão de comunicá-la, 

ainda que possa ocorrer redundância e saturação. Em seu posicionamento contestador e até 

pessimista, os autores também revelam a exploração dos aspectos emocionais, especialmente 

na mídia televisiva: os argumentos racionais estariam perdendo espaço para um imaginário e 

uma criatividade livres de verossimilhança e distantes da objetividade dos produtos vendidos.  

Aronchi de Souza (2004) e Tesche (2006) apontam que os formatos na televisão 

são responsáveis por diferenciar programas, definindo dimensão, fragmentação, cenários, 

atores, papéis e configurações específicas de um produto serializado. Para Tesche (2006), o 

formato é o determinante estético e fisionômico referenciado pelo gênero. Um exemplo dado 

é o do formato das narrativas seriadas, que, assim como um determinado gênero, facilita o 

reconhecimento e a aceitação pelo público. Forma-se um senso de realidade compartilhado, 

um habitus globalizado que não necessariamente exige um resultado uniforme, mas infere 

uma tendência hegemônica na forma com que os grupos sociais reconhecem determinados 

padrões.   

Na televisão, a própria propaganda se torna um formato, entre os das séries, 

novelas, clipes, programas de auditório e etc. Carrascoza e Hoff (2009) lembram que a 

duração tradicional dos trinta segundos televisivos é propulsora de peças narrativas 

fragmentadas e não-lineares. Para a estética dos chamados slices of life, contribui uma 

montagem acelerada, com efeitos de transição e sobreposição veloz de imagens. Neste 

sentido, o formato acaba por influenciar à linguagem, abordada a seguir. 
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4.2 QUANTO À LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

  

Ribeiro (2008) lembra que a maioria dos anúncios possui apenas trinta segundos, 

conforme mencionado na análise de formato, e é necessário prender a atenção em meio ao 

que Kotler calcula ser uma média de mil e quinhentas mensagens publicitárias diárias às 

quais o consumidor é exposto. Para estar entre as mensagens realmente percebidas, de trinta a 

oitenta, e entre as menos de dez com probabilidade de influenciar o comportamento, técnicas 

de atração são utilizadas, visto que a propaganda precisa ser espetacular.  

É neste sentido que a linguagem toma importância, ao definir a forma e os 

contextos trazidos pela publicidade. Eco (2001) expõe que para a informação estética é 

necessário transgredir um sistema de expectativas ou códigos (exatamente como defende para 

a criatividade). A função estética seria, então, caracterizada pela capacidade de chamar a 

atenção do observador.  

Para tanto, muitas vezes a estética e a preocupação com as imagens são cruciais. 

Aumont (1995) sustenta que a característica primordial do cinema e da televisão são as 

imagens figurativas em movimento. Sabe-se, por outro lado, que, em seus estudos sobre a 

feiúra, Eco (2007) também salienta a qualidade do que foge à simetria e propõe, na análise do 

Renascimento, uma visão de belo que valoriza o inusitado, o atrativo e a obra que quebra 

certos paradigmas estéticos. Ribeiro (2008, p.6) analisa a estética dos comerciais para 

concluir que:  
 
os filmes publicitários dos dias de hoje têm como principal finalidade captar a 
atenção do espectador, surpreendendo-o e seduzindo-o emocionalmente, recorrendo 
ao expoente máximo da linguagem audiovisual. Considerando a intensidade da sua 
narrativa, assistimos a um anúncio publicitário como se de uma narrativa 
cinematográfica se tratasse. 

 

A comunicação publicitária atua no quotidiano social, modelando crenças e 

estereótipos. Vê-se, portanto, que as escolhas estéticas também são fortemente associadas a 

objetivos que alguns autores elencaram como metas da criatividade. Para obter maior sucesso 

nesse intuito e naquele de captar a atenção, as propagandas mudam sua estética e 

espetacularizam suas narrativas e produções. Segundo Ribeiro (2008), a honraria de festivais 

como o de Cannes sinaliza a valorização artística e técnica da publicidade, que para garantir 

sua atratividade se aproxima do grau de preocupação estética e de entretenimento do cinema.  
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Em sua analise dos filmes publicitários, Bigal (1999) observa que sua estética é 

uma síntese da programação televisual, que por sua vez bebeu de fontes como o teatro, a 

pintura, o cinema, o rádio e outras linguagens. “É uma novela em trinta segundos, é uma 

partida de futebol em trinta segundos, é uma reportagem jornalística em trinta segundos” 

(BIGAL, 1999, p. 38), pois convém à publicidade encontrar estruturas já confirmadas como 

eficientes para introduzir sua ação persuasiva. Para a autora, os elementos considerados 

eficientes pelos publicitários são verificados em filmes com discurso dinâmico e menos 

linear, em que o aspecto visual das imagens verbais ou não-verbais é revitalizado em sua 

materialidade.  

Quanto a cortes, trocas de ângulos e planos, movimentos de câmera e narrativa, a 

linguagem estética utilizada busca enfatizar a velocidade. A atração age em curta duração 

para manter o espectador atento, independente do tipo da programação em que o intervalo 

comercial se insere. O formato, finalmente, define a forma e o tipo de pré-produção, 

produção e pós-produção. Em adição, atende a padrões e visa constância de linguagem, 

galgando legitimação e segurança ao telespectador através da repetição (CASTRO, 2006). 

Apesar de o Cannes Lions Festival sempre ter incluído e ter se originado com os 

comerciais das salas de cinemas, nas últimas décadas, a quase totalidade dos concorrentes é 

veiculado na e criado para a televisão (e mais recentemente, em alguns casos, para a web). 

Portanto, é de especial interesse verificar algumas características da linguagem audiovisual 

televisiva.  

Segundo Rossini (2007), o videoteipe estimulou uma maior experimentação na 

movimentação de câmeras, enquadramentos e, sobretudo, edição de imagens, devido ao seu 

processo mais rápido, que independia da revelação de um negativo. Quanto aos 

enquadramentos, cabe lembrar que se tornaram mais fechados do que os do cinema, em 

função do menor tamanho das telas dos televisores. Outra distinção da programação 

televisiva em relação a do cinema é a sua preocupação persuasiva, visto que está sujeita a 

mudança de canal. 

A ânsia por um entretenimento oferecido prontamente, que não permita o tédio e 

a vontade da troca, também contribuiu para uma das principais características da linguagem 

televisiva, a fragmentação dos produtos audiovisuais. Os blocos dos programas, 

interrompidos por VTs publicitários, são resultado de um cruzamento de vários programas – 

inclusive de outras emissoras, em decorrência do efeito zapping, responsável pela frenética 
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troca de canais provocada pelo espectador. Diferente do bloco fechado do cinema, na TV, 

esporte, jornal, dramaturgia e publicidade se emaranham (ROSSINI, 2007). Por outro lado, o 

meio televisivo segue em constante mutação: as telas já não são tão pequenas e tampouco o 

videoteipe é utilizado; inicia-se um processo de tornar a televisão interativa e os próprios 

espaços comerciais configuram um ponto de interrogação em um tempo em que o 

consumidor começa a poder montar sua grade televisiva, com aparelhos que gravam toda a 

programação na memória.  

Em outros aspectos mais genéricos, no entanto, muito pode ser validado entre as 

realidades audiovisuais de TV, cinema e até Internet. Há sempre um quadro que delimita o 

espaço audiovisual de uma imagem que se apresenta plana, bidimensional com aparência de 

tridimensionalidade. O plano é outro elemento audiovisual importante que define distância 

entre câmara e espectador. 

Além do visual, o aspecto verbal é outro dado extremamente relevante no 

audiovisual. Para Ribeiro (2008), a estruturação de determinadas palavras e significados é 

precisa, para que sejam interpretadas da melhor forma, e o jogo de significados deve 

provocar alguma emoção ou reação do espectador, o que propulsiona o seu convencimento. 

Daí a exploração do regozijo a partir da curiosidade e do interesse por algo novo ou da 

compreensão e resolução a partir de uma associação de fatos conhecidos. 

Sonoramente há um outro leque criativo a se oferecer ao audiovisual. Aqui 

também ocorre distinção frequente entre a qualidade e os recursos possíveis em uma sala de 

cinema em comparação com um aparelho de televisão. No entanto, é constante o usufruto de 

barulhos, ruídos, falas, músicas e sons diversos para explorar o sentido da audição dos 

espectadores. Como a atenção do espectador muitas vezes não é completa, na televisão o 

áudio ganhou mais valor (talvez também por influência do rádio), com apoio em textos e 

restando às imagens um papel quase ilustrativo. 

Aumont (1995) aborda a organização complexa da narrativa fílmica ao unir 

imagens com palavras, ruídos e música. A trilha de imagem e a trilha sonora, por exemplo, 

tornam-se elementos narrativos na co-presença do visual e do verbal, sendo polêmica a 

discussão a respeito do seu devido papel: ilustração, redundância, ou contraponto. 
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4.3 QUANTO À NARRATIVA  

 

No que se refere à narrativa, o audiovisual em geral segue uma estrutura dividida 

em três atos: surgimento de um problema ou conflito; desenvolvimento gerador de uma crise; 

e clímax, que altera as expectativas e encaminha uma resolução (RIBEIRO, 2008). Esta 

estrutura, igualmente comum no audiovisual publicitário,  está adequada a outras 

características típicas destas produções, como a serialidade, a sequencialidade e a 

emotividade, significação e humanidade típicas da idealização da vida na esfera do consumo 

projetada pela publicidade. Em suma, esta estratégia se mostra eficaz na tentativa de o 

emissor criar empatia seguida de persuasão com o receptor. 

Segundo Ribeiro (2008), há narrativa tanto nos filmes publicitários ficcionais, 

quanto nos informativos. Em ambos os casos, o espectador presencia um relato persuasivo e 

retórico, que orienta o consumidor em direção à marca anunciante. Apesar de jovem, o 

audiovisual publicitário já possui, conforme a autora, meios de construção próprios de suas 

narrativas: a dimensão funcional distingue o filme publicitário das narrativas de um 

documentário ou um longa-metragem de ação, afetando também todas as decisões 

figurativas: direção de atores, planos, composição, iluminação, etc.  

Para Genette (apud RIBEIRO, 2008), a narrativa é o enunciado para um 

acontecimento ou série de acontecimentos. A narrativa é fechada, com princípio e fim. Ainda 

que não conclua seus acontecimentos, possui temporalidade dupla, da história narrada e da 

narrativa em si. Outro ponto importante é o fato de ser do domínio do discurso; é contada e 

ordenada por alguém para gerar uma história com significados. 

Neste último quesito, surge a figura do narrador, que por vezes é personagem da 

narração. Portanto, é o ponto de vista de quem conta a história e, em publicidade, muitas 

vezes o responsável por fazer o elo entre a narrativa e o produto anunciado. É quem vende ou 

quem apresenta o produto promovido. Para Machado (2000), o cinema narrativo tem intuito 

de representar o sujeito narrativo unido com o sujeito enunciador da imagem (aquele que vê e 

ouve). Com isso, a publicidade muitas vezes se utiliza de um contador de histórias com 

carisma e provável aceitação do público (como no caso de testemunhais de famosos ou 

especialistas). Por outro lado, ao aproximar-se do estilo cinematográfico optando por contar 

histórias paralelas ou metaforicamente relacionadas ao produto, há casos em que o próprio 

lettering é o único interlocutor que intermedia a narrativa com o produto e com a audiência, 
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configurando uma espécie de materialização ou transfiguração do narrador.  

Em adição, as narrativas lembradas por Ribeiro (2008) seriam sempre de 

felicidade e bem-estar vinculados ao cotidiano. Ainda que no princípio destas seja possível 

identificar conflitos, estes provavelmente são solucionados pelos produtos anunciados, que, 

ao fim da narrativa, restauram o equilíbrio. E, em um período tão conciso, os trinta segundos 

de um vídeo publicitário padrão, a história acaba deixando uma série de lacunas de 

significação a serem preenchidas pelo espectador.  

Castro (2007) aborda a questão do gênero e do movimento influente do discurso 

publicitário no meio televisual. Afinal, tal movimento reflete gostos e interesses de uma 

sociedade de consumo, que anseia por novos produtos. A autora identifica no gênero a 

questão dos princípios que norteiam as construções discursivas, o que promove a volta à 

narrativa e a um ponto suis generis de sua formação: as escolhas oratórias da publicidade 

atual privilegiam o espetáculo do mundo onde comprar é natural em detrimento de um 

convite banal ao consumo. O texto mercadológico mescla conotação e denotação, bem como 

mundo real e ficcional, para encantar o consumidor. 

É preciso lembrar que o termo gênero quando usado por Duarte e Castro (2006 e 

2007) nem sempre é o mesmo que será empregado na maior parte deste estudo, pois em geral 

as autoras usam esse termo relacionado a formato. O sentido de gênero que será adotado 

presentemente é o narrativo e tem maior vinculação com o que se dá no audiovisual 

cinematográfico, para distinguir uma tipologia de produtos. A definição de Ellmore, citada 

por Aronchi de Souza (2004, p. 41), se aproxima desta interpretação de gênero: “grupo 

distinto ou tipo de filme e programa de televisão, categorizados por estilo, forma, proposta e 

outros aspectos. Os exemplos abrangem faroeste, gângster, documentário, comédia e novela”.  

Neste sentido, o gênero se refere às emoções optadas por serem exploradas. A 

escolha narrativa por um sentimento pode tender a diferentes gêneros e, na definição de 

Aumont e Marie (2003), o gênero cinematográfico é uma categoria de obras que possuem 

características em comum, de estilo, linguagem, enredo, etc. Além de estarem ligadas à 

estrutura da produção, tais características dependem de seu reconhecimento por público e 

crítica. Neale (apud STAM, 2003, p. 148) complementa tal entendimento, estabelecendo que 

os gêneros são “sistemas de orientações, expectativas e convenções que circulam entre a 

indústria, o texto e o sujeito”. Se os gregos já dividiam os gêneros em drama e comédia, o 

cinema clássico de Hollywood, abordado por Turner (1997), utiliza-se de uma frequente 
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dupla trama entre um romance heterossexual e outra esfera de ação (aventuras, negócios, 

crime) para a qual o primeiro serve de signo. As exceções são os filmes provocadoramente 

realistas, artísticos ou fantasiosos. O autor também cita a sensualidade e sua exploração pelas 

cores e tomadas dos filmes como frequente atrativo explorado na indústria cinematográfica.  

Turner (1997) discorre ainda sobre os gêneros – termo advindo dos estudos 

literários que diferenciam sátira e comédia, tragédia e farsa – relatando inclusive a tendência 

de aparição de subgêneros para atender aos nichos de mercado. “Assistir a um filme pode 

tornar-se uma declaração do membro de uma subcultura” (TURNER, 1997, p.102) e o 

mesmo deve valer ao ato de aprovação de um filme publicitário. Evidentemente o gênero só é 

captado pelo espectador graças ao background que o mesmo possui, que o leva a intertexto, 

comparação e interpretação pertinente sobre o que deve esperar de determinado filme.  
 
É fácil fazer com que o gênero soe como uma ameaça determinista à criatividade. 
[...] Nas artes populares [...] em vez disso, o prazer vem do familiar do 
reconhecimento de convenções, da repetição e da reafirmação. Há, no entanto, 
inovação entre os filmes de gênero, e os melhores exemplos podem atingir um 
equilíbrio muito complexo e delicado entre o familiar e o original, a repetição e a 
inovação, a previsibilidade e a imprevisibilidade. Os produtores de filmes populares 
sabem que cada filme de gênero tem de apresentar duas coisas aparentemente 
conflitantes: confirmar as expectativas existentes do gênero e alterá-las um pouco. 
(TURNER, 1997, .p. 89) 
  

Rosário (2007) afirma que a categorização de gêneros, ainda que difícil, auxilia a 

construção de sentido, pois organiza os recursos expressivos da linguagem. A autora traz o 

exemplo do cinema para demonstrar a variedade possível, uma vez que, dentre os filmes de 

ficção, são oferecidos pelo menos dez subgêneros, que por sua vez se mesclam em ainda 

outras subcategorias. Segundo ela, no casos da televisão, a divisão se torna ainda mais 

complexa, dadas as estruturas hibridas entre ficção e não-ficção dos programas. Os gêneros 

ainda apresentam uma última característica especialmente potente no meio chamado 

macrodiscurso televisivo: a dinamicidade, que propulsiona suas mutações conforme 

tendências artísticas, interesses de mercado, confrontos sociais, moda, etc. 

Para Duarte (2006) a questão do gênero, enquanto promessa, desperta o interesse 

do telespectador e, enquanto manifestação, fornece indicações para a leitura. Os gêneros, 

enfim, são chaves de comunicabilidade que permitem a análise dos textos televisivos, ainda 

que, para as autoras, seja muito simplista diferenciar um programa de TV em classes como 

informativo ou entretenimento, por exemplo, visto a permeabilidade de tais conteúdos. “Os 

gêneros televisivos parecem ser macroarticulações de categorias semânticas capazes de 
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abrigarem um grupo amplo de produtos televisivos que partilham umas poucas categorias 

comuns” e sobre os quais se projeta o conteúdo e a expressão dos “subgêneros e formatos, 

esses sim procedimentos de construção discursiva que obedecem a uma série de regras de 

seleção e combinação.” (DUARTE, 2006, p.22) 

O hibridismo de gêneros observado nos programas televisivos também estará 

presente na publicidade, assim como a geração de expectativa em ambos contribui a 

compreensão por parte da audiência. Daí talvez a grande colaboração de Tesche (2006, p. 82) 

na justificativa deste estudo pela ênfase da observação do gênero na consideração dos 

caminhos criativos: “(...) o gênero controla, como sistema de regras gerais, o grau de 

dispersão e de violação das variáveis históricas e das rotinas de produção. Afinal, para existir 

transgressão, antes deve existir uma lei, precisamente a que será transgredida.” 

Neste sistema difuso até para esta tipologia que inicialmente poderia ser julgada 

mais concreta, esta pesquisa optou, conforme já previsto, por se valer de um paralelo dos 

gêneros do cinema para submeter a um critério mais objetivo a presente amostra. Os gêneros 

foram, no caso da observação da amostra, levantados conforme apareciam, servindo de base 

imposições relacionadas à instância narrativa e aos arquétipos, elucidados da seguinte forma 

por Aumont (1995, p.112): “no western, o herói não pode pedir um chá com leite; na comédia 

musical, a heroína não pode matar seu amante para roubar dinheiro”. É nesse sentido que o 

autor aborda a ideia de efeito-gênero, segundo a qual existem recorrências de cenas “típicas” 

que parecem verossímeis por serem fixas a determinado gênero e por serem ritualmente 

repetidas filme após filme. 

A este ponto da dissertação, com o Cannes Lions já contextualizado e o 

arcabouço teórico referente à criatividade e ao audiovisual resgatado e interpretado, se reúne 

o conjunto de conhecimento necessário para iniciar, no capítulo 5, a submissão da amostra 

aos processos de quantificação previstos na descrição metodológica da pesquisa. 
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5 MAPEAMENTO DE ELEMENTOS AUDIOVISUAIS, NARRATIVOS E 

CRIATIVOS 

 

Após situar o Cannes Festival e os caminhos criativos da publicidade segundo 

Eco, mostrando ainda elementos narrativos que engendram com certa complexidade tais 

estratégias criativas em uma pequena história comercial, este capítulo pretende abordar dados 

quantitativos que permitam a compreensão das supostas constâncias e variações naquilo que 

é valorizado pelo Festival. Estarão, pois, sistematizados tabelas e gráficos referentes a três 

pilares dos filmes publicitários: suas características intrínsecas e físicas de matérias 

audiovisuais, sua propriedade narrativa relativa ao gênero (uma das principais condições de 

composição criativa) e suas escolhas de caminhos de criatividade (transgressão e 

ambiguidade). 

 

5.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA ANÁLISE 

 

No tangente ao audiovisual, mais complexa foi a avaliação relativa ao seu 

usufruto dos recursos técnicos. Neste ponto, foi aproximado da forma mais objetiva possível, 

se o conceito criativo do filme se valia principalmente do visual, do verbal ou do sonoro, ou 

de mais de um deles.  

Só após identificado(s) o(s) principal(is) suportes audiovisuais explorados 

criativamente em cada peça, partiu-se para a análise do caminho criativo adotado 

principalmente (ambiguidade e/ou transgressão), observando sobretudo como essas variáveis 

estiveram presentes nos aspectos visual, verbal e sonoro já analisados. O gênero foi 

cronologicamente observado após os dois outros grupos de variáveis e de forma mais 

autônoma, apesar de sua posterior combinação com os resultados daqueles ser extremamente 

profícua.  

Em todos os casos, a classificação dos filmes foi realizada a partir da observação 

repetida e detalhada. Dada a variação de peças consagradas com o ouro em cada ano e em 

cada categoria, por vezes a abordagem dos números absolutos permitiu uma leitura pouco 

efetiva, tendo a pesquisa eventualmente recorrido a análise paralela de valores percentuais 

proporcionais. Em adição a isto, no caso dos elementos audiovisuais e dos caminhos 

criativos, é possível que uma peça contemple mais de uma opção, o que também prejudica 
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uma simples análise absoluta, problema que não ocorre com a descrição de gênero, por 

exemplo, na verificação narrativa. 

No anexo B, apresentam-se resumidamente a narrativa e o conceito principal de 

cada um dos 131 filmes, o que permite, em seguida, a definição do(s) aspecto(s) 

audiovisual(is) mais valorizados criativamente, para, enfim, definir como foi/foram 

explorado(s) em relação aos caminhos criativos.  

A pontuação binária foi utilizada para marcar a presença (1) ou ausência (0) de 

cada uma das variáveis relativas a aspectos audiovisuais e caminhos criativos. No caso do 

gênero, a variável foi nominalmente apontada conforme era identificada na amostra, o que 

resultou em um conjunto de 16 opções. Apesar da simplificação necessária em definir 

respostas taxativas para os critérios levantados, esta objetividade, ainda que acarrete alguma 

interpretação discutível dos dados, é essencial e parte integrante da proposta de quantificação. 

Munida destas 131 linhas de informação a respeito de cinco variáveis binárias e 

uma nominal, a pesquisa passou a construção de tabelas e gráficos. Nas primeiras seis seções 

foram analisados os critérios de forma isolada. Audiovisual, narrativa e caminhos criativos 

recebiam uma seção em que a amostra era somada, considerando cada critério e ainda 

organizada em grupos relativos aos dez anos observados. Na seção seguinte de cada caso, o 

mesmo processo era realizado, agora levando em conta as nove categorias, e dividindo os 

casos da amostra conforme estas. Em ambos os casos, as tabelas produziram gráficos de linha 

ou coluna, nos quais, em geral, um eixo (y) correspondia à aparição do critério ou de uma de 

suas variáveis, e outro eixo (x), ao ano ou categoria. Nos casos de categoria, também foi 

frequente a análise individual de cada categoria, utilizando gráficos de pizza. Nas últimas 

duas seções, a primeira com parâmetros anuais e a segunda utilizando as categorias, ocorre a 

colocação em um mesmo gráfico de linhas representando critérios diferentes, o que 

possibilita uma comparação cruzada. 

Nesta primeira etapa é ainda pertinente apontar o grupo de informação numérica 

diretamente obtido, o das quantidades de peças premiadas por categoria ou ano, por exemplo, 

que pode ser afirmado sem dúvida. A análise anual permitiu uma distribuição de peças mais 

harmônica que aquela feita por categorias. Houve apenas um ano (2006) com um número 

inferior a dez peças premiadas entre as categorias da amostra (oito, no caso) e o ano 

selecionado com maior número de Gold Lions foi o de 2002, com dezoito vencedores. Sendo 

assim, o número de desvio não superou cinco peças em relação à média de 13,1 premiadas 
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por ano nessas nove categorias que formam a amostra. A variância19 ficou em 7,89 (78,9/10) 

e o desvio padrão20 em 2,81, o que significa que nenhum ano excedeu em dois desvios a 

média e seis tiveram menos de um desvio padrão. Isto demonstra um relativa estabilidade e 

padrão na premiação de Cannes. 
 
Tabela 1 – Número de filmes premiados com ouro na década, desvios e quadrados dos desvios21. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
 18 14 16 14 8 12 15 10 11 13 131 
Desvio 4,9 0,9 2,9 0,9 5,1 1,1 1,9 3,1 2,1 0,1  
Quad. 
Desvio 

24,01 0,81 8,41 0,81 26,01 1,21 3,61 9,61 4,41 0,01 78,9 

 
Por outro lado, como dito, a média de 14,6 peças premiadas em cada uma das 

categorias encontrou grande variação. É o caso da categoria Casa, Guloseimas, com apenas 

três e sete premiados na amostra, e das categorias Bebidas Alcoólicas e Carros, com 24 e 23 

premiados. Ocorre que as categorias mais tradicionais, de marcas em geral mais fortes e mais 

dependentes da divulgação em televisão, acabam gerando maior quantidade de filmes e, por 

conseguinte, maior número de inscrições e prêmios em comparação a categorias menos 

presentes nas mídias audiovisuais. Os gráficos a seguir demonstram, com números absolutos 

e percentuais, a presença destacada de peças premiadas de Bebidas Alcoólicas (18%), Carros 

(18%), Vestuário (16%), Entretenimento (13%) e Mídia (11%), ficando as demais categorias 

em segundo plano. 
 
Gráfico 4 – Ouros por categorias do Cannes Lions na década em números absolutos e percentuais 

 
                                            
19 Em probabilidade e Estatística, a variância de uma variável aleatória é uma medida da sua dispersão 
estatística, indicando quão longe em geral os seus valores se encontram do valor esperado. Disponível em < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Variância>. Acesso em fev. 2012. 
20 Em probabilidade e Estatística, o desvio padrão é a medida mais comum da dispersão estatística. Disponível 
em < http://pt.wikipedia.org/ wiki/Desvio_padrão>. Acesso em fev. 2012. 
21 Dividir a soma do quadrado dos desvios pelo número de casos é a forma de obter a variância.  
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Nas seções seguintes cada um dos três critérios levantados será analisado segundo 

os parâmetros anuais e de categoria, sendo ainda, nas últimas duas seções, cruzados entre si. 

 

5.2 QUANTO AO AUDIOVISUAL ANUALMENTE 

 

Na observação das estratégias audiovisuais adotadas para a construção da ideia 

principal dos filmes, o apanhado geral da década demonstrou a supremacia do visual. 

Sabidamente um dos grandes diferenciais da televisão, as imagens em movimento 

apareceram com principal causa criativa em 99 de 131 filmes, aproximadamente três quartos 

do total. A seguir, a estratégia verbal, com 61 aparições (algumas concomitantes), mostrou-se 

presente em quase metade dos filmes e demonstrou, ainda que tenha ficado em segundo 

plano, certa paridade entre texto e imagem, respondendo à competição entre texto e imagem 

que por vezes encontra abrigo entre alguns polêmicos criativos publicitários. 

 
Tabela 2 – Aspectos audiovisuais explorados criativamente por ano nos filmes da amostra 

 Visual verbal sonoro 
2002 14 7 0 
2003 11 4 1 
2004 12 6 6 
2005 14 4 2 
2006 8 3 3 
2007 7 5 1 
2008 7 10 2 
2009 8 6 3 
2010 8 7 2 
2011 10 9 1 
Total 99 61 21 

 

Anualmente houve grande variação na adoção de um ou outro aspecto 

audiovisual como principal nos filmes premiados. Pode-se inferir que no decorrer da década 

ou o júri valorizou mais alguns caminhos ou estes foram mais presentes no mercado, 

chegando com maior relevância ao Festival. Como demonstra a tabela 2, enquanto nos 

primeiros quatro anos observados, a superioridade da criatividade visual nos filmes foi 

marcante, no quinto ano (2006) já houve certa amenização em relação à presença da forma 

visual como fundamental. A partir de 2007, a aparição de filmes com destaque para verbal e 
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visual seria ainda mais nivelada, havendo em 2008 um ano de exceção: o único em que a 

exploração do aspecto verbal foi mais presente que os demais (dez casos, contra sete visuais e 

dois sonoros). Assim, se nos primeiros anos da década prevaleciam filmes como os de Nike 

(com campanhas visuais premiadas em 2002, 2003 e 2004), o equilíbrio posterior mostra a 

emergência de filmes principalmente verbais como os de Crest (2008) e de BAFICI (2008 e 

2009).  

Os gráficos que seguem apresentam por ano e no total a presença dos aspectos 

audiovisuais. Se no início da década vê-se apenas uma supremacia da exploração visual e 

uma presença pouco relevante da sonora, há uma clara diminuição da presença do visual em 

alguns anos mais recentes e o comportamento do verbal também aparece em ondas que o 

tornam ora mais ora menos presente nas peças premiadas. A confirmação da menor utilização 

criativa do áudio na amostra em ambas perspectivas contraria o que se poderia inferir a partir 

do capítulo 4, que mostrou o papel crucial do som na televisão, maior do que no cinema, 

dado o meio muitas vezes ser conciliado a outros afazeres e, portanto, mais ouvido do que 

visto. Pode-se levantar a possibilidade de que o áudio esteja sendo prioritariamente utilizado 

para a criatividade verbal (que à princípio poderia estar presente também em imagem, através 

de legendas) ao invés de ser optado em uma exploração mais criativa de sons, música e 

ruídos.  

 
Gráfico 5 – Aspectos audiovisuais explorados criativamente pelos ganhadores, anualmente e no total da década 

 
O aspecto sonoro foi sempre menos relevante na amostra: atingiu no máximo seis 

aparições no ano de 2004, chegando a ser ausente no ano de 2002. Suas variações foram 

pouco conclusivas; o pico em 2004 é justificado pela premiação de duas campanhas de três 

peças cada usando tal plataforma audiovisual. Em verdade, nas peças em que o som era 
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diretamente responsável pelo foco criativo, ele estava aliado a uma presença verbal ou visual 

igualmente relevante. É o caso de peças marcadas por jingles em que a letra também é 

responsável pela mensagem criativa, como na campanha de Bud Light de 2004, ou de trilhas 

existentes, que ganham nova significação criativa pela associação a imagens inusitadas, o 

caso de Puma Hardchorus e Serenata (2010), Nike I Feel Pretty (2007) e Skoda Cake Car 

(2008).  

Em Bud Light, Mr. Giant Taco Salad Inventor, na figura 48, a sonoridade cômica 

aliada a uma jingle escrito com piadas retiradas do cotidiano, fez da campanha um sucesso, 

ao criar, entre outros, um hino celebrando o cínico criador das saladas altamente calóricas. Os 

outros filmes premiados da campanha homenageiam o mau dançarino e o homem que 

exagera no uso do perfume. 

 
Figura 48 – Bud Light, Mr. Giant Taco Salad Inventor (2004) 

   
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=ISW1IDroVyY 

 

Já em dois filmes de ocasião – termo que se refere a comerciais feitos na 

oportunidade de uma data ou acontecimento específico – de Puma, a marca de vestuário 

esportivo surpreende ao reunir torcedores de futebol notadamente agressivos, os famosos 

hooligans para cantar sucessos românticos em homenagem ao dia dos namorados, que 
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coincidia com um importante jogo. A figura 49 apresenta um frame retirado de um destes 

filmes. 

 
Figura 49 – Puma Hardchorus (2010). 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=uiskWM1hzL8&feature=fvst 

 

O som não aparece criativamente só em música, mas também em ruídos como 

nos filmes de Honda Choir (2006), representado a seguir, e da campanha de Soken DVD 

(2004), ambos atrelados a imagens para a transmissão completa da ideia criativa. Para tanto, 

o primeiro traz um coral para imitar com perfeição os sons emitidos pelo carro da marca. 
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Figura 50 – Honda Choir (2006) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=gjyWP2LfbyQ 

 

Em suma, considerando os 99 filmes com exploração criativa do visual (76% dos 

filmes), os 61 que possuem parcela verbal relevante (47%) e os 21 com sonoridade destacada 

(16%), percebe-se que anualmente este último aspectos audiovisuais (o menos presente) não 

demonstrou oscilações significantes, enquanto os outros, além de presença massiva na 

amostra (inclusive coexistindo em vários casos), também apresentaram alterações notáveis. O 

visual, quase sempre o mais relevante, parece estar em declínio, enquanto o verbal acena com 

movimentos justamente contrários, ou seja, de crescimento.  

 

5.3 QUANTO AO AUDIOVISUAL POR CATEGORIA 

 

A comparação por categoria é outro ponto de conveniente abordagem neste 

momento. A relevância dos quesitos visual, verbal e sonoro em cada categoria, no somatório 

da década, demonstra que a variação destas escolhas criativas não está apenas condicionada 

às tendências anuais, mas responde a uma constância notável de acordo com cada categoria.  
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As tabelas 3 e 4 trazem os números absolutos e os percentuais das presenças 

criativas de cada aspecto audiovisual nas categorias.  

 
Tabela 3 – Aspectos audiovisuais explorados criativamente por categoria nos filmes da amostra 

 visual verbal sonoro 
Bebidas Alcoólicas 15 17 6 
Carros 21 7 7 
Casa 3 1 0 
Eletrônicos 11 0 3 
Entretenimento 11 6 0 
Guloseimas 7 6 0 
Mídia 5 12 1 
Vestuário 20 4 4 
Higiene 5 8 0 
Total 98 61 21 

 
Tabela 4 – Presença percentual de aspectos audiovisuais explorados criativamente por categoria nos filmes da 
amostra  

Categorias visual verbal sonoro Peças na década 
Bebidas Alcoólicas 0,63 0,71 0,25 24 

Carros 0,91 0,30 0,30 23 
Casa 1 0,33 0 3 

Eletrônicos 1 0 0,27 11 
Entretenimento 0,65 0,35 0 17 

Guloseimas 1 0,86 0 7 
Mídia 0,33 0,8 0,07 15 

Vestuário 0,95 0,19 0,19 21 
Higiene 0,5 0,8 0 10 
TOTAL    131 

 

Na comparação entre os dois aspectos principais, os filmes de Eletrônicos tiveram 

presença constante de aspectos visuais marcantes (100% dos casos) e em nenhum caso 

apresentaram a parte verbal criativamente explorada. Algo semelhante aconteceu com a 

categoria de Vestuário (95% contra 19%) e, em menor proporção, com a de Carros (100% 

contra 30%), dois grupos de produtos em que a publicidade provavelmente priorize a 

demonstração de design, considerando que automóveis e roupas não são commodities, nem 

muito semelhantes e sua aparência é altamente relevante para a conquista do público. Isso, 

contudo, não impediria uma exploração fiel e menos criativa da imagem e do design do 

produto em detrimento de uma criatividade preponderantemente verbal, o que não ocorreu. 

Tal realidade pode, então, sugerir que a preocupação em apresentar o visual do produto 

estimule a criação centralizada no visual, o que pode justificar a presença verbal em segundo 

plano também na escolha criativa.  
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A categoria Carros também foi a de maior destaque criativo para questões 

sonoras (30%), o que mais uma vez é condizente com as características do produto e as 

construções culturais já desenvolvidas em seu entorno: a presença de rádio no veículo, a 

fruição no reconhecimento de barulhos como o ronco do motor, etc. Um exemplo é a 

animação Hate (ódio, em Inglês), na figura 51, sobre o novo motor a Diesel da Honda. Fica 

evidente a exploração dos aspectos verbais (pelo argumento de usar o ódio como motivação 

para mudar), visuais (que diferente da maioria das peças da categoria usa uma animação e 

não foca na demonstração do produto, até por se tratar de um motor), mas também sonoros 

(totalmente relevante, já que o próprio jingle elucida o fato de o motor da Honda ter se 

tornado silencioso). 
 

Figura 51 – Honda Hate (2005) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=VwRCBHhyrAA 

Filmes de Bebidas Alcoólicas também apresentaram percentual significativo de 

criatividade sonora (25%), outro aspecto que pode ser explicado pela ambientação do produto 

geralmente envolver lugares fartamente sonorizados, como bares e boates, oferecendo opções 

criativas para a exploração da audição. Na figura 52, o filme de Carlton Draught apresenta 

cenas de um bar em slow motion e demonstra situações patéticas masculinas, enquanto o 

jingle parodia uma sonata italiana, com linguagem metalinguística para, por exemplo, alegar 

que os homens ficam muito melhores em slow motion. 
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Figura 52 – Carlton Draught Slow Motion (2011) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=pRDcbPAe2g4 

 

Os gráficos a seguir, em valores percentuais, não apenas destacam a presença do 

aspecto visual nas categorias Eletrônicos, Carros e Vestuário, mas também em Casa e 

Guloseimas, com 100% de destaque para tal aspecto, apesar da menor representatividade em 

números absolutos. O aspecto sonoro, como visto, também se comprova marcante em Carros 

(30%) e Bebidas Alcoólicas (25%), além de ter relevância proporcional nas categorias 

Eletrônicos (27%) e, com menos destaque, Vestuário (19%). 

 
Gráfico 6 – Presença percentual comparativa de aspectos audiovisuais explorados criativamente por categoria 
nos filmes da amostra 
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Gráfico 7 – Presença percentual de cada aspectos audiovisuais explorados criativamente por categoria nos 
filmes da amostra  
 

 
 

Como contraponto, a categoria de Mídia foi a que teve maior relevância para o 

verbal (80%), principal recurso audiovisual explorado, em detrimento de visual (33%). A 

campanha da Fight Network (2007), na figura 53, é um exemplo bastante significativo: traz 

uma estética o mais natural possível (semelhante a vídeos amadores), que apenas serve de 

apoio para um roteiro verbal cheio de graça, com o protagonista desafiando transeuntes a 

brigar, usando os xingamentos mais estapafúrdios. 
 
Figura 53 – Fight Network Bus Stop (2007) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=zouapLRx984 
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A categoria Higiene teve percentuais semelhantes, com destaque para o verbal 

(80%), e a de Bebidas Alcoólicas foi a terceira e última a apresentar maior relevância para a 

argumentação criativa verbal ao invés da visual (71% contra 63%).  

O gráfico anterior permite ainda citar os filmes de Guloseimas como 

percentualmente próximos entre os dois aspectos (100% para visual e 86% para verbal). Esta 

categoria, bem como as já citadas Bebidas Alcoólicas (63% e 71%, além de 25% para 

sonoro) e Carros (91%, 30% e 30%) foram as três que mais aproveitaram diferentes 

características criativas do audiovisual, somando mais frequentemente dois ou mesmo três 

parâmetros como fundamentais à criação de seus filmes. São os casos de duas peças 

vencedoras de Carlton, Big Ad (2006) e Slow Motion (2011) e outras duas de Honda, Hate 

(2005) e The Impossible (2006), todas dotadas de trilhas (apenas em um caso pesquisada e 

não criada) e com imagens impactantes (panorâmicas impressionantes, câmera em slow 

motion, animação gerada por computação gráfica e efeitos especiais).   

Na figura 54, o filme Big Ad faz uma paródia metalinguística a um comercial 

concorrente e aos filmes de batalhas épicas como um todo, montando uma superprodução que 

reuniu uma multidão para cantar um jingle de letra ácida e cômica, com a irônica mensagem 

de que um comercial caro como este tem a obrigação de vender bastante cerveja. 

Visualmente ainda há a formação de um grande desenho a partir da aglomeração de pessoas 

vistas graças a um enquadramento panorâmico. 
 

Figura 54 – Carlton, Big Ad (2006) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=ylxkhtQL65Q 
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5.4 QUANTO À NARRATIVA ANUALMENTE  

 

Quanto ao gênero, diferente das demais variáveis, a múltipla escolha não foi 

adotada. Os gêneros foram definidos conforme apareciam na submissão da amostra, de 

maneira que a classificação resultou em dezesseis possibilidades. A tabela 5 apresenta todos 

os gêneros identificados ao longo da década e é possível perceber que alguns prevalecem e 

possivelmente sejam os preferidos dos criativos e do júri. Apesar da ampla variedade 

identificada no espectro da década, na maioria dos anos as peças se concentram em menos da 

metade das opções, abarcando um máximo de sete gêneros, em 2002, 2005 e 2010, e um 

mínimo de três, em 2006. 

 
Tabela 5 – Presença dos gênero explorados criativamente por ano nos filmes da amostra  

 

A distinção de classes híbridas nesta tipologia, ao invés da múltipla escolha, se 

justifica pela observação de não serem esses gêneros a simples soma de duas estratégias 

narrativas, mas uma terceira via que apenas remete a outras. Co-optar na tipologia pareceria 

julgar um filme “tragicômico”, por exemplo, como uma narrativa que na metade do tempo é 

cômica e na outra drama, quando nem sempre isso é verdade. Mesmo assim, considerou-se 

aqui o volume de gêneros híbridos (foram cinco os que apresentavam humor, por exemplo) 

como importantes na interpretação da evolução de gêneros “absolutos”, os não híbridos. 

Gênero 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 To 
tal 

Humor 9 5 7 1 2 5 6 4 4 5 48 
Drama/Humor 1 1    1 2 1 1 3 10 
Romance/Humor  1       2  3 
Aventura/Humor 1  1 1 2   1 1  7 
Documentário/Humor    5     1  6 
Erótico/Humor 2          2 
Drama    1  4 3   1 9 
Drama/Terror    3      1 4 
Suspense       1    1 
Documentário 1 1      2 1  5 
Fantástico 1 6 4 2 4 1 2 1  2 23 
Aventura 3  3    1 1  1 9 
Animação    1       1 
Terror         1  1 
Erótico      1     1 
Romance   1        1 
 18 14 16 14 8 12 15 10 11 13 131 
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Desta forma, o gênero humor pode ser bem exemplificado por peças como a de 

Old Spice, vencedora do Grand Prix de 2010, um caso de indiscutível apelo ao humor, com a 

personagem provocando riso ao se dirigir de forma ridiculamente exibida ao telespectador e 

ao passar por mudanças absurdas de cenário em um plano sequência. O rosto cômico do 

garoto-propaganda e uma das cenas inusitadas proporcionadas por tal filme podem ser vistos 

na figura 55. 
 

Figura 55 – Old Spice The Man Your Man Could Smell Like (2010) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE 

 
Dentre os híbridos, o destaque ficou com o drama-humor (correspondente a 8% 

da amostra), exemplificado pela campanha de Axe de 2011 (figura 56), uma mistura mais 

elaborada e sutil de humor e drama, em que o tema da transpiração precoce é tratado com 

pesar como se as desagradáveis situações demonstradas fossem semelhantes à uma disfunção 

sexual. 
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Figura 56 – Axe Distancia (2011) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=k3dXxaPWSR0 

 

A simples presença de dezesseis gêneros, sendo dez completamente diferentes 

(sem vínculo entre si), demonstra não só a capacidade criativa na concepção de um roteiro a 

partir dos mais diversos estilos, apelos emocionais e estilísticos, mas a consagração dos 

gêneros mais diversos no mais nobre julgamento do mercado publicitário. Apesar das 

oscilações percentuais vistas no gráfico 8, há desde filmes de drama-humor de época, até 

animações alegres, filmes humorísticos fazendo referências metalinguísticas à infomerciais, 

documentários sérios sobre questões sociais e filmes que contam com efeitos especiais dignos 

de superproduções do cinema fantástico. 
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Gráfico 8 – Presença percentual dos gêneros explorados criativamente nos filmes da amostra  

 
E na análise do peso de cada gênero no Festival, o gráfico acima permite observar 

o humor como notadamente o mais frequente entre os filmes premiados, estando presente em 

37% da amostra e, se considerados os gêneros híbridos (drama, romance, aventura, 

documentário e erótico associados ao humor), 59%. Os outros gêneros que se destacam são o 

fantástico, com 18% da amostra, e os de aventura e drama, ambos com 7%. Eles são 

respectivamente elucidados pelas peças Aqualtis Underwater (2006), Nike Write the Future 

(2011) e a campanha de HBO de 2008.  

Em Underwater (figura 57), a imaginação é provocada com o uso de imagens 

fantasiosas: roupas em uma imensa piscina se parecem com a flora e fauna marítima para 

demonstrar o grande tamanho da maquina de lavar da marca. 
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Figura 57 – Aqualtis Underwater (2006). 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=VuNINEgpIps 

 
Já na superprodução da Nike, ganhadora do Grand Prix em 2011 e apresentada 

na figura 58, são demonstradas, com muita ação dentro e fora de campo e uma típica 

linguagem videoclíptica, as várias consequências que as jogadas podem ter na vida de cada 

jogador participante da Copa do Mundo. 
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Figura 58 – Nike Write the Future (2011) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=dBZtHAVvslQ 

Finalmente, o filme dramático de HBO, na próxima figura, referencia a 

programação da emissora, à medida que dá uma versão ainda mais instigante a uma história 

trágica, ao cogitar, em uma segunda versão, um assassinato. 
 

Figura 59 – HBO Couple (2008) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=hLVOrCvuhO4 
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A frequência do humor e a presença de outros gêneros é reforçada pelas 

explicações de Erh Ray: 
Eu percebo que a comédia, fazer rir, é muito mais fácil. Eu digo assim: é o drible 
mais fácil que tem, mas mesmo assim tem que ser pertinente, tem que ser 
surpreendente. Fazer chorar é muito mais difícil, mas tem alguns filmes que te 
pegam realmente pela emoção. Eu acho que não existe uma regra para o Festival 
ter mais filmes de humor, emoção, ou trocadilhos ou significados múltiplos,... É 
muito do ano mesmo. Tem que pensar que são 21 jurados de uma categoria de 
televisão, que mudam todo o ano, e cada jurado tem uma história. E é essa história 
que faz a combinação de todos os jurados criar um critério em comum. Então não 
tem uma regra, para mim pelo menos. 

 

Os gráficos 9 e 10 demonstram a presença do humor e de seus gêneros híbridos 

na década. O estilo romance-humor tem aparições pontuais em 2003 e 2010, com uma e duas 

peças, e o erótico-humor em 2002, com 2 peças. Apesar de a oscilação ser mais intensa nestes 

e em outros gêneros caracterizados como mistos, certamente por um viés causado pelo menor 

número de filmes, também se percebe variação na presença do humor “absoluto”.  
 
Gráfico 9 – Presença comparativa de humor e seus gêneros híbridos anualmente nos filmes da amostra  

 



 126 

Gráfico 10 – Presença de humor e seus gêneros híbridos anualmente nos filmes da amostra  

 
Prova disso é que o gênero humor terminou a década com quase metade das 

peças com que iniciou (cinco contra nove de 2002), vivenciando uma baixa crítica no ano de 

2005, em que premiou apenas uma peça, quando houve em contrapartida a emergência dos 

gêneros híbridos aqui denominados drama-terror e documentário-humor, exemplificados 

pelos filmes de Olympus e de Playstation daquele ano, respectivamente.  

No primeiro, um pai aterrorizado briga com a mulher por ver seu filho com olhos 

vermelhos, conforme a figura 60. Outras peças da campanha mostram um namorado 

“embaçado”, cachorros distorcidos e turistas com cabeças cortadas, sempre com carga 

dramática e assustadora, apesar de o roteiro beirar o humor, à medida que se está falando de 

problemas de máquinas fotográficas. Já o documentário Life On The PlayStation (figura 61) 

tem graça desde o início pela combinação inusitada de seus protagonistas: jogadores de golfe 

e estrelas pornô. Contudo, a ambientação apoiada pela narração cria uma paródia ainda maior 
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referenciando os documentários sobre animais silvestres, intensificando o caráter cômico. A 

campanha também foi vencedora com outras peças de roteiro semelhante, mas trazendo 

outros protagonistas igualmente excêntricos.  
 
Figura 60 – Olympus Red Eyed Baby (2005) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=gzwrEFXTAHI 

 
Figura 61 – PlayStation Life On The PlayStation Golfers vs. Porn Stars (2005) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=scICOe1nRkE 
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O ano de 2006 foi outro no qual houve queda naquele considerado o gênero 

favorito do Festival, tendo apenas duas peças dentre as premiadas com ouro. Contudo, isto 

pode se dever ao fato de que neste ano também o número de peças premiadas com ouro foi 

reduzido (apenas oito, conforme a tabela 5), o que pode ter prejudicado a amostragem. 

Também entre 2005 e 2006, segundo o gráfico comparativo, teve-se o único 

período em que o gênero fantástico superou o de humor (com dois e quatro filmes, contra um 

e dois), para nos anos seguintes diminuir sua presença em prol de uma retomada da 

frequência do gênero líder e de uma maior variação de gêneros. Em relação a tal afirmação, 

cabe o levantamento de que, apesar de uma leve diminuição dos filmes premiados na segunda 

metade da década (de 70 para 61), houve um aumento na média de gêneros anuais, de 5,2, 

entre 2002 e 2006, para 6, entre 2007 e 2011. Mesmo assim, os números podem não ser 

significativamente contundentes para provar a ampliação de gêneros como uma tendência. 

Ainda na comparação entre os dois estilos predominantes, o gráfico 11 demonstra 

que humor e fantástico apareceram em todos os anos, com exceção de 2010 para o fantástico. 

O humor tem uma média de 4,8 aparições anuais e, o fantástico, 2,3, valores menos variáveis 

nos últimos anos do que no início da década, quando o comportamento de tais gêneros foi de 

altos e baixos. 
 
Gráfico 11 – Presença dos gêneros humor e fantástico anualmente nos filmes da amostra  

 
Já o gênero drama e seus híbridos parecem ter percorrido um outro percurso 

peculiar no decorrer da década, conforme gráfico a seguir. Enquanto o gênero tragicômico 
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(humor-drama) seguiu percurso mais constante durante os anos (apresentando uma peça 

premiada em cinco anos da década e apenas em duas ocasiões mais do que isto), drama e 

drama-terror aparecem só a partir de 2005 e de forma intermitente. Eventuais picos nas 

variações da década são merecidos à premiação de toda uma campanha de três ou quatro 

filmes, casos dos dramas de VW em 2007 (quatro filmes) e HBO em 2008 (três filmes), do 

drama-terror de Olympus em 2005 (três filmes) e do drama-humor de Axe em 2011 (três 

filmes).  
 
Gráfico 12 – Presença de drama e seus gêneros híbridos anualmente nos filmes da amostra  
 

 

 
Na categoria drama-humor, pode-se salientar a ratificação dos filmes criados para 

BAFICI, em 2007, 2008 (duas vezes) e 2009, que apesar de não comporem uma só campanha 

demonstram a adequação do cliente a tal gênero e o reconhecimento do Festival para as peças 

criadas sob esta estratégia narrativa. Em um dos casos, o comercial procura emular o 

sentimento de pertença ao grupo que aprecia o cinema alternativo. Para tanto, traz a imagem, 

em um carro estacionado, de um palhaço que escuta emocionado uma canção, conforme 
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figura 62. Outros palhaços entram no carro e se identificam por revelarem que escutam a 

canção por não verem mais tanta graça na profissão. Um último palhaço, contudo, é 

rechaçado por dizer que o que lhe faz escutar a canção são os solos de guitarra. 

 
Figura 62 – BAFICI Bon Jovis (2008) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Ky5geZXkT2Q 

 
Também o estilo aventura teve aparição mais constante com o seu gênero híbrido 

(aventura-humor) e, entretanto, não foi premiado em quatro anos da década o que demonstra 

uma presença ainda frágil deste tipo narrativo. No mais relevante, 2006, o gênero amealhou 

dois ouros, com Carlton Draught Big Ad e Honda The Impossible, após dois anos aparecendo 

também em comerciais de carros: Toyota Tacoma (2004) e Ford Ranger Monkey (2005). Este 

último retoma o imaginário popular relativo a personagens como o King Kong, para trazer um 

imenso macaco que brinca com o carro da marca (figura 63), batendo-o contra uma 

montanha, como se este fosse de brinquedo. Após levar uma bronca de sua igualmente 

gigante mãe macaca, o símio devolve o brinquedo, incrivelmente ileso, para seu dono 

humano. 
 
Figura 63 – Ford Ranger Monkey (2005) 
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Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=VlvunFfDTas 

Dois cumes aparecem com três peças no gráfico correspondente ao gênero 

aventura e o primeiro, em 2002, corresponde a um alto número de peças (três) novamente 

pertencentes a uma só campanha. São comerciais para o anunciante Nike, que, vale lembrar, 

é o líder da amostra neste gênero e também na categoria vestuário, tendo vencido com filmes 

de aventura, bem próprios para a demonstração da performance dos produtos esportivos da 

marca, em 2004, 2008 e 2011.  
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Gráfico 13 – Presença de aventura e seus gêneros híbridos anualmente nos filmes da amostra  

 
Como se vê no próximo gráfico, o gênero documentário, que é pouco relevante na 

amostra, aparece em anos iniciais da década (uma vez em 2002 e outra em 2003) e volta a 

marcar presença, após longo período, com dois filmes da categoria Mídia em 2009: The 

Times of India Naaka Mukka e Thuis Changed Opening Credits. Foi durante sua ausência 

que o gênero híbrido documentário-humor foi identificado, conforme dito anteriormente. 
 
Gráfico 14 – Presença do gênero documentário anualmente nos filmes da amostra  

 
Finalmente, o grupo de gráficos que segue revela a oscilação de alguns gêneros 

como suspense, animação, romance, terror e erótico. Todos tiveram apenas uma aparição na 

década e não serão presentemente interpretados pela pouca representatividade na amostra, o 

que os define como não-representativos. 
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Gráfico 15 – Presença dos gêneros suspense, animação, romance, terror e erótico anualmente nos filmes da 
amostra. 

 
 

5.5 QUANTO À NARRATIVA POR CATEGORIA 

 

Migrando da ótica anual para uma que analisa cada categoria já se poderia 

imaginar que novamente haveria certa relação entre as categorias e o gênero do filme 

premiado. As tabelas a seguir apontam os dezesseis gêneros e suas aparições em cada uma 

das nove categorias da amostra, em números absolutos e percentuais. Cabe comentar que 

aqui, assim como anualmente, o gênero humor esteve sempre presente, o que não se pode 

dizer do segundo mais frequente, o fantástico, que agora aparece em apenas cinco categorias. 
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Tabela 6 – Presença dos gêneros explorados criativamente por categoria nos filmes da amostra  

Gênero Bebidas 
Alcoól. 

Car 
ros Casa Eletrô

nicos 

Entret
enime
nto 

Gulos
eimas Mídia Vestu

ário 
Higi 
ene TOTAL 

Humor 15 5 1 3 5 5 8 1 5 48 
Drama/ 
Humor 

1  1  4   1 3 10 

Romance/ 
Humor 

1       2  3 

Aventura/ 
Humor 

2 3     1 1  7 

Documentá
-rio/ Humor 

1    3 2  1  7 

Erótico/ 
Humor 

    1    1 2 

Drama  5  1   3   9 
Drama/ 
Terror 

   3 1     4 

Suspense  1        1 
Documentá
-rio 

1    1  2   4 

Fantástico 3 8 1 3    8  23 
Aventura    1 2   6  9 
Animação  1        1 
Terror       1   1 
Erótico        1  1 
Romance         1 1 
TOTAL 24 23 3 11 17 7 15 21 10 131 
 
Tabela 7 – Presença percentual dos gêneros explorados criativamente por categoria nos filmes da amostra  

Gênero Bebidas 
Alcoól. Carros Casa Eletrô

nicos 
Entreteni
mento 

Gulos
eimas Mídia Vestu

ário 
Higie
ne 

Humor 0,625 0,21739 0,3333
3 

0,2727
2 

0,29411 0,7142
85714 

0,5333
3 

0,0476
1 

0,5 

Drama/ Humor 0,04166 0 0,3333
3 

0 0,23529 0 0 0,0476
1 

0,3 

Romance/Humor 0,04166 0 0 0 0 0 0 0,0952
3 

0 

Aventura/Humor 0,08333 0,13043 0 0 0 0 0,0666
7 

0,0476
1 

0 

Documentário/ 
Humor 

0,04166 0 0 0 0,17647 0,2857
14286 

0 0,0476
1 

0 

Erótico/ Humor 0 0 0 0 0,05882 0 0 0 0,1 
Drama 0 0,21739 0 0,0909

09091 
0 0 0,2 0 0 

Drama/ Terror 0 0 0 0,2727
27273 

0,05882 0 0 0 0 

Suspense 0 0,04347 0 0 0 0 0 0 0 
Documentário 0,04166 0 0 0 0,05882 0 0,1333

3 
0 0 

Fantástico 0,125 0,34782 0,3333
3 

0,2727
2 

0 0 0 0,3809
5 

0 

Aventura 0 0 0 0,0909 0,11764 0 0 0,2857
1 

0 

Animação 0 0,04347 0 0 0 0 0 0 0 
Terror 0 0 0 0 0 0 0,0666

7 
0 0 

Erótico 0 0 0 0 0 0 0 0,0476
1 

0 

Romance 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 
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Já, nos próximos gráficos, a interpretação percentual permite identificar 

categorias em que o gênero humor é o de pelo menos metade dos filmes, como em 

Guloseimas (chegando a 71% dos filmes, com cinco peças), Bebidas Alcoólicas (63%, com 

quinze), Mídia (53%, com oito) e Higiene (50%, com cinco). A diferença de variedade de 

gêneros entre essas categorias também é notável: enquanto Bebidas Alcoólicas conta com 

sete gêneros distintos (63% em filmes de humor, 13% em fantásticos, 8% em aventura-humor 

e 4% em documentário, documentário-humor, romance-humor e drama-humor), Mídia é 

marcada por cinco, Higiene, quatro, e Guloseimas, apenas dois gêneros. 
 
Gráfico 16 – Presença percentual dos gêneros explorados criativamente nos filmes da amostra para as categorias 
Guloseimas, Bebidas Alcoólicas, Mídia e Higiene 
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Para as primeiras duas categorias de produto, os filmes divertidos já são uma 

tradição. Contudo, em Bebidas Alcoólicas, por vezes é possível notar uma transição entre o 

humor mais explícito dos filmes de Bud Light (vencedores em 2002, 2003 e 2004) ou Carlton 

(2006 e 2011) e daqueles mais sutis e requintados de Stella Artois (de 2002, 2006 e 2009).  

Em Mídia, a presença do humor se deu sobretudo até 2007 para, recentemente, 

haver uma diversificação dos gêneros premiados. Na categoria que já é bastante diversa 

quanto aos anunciantes premiados, figuraram nos últimos anos estilos como drama (20%), 

documentário (13%), aventura-humor (7%) e terror (7%), gênero teoricamente raro em 

propaganda. É o caso do comercial 13th Street Last Call exibido em cinemas. A peça, na 

figura 64, é bastante fora do padrão da amostra deste estudo e inova na utilização de interação 

com ligações para os celulares da plateia, o que torna o filme ainda mais horripilante.  

 
Figura 64 – 13th Street Last Call (2010).  

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=qe9CiKnrS1w 

 

Finalmente, a categoria Higiene, que teve presença acima da média no gênero 

humor e drama-humor (com 50% e 30%, respectivamente). No primeiro caso, apresentou 

roteiros que em geral trazem a comédia para as relações afetivas. O fato de os produtos 

anunciados serem desodorantes e sabonetes, por exemplo, promoveu, diversas vezes, a 
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associação da higiene pessoal com a obtenção de melhor resultado com o sexo oposto. Daí 

também a aparição dos gêneros erótico/humor (10%) e romance (10%) neste grupo de 

premiados. Na figura 65, é possível ver uma cena do filme de Axe, que vende a longa 

duração do desodorante, comprovada por uma sequência de atrações sexuais de todos os que 

têm contato com o produto, do mosquito que morde um consumidor a um sapo e uma larva, 

entre outros. 
Figura 65 – Axe Metamorphosis (2002) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=wvXDrPi3_s8 

 

Para uma visão global do gênero humor dentre todas as categorias, o gráfico a 

seguir demonstra percentualmente as categorias nas quais predomina e outras, em que sua 

presença é menos expressiva, como em Vestuário (4%), Carros (21%), Eletrônicos (27%), 

Entretenimento (29%) e Casa (33%).  
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Gráfico 17 – Presença percentual do gênero humor por categoria nos filmes da amostra  

 
Por outro lado, o estilo fantástico é o principal em Vestuário (definindo 38% das 

peças) e Carros (35%) e está entre os mais frequentes para as categorias Casa (33%) e 

Eletrônicos (27%). O gráfico 18 demonstra a grande relevância percentual do gênero para as 

quatro categorias citadas, a presença em Bebidas Alcoólicas e a completa ausência nas quatro 

restantes. 

 

 
Gráfico 18 – Presença percentual do gênero fantástico por categoria nos filmes da amostra  

 
Para Vestuário, uma categoria na qual a quase totalidade dos vencedores anuncia 

material esportivo, o fantástico não raro se situa em imagens de jogadas impressionantes, 

como na campanha de 2003 da marca Nike, que também é o anunciante mais premiado de 

toda a amostra. Em carros, Honda (principal vencedor da categoria, junto a VW) tem a 

grande maioria de seus filmes apelando ao fantástico, apesar de o fazer de formas bastante 

variadas, por vezes, dispensando efeitos especiais, um recurso vastamente usado no gênero. É 

o caso do filme The Cog, ilustrado pelos frames da figura 66, que espanta o espectador com 
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um perfeito dominó feito das peças do carro e que apresenta algumas de suas funcionalidades 

em uma sequência de movimentos concluída com a locução que ressalta a perfeição dos 

ajustes. 
 
Figura 66 – Honda The Cog (2003) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=_ve4M4UsJQo 

 

Enquanto a categoria Casa não possui peças suficientes para se traçar uma 

observação de tendências, em Eletrônicos, é importante destacar a experiência de Sony, que 

trouxe filmes bem semelhantes e tipicamente fantásticos, por despertarem a imaginação com 

um visual impressionante. As peças da marca foram as únicas vencedoras dos anos de 2006, 

2007 e 2008 da categoria, certamente influenciando os resultados da mesma na década. A 

mais marcante provavelmente tenha sido a primeira, responsável por soltar milhares de bolas 

coloridas em uma rua íngreme da cidade de San Francisco. O efeito visual (que se pode 

imaginar pela figura 67) surpreende, transgride e cria uma metáfora dando novo sentido ao 

slogan da televisão ofertada: “cores como nenhuma outra”22. 
 

                                            
22 Tradução do autor para “colors, like no other”. 
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Figura 67 – Sony Bravia Balls (2006) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=7DrFY3H-u8w 

 

No gráfico 19, é possível analisar a distribuição dos gêneros nas categorias que 

tiveram maior presença de filmes fantásticos. Outro gênero que apareceu de forma 

significativa e condizente com os produtos ofertados foi o de aventura, nas categorias 

Entretenimento (12%), Vestuário (29%) e de forma mais discreta em Eletrônicos (9%). É 

natural que tais categorias criem com temáticas relacionadas à diversão, ação e uso externo, 

duas características próprias de seus produtos e também do gênero.   
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Gráfico 19 – Presença percentual dos gêneros explorados criativamente nos filmes da amostra para as categorias 
Casa, Eletrônicos, Carros, Vestuário e Entretenimento 
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Este grupo de categorias se mostrou mais diversificado do que o anteriormente 

descrito no que tange à composição de gêneros em cada caso. Em vestuário foram 8 tipos, 

com fantástico (38%), aventura (29%), romance-humor (10%) e cinco gêneros aparecendo 

em apenas um filme (cada um com 5%). Entretenimento, com sete gêneros, Carros com seis, 

e Eletrônicos com cinco seguem bem diversificados, estando apenas a categoria Casa restrita 

a três gêneros.  

O drama-humor, que já se destacara em Higiene (30%), aparece também em Casa 

(33%) e Entretenimento (24%). O drama, por sua vez, surge com relevância em Eletrônicos 

(9%) e em Carros (22%), após também constar em Mídia (20%). Já o drama-terror se dá 

quase totalmente na categoria Eletrônicos (em 27% de seus filmes) devido à campanha de 

Olympus (com quatro filmes e três deste gênero), apesar de também contar com um filme na 

categoria Entretenimento, Machinima Dead Island. Os primeiros são representados na figura 

pelo filme Distorted Dogs, cujos efeitos especiais trazem à cena cachorros distorcidos e 

assustadores, com grandes cabeças, resultantes de uma câmera que tira fotos ruins. Já o 

segundo, o segundo, mostra trechos do videogame em que uma família tenta se salvar de 

zumbis assassinos. 
 

Figura 68 – Olympus Distorted Dogs (2005) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=LofOkrrC6A8 
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5.6 QUANTO AOS CAMINHOS CRIATIVOS ANUALMENTE  

 

Os dois caminhos criativos pressupostos respaldaram a hipótese estabelecida no 

capítulo 1 e se mostraram presentes em todas as peças da amostra. Sua paridade também foi 

notável: apesar da maior frequência de peças transgressoras (82%), houve grande relevância 

nas ambíguas (60%) e forte presença de peças no grupo de intersecção que explorava ambas 

as estratégias (42%). 

A tabela 8 apresenta a distribuição anual de todas as ocorrências de transgressão e 

ambiguidade da amostra. Apesar de em muito influir a diferença do número de peças 

analisadas para cada ano, a tabela demonstra uma variação importante na quantidade de 

aparições dos caminhos criativos. A transgressão, com uma média de 10,7 peças por ano, 

chega a estar em dezessete peças no ano de 2002 e em apenas seis em 2006. Já a 

ambiguidade, com media de 7,9, tem um auge de 12 peças em 2002, 2004, 2008, e um 

mínimo de quatro peças em 2011. 
 
Tabela 8 – Presença dos caminhos criativos anualmente nos filmes da amostra  

 transgressão ambiguidade 
2002 17 12 
2003 13 6 
2004 11 12 
2005 13 8 
2006 6 5 
2007 10 8 
2008 10 12 
2009 8 5 
2010 8 7 
2011 11 4 
Total 107 79 

 

Desta forma, enquanto a transgressão apareceu em filmes como os de Skittles 

(2011), tão inusitados que beiravam o non-sense e inovavam com a possibilidade de 

interação, a ambiguidade ocorreu em filmes como Axe Cleans Your Balls (2010), que abusa 

dos trocadilhos. A conjunção de ambos caminhos criativos ocorreu em casos como na peça 

Xbox Champagne (2002), inesperada e, concomitantemente, metafórica, ou seja, 

transmitindo uma mensagem nas entrelinhas. 

No primeiro exemplo (figura 69), transgredindo todas as expectativas do 

conhecimento enciclopédico dos consumidores, Skittles Touch Cage e os demais filmes da 
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campanha convidam o espectador a colocar o dedo na tela e, nesta peça, o “fazem” causar um 

acidente (de um carro que teria batido em seu dedo), seguido pela aparição de um 

personagem totalmente fantástico: uma jaula com asas e cabeça humana. 
 

Figura 69 – Skittles Touch Cage (2011) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Oech5Rpom2g 

 

No filme de Axe, na figura 70, para falar sobre limpeza genital, a marca anunciou 

seu sabão como capaz de lavar bolas esportivas dos mais diversos tipos. Os trocadilhos 

permeavam os diálogos de um formato de apresentação que parodiava os infomerciais. 
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Figura 70 – Axe Cleans Your Balls (2010) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=mPwhMoQBg_8 

 
Finalmente, Xbox Champagne (2002) traz a concisa mensagem final verbal de 

que “a vida é curta” e por isso deve ser aproveitada mais para brincar (com o videogame 

anunciado, por exemplo). O conceito é profundo e, ao mesmo tempo, colocado em uma 

metáfora objetiva e transgressora: ao invés de transmiti-la de modo piegas ou com texto e 

imagens mais tradicionais, a opção é pela imagem literal de um bebê nascendo e 

envelhecendo em poucos segundos, a partir do momento em que é arremessado da sala de 

parto, conforme a próxima figura, até aterrissar em um túmulo.  
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Figura 71 – Xbox Champagne (2002) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=mLPj8cgDOVk 

 

A distribuição anual dos filmes que apelavam para um caminho criativo e para 

outro sofreu certa variação. Mesmo assim, as duas formas criativas foram exploradas em 

todos os anos da década. Os gráficos a seguir revelam a sua frequência anual e no somatório 

total da década, permitindo observar que, apesar de uma retomada em 2011 (com 11 peças), 

os filmes transgressores cederam espaço na segunda metade da década e chegaram a ser 

superados pelos ambíguos em 2004 e 2008 (com onze e dez casos contra duas vezes doze), 

tendo 2008 marcado, ao mesmo tempo, uma última alta antes do descenso dos ambíguos. 
 
Gráfico 20 – Presença dos caminhos criativos nos filmes da amostra, anualmente e acumulada, 
respectivamente
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5.7 QUANTO AOS CAMINHOS CRIATIVOS POR CATEGORIA 

 

Assim como em todos os anos, ocorreu a presença das duas estratégias criativas 

também em todas as categorias. As tabelas seguintes apresentam sua distribuição em números 

absolutos e percentuais. Em três casos, todos os filmes de uma categoria apresentaram 

transgressão: Casa, Guloseimas e Eletrônicos. Ainda chamou a atenção a presença deste 

caminho criativo em 95% dos filmes de Vestuário. As categorias com menor percentual de 

filmes transgressores foram as de Mídia (53%) e Entretenimento (65%). Em dois casos uma 

categoria chegou a ter 20 filmes transgressores: Bebidas Alcoólicas e Vestuário. 
 
Tabela 9 – Presença dos caminhos criativos por categoria nos filmes da amostra  

 transgressão ambiguidade 
Bebidas Alcoólicas 20 14 
Carros 18 11 
Casa 3 1 
Eletrônicos 11 10 
Entretenimento 11 8 
Guloseimas 7 2 
Mídia 8 13 
Vestuário 20 10 
Higiene 8 9 

 
Tabela 10 – Presença percentual dos caminhos criativos por categoria nos filmes da amostra  

 transgressão ambiguidade Peças na década 
Bebidas Alcoólicas 0,83333 0,58333 24 
Carros 0,78261 0,47826 23 
Casa 1 0,33333 3 
Eletrônicos 1 0,90909 11 
Entretenimento 0,64706 0,47059 17 
Guloseimas 1 0,28571 7 
Mídia 0,53333 0,86667 15 
Vestuário 0,95238 0,47619 21 
Higiene 0,8 0,9 10 
Total   131 

 

Anunciantes como Ikea, para a categoria Casa (tendo vencido também com 

filmes em 2001 e em com peças não audiovisuais no decorrer da década), e Skittles para 

Guloseimas podem ter sido referências em suas categorias, já que são líderes, de mercado e 

de premiações, e utilizam a transgressão de forma constante em sua comunicação. Os já 
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citados filmes de Sony, transgressores por seu lirismo único, certamente influenciaram os 

resultados da categoria na década em relação aos caminhos criativos. 

No caso de Ikea, o comercial Lamp, vencedor do Grand Prix de 2003 e 

apresentado na figura 72, cria uma atmosfera dramática para contar a história de um velho 

abajur sendo substituído por um novo. A quebra das expectativas e a conversão do drama 

para o humor se dá quando um personagem entra em cena para dizer que ter pena de um 

abajur é loucura, pois aquele é um simples objeto e o novo é mais eficiente. 
 
Figura 72 – Ikea Lamp (2003) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=uFztDZRtplw&feature=fvst 

 

É curioso, entretanto, que setores como estes optem muitas vezes apenas por 

inferir menos concretamente o uso de seus produtos (utilitários domésticos e alimentação), 

enquanto as categorias de Mídia e Entretenimento, que promovem algo teoricamente mais 

subjetivo, demonstraram menor utilização da transgressão. Em Mídia, nota-se um esforço por 

criar peças inteligentes e com conteúdo, não apenas produzindo mensagens que desconstruam 

expectativas. É o caso da peça de Canal Plus na figura 73, que repete a comum piada de um 

amante flagrado no armário inventando uma história para se justificar ao marido traído. Ao 
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invés de surpreender o espectador a peça apenas cria uma narrativa de aventura cheia de 

clichês, como despencar de uma cascata agarrado em um tronco de árvore. O filme revela 

uma associação inteligente ao final: a mentira é realmente bem contada, pois o amante é um 

roteirista do Canal Plus. 
Figura 73 – Canal Plus Closet (2010) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=gxVITKW5GDI 

 
Na análise da criação a partir de ideias que suscitassem interpretações múltiplas 

ou ambíguas, Eletrônicos (91%), Higiene (90%) e Mídia (87%) foram as categorias de 

destaque, ao antagônicas a Guloseimas (29%) e Casa (33%), ambas entre as mais presentes 

em transgressão. No caso das mais ambíguas, novamente as categorias Eletrônicos e Mídia 

ficaram marcadas pelos filmes de Sony e Canal Plus, que venceu com o filme a seguir 

demonstrado, tipicamente ambíguo, agora no ano de 2006. Nesta peça cheia de duplos 

sentidos, o título de uma famosa película sobre pinguins é associado ao famoso imperador 

francês, Napoleão, causando graça ao mostrar como alguém que não assistiu um filme pode 

imaginá-lo. 
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Figura 74 – Canal Plus March of the Emperor (2006) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=qNd_hUqEEl4 

 

A categoria Higiene também se destacou neste caminho criativo (com 90% de 

seus filmes), com destaque para o líder absoluto do ramo em ouros Axe/Lynx (vencedores em 

2002, 2004, 2010 e 2011) com peças como a já mencionada Axe Cleans Your Balls (2010). 

O próximo gráfico permite uma retomada geral na presença de ambos caminhos 

criativos abordados, segundo critérios percentuais relativos às categorias. Mais claramente, a 

visualização evidencia a grande alternância da presença de ambiguidade nas categorias, que 

vai de 29% em Guloseimas a 91% em Eletrônicos e 90% em Higiene. Já a transgressão 

aparece de forma mais constante nas categorias, oscilando entre 53% em Mídia e 100% em 

Eletrônicos, Guloseimas e Casa.  
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Gráfico 21 – Presença percentual dos caminhos criativos por categoria nos filmes da amostra  

 

 
 

5.8 ANÁLISES CRUZADAS DE ELEMENTOS AUDIOVISUAIS NARRATIVOS E 

CAMINHOS CRIATIVOS ANUALMENTE 

 

Ao se traçar um paralelo entre escolhas audiovisuais e narrativas criativas e os 

caminhos criativos pressupostos nesta pesquisa, algumas implicações parecem eminentes. A 

tabela 11 apresenta as aparições anuais destes três parâmetros na década presentemente 

analisada. De antemão, é possível compreender que os critérios caminhos criativos e aspectos 

audiovisuais tiveram uma tipologia mais concisa do que o critério narrativo, relativo aos 

gêneros dos filmes. Isto contribui para a presença em todos os anos de peças de cada uma das 

possibilidades daqueles dois critérios, com exceção da exploração dos aspectos sonoros no 

ano de 2002. Em contrapartida, é possível identificar que, com relação aos gêneros, não 

ocorre nem ao menos de metade das possibilidades serem contempladas em um só ano. 
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Tabela 11 – Presença dos gêneros narrativos, aspectos audiovisuais e caminhos criativos explorados anualmente 
nos filmes da amostra  
 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Gênero           
Humor 9 5 7 1 2 5 6 3 4 5 
Drama/Humor 1 1    1 2 1 1 3 
Romance/Humor  1       2  
Aventura/Humor 1  1 1 2   2 1  
Documentário/Humor    5     1  
Erótico/Humor 2          
Drama    1  4 3   1 
Drama/Terror    3      1 
Suspense       1    
Documentário 1 1      2 1  
Fantástico 1 6 4 2 4 1 2 1  2 
Aventura 3  3    1 1  1 
Animação    1       
Terror         1  
Erótico      1     
Romance   1        
Aspectos Audiovisuais           
Visual 14 11 12 14 8 7 7 8 8 10 
Verbal 7 4 6 4 3 5 10 6 7 9 
Sonoro  1 6 2 3 1 2 3 2 1 
Caminhos Criativos           
Transgressão 17 13 11 13 6 10 10 8 8 11 
Ambiguidade 12 6 12 8 5 8 12 5 7 4 

 

A proporcionalidade entre os gráficos relativos às peças que exploram 

criativamente o aspecto visual e aqueles que trabalham com a transgressão é significativa e 

pode ser vista no próximo gráfico. O mesmo não pode ser afirmado na comparação entre o 

visual e a ambiguidade. A inferência é de que a técnica mais usada, ou melhor usada, para 

chocar o espectador ou quebrar as expectativas construídas pelo seu conhecimento 

enciclopédico se vale da imagens em movimento como grande aliado.  
 
Gráfico 22 – Presença do aspecto visual e dos caminhos criativos explorados anualmente nos filmes da amostra  

 
Em outra comparação, é possível constatar que, em 2002, 2003 e 2010 todos os 

filmes visuais foram também transgressores, em 2004, 2005, 2006 2007, 2008, 2009 e 2011 
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houve sempre apenas uma exceção. Contudo, evidentemente, o contrário não procede, já que 

há diversas peças que transgridem sonora e verbalmente. 

O filme Hoops (figura 75), da campanha de Nike Freestyle, é uma prova de 

sucesso deste par de variáveis, na qual os efeitos especiais chocam por criarem uma figura 

3D e demonstrarem as habilidades esportivas impressionantes dos protagonistas (inclusive da 

personagem animada). 

 
Figura 75 – Nike Hoops Freestyle (2003) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=YNGTO5qkQAM 

 

De forma equivalente, as peças que utilizam o aspecto verbal parecem encontrar 

um espelho na presença do caminho da ambiguidade como principal propulsor criativo, o que 

se nota no gráfico 23.  
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Gráfico 23 – Presença dos aspecto verbal e dos caminhos criativos explorados anualmente nos filmes da amostra  

 
Em 2004 e 2007, todos os filmes que exploravam o aspecto verbal foram 

considerados ambíguos. Em 2002, 2005 e 2008 apenas um não foi e, finalmente, em 2003 e 

2006, dois não foram. Já nos anos de 2009, 2010 e 2011, a paridade não foi tão significativa, 

com quatro, três e seis filmes verbais e não ambíguos. 

O caso mais comum, no entanto, é o do comercial do Argentina New Film 

Festival, que une manifestação verbalizada e duplicidade de sentidos. Na figura 76 há um 

frame desta campanha, bastante semelhante à mencionada do canal HBO, pois relê uma 

mesma cena com dois áudios. Neste caso, a segunda leitura, ao invés de drama, desperta a 

graça, por se perceber o duplo sentido da cena: o ator chorando estava sendo dirigido por uma 

voz que lembrava as desgraças do selecionado argentino de futebol. 
 
Figura 76 – Argentina New Film Festival Crying (2010) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=qk_Rfuurprs 
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Apesar disso, o comportamento do gráfico referente à exploração da função 

verbal e do caminho da transgressão não são desarmônicos, o que permite inferir a presença 

não rara de comerciais que optam pelo caminho criativo de verbalizar algo inusitado, como 

em Puma Social, da figura seguinte. Este filme conta com um texto poético e apresenta um 

ponto-de-vista novo no mercado esportivo ao descrever e enaltecer os atletas noturnos, que se 

divertem entre jogos de boliche, dardos ou sinuca e conversas, celulares ou bebidas em bares. 

 
Figura 77 – Puma Social After Hours Athlete (2011) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=N59RKKSFxQc 

 

Por outro lado, assim como ocorreu ao tentar se aproximar as peças com trabalho 

visual das ambíguas, ao aliar o aspecto sonoro com ambos os caminhos criativos, houve 

pouca relação conclusiva. Os gráficos seguintes demonstram tal afirmação: no ano de 2006, 

por exemplo, vê-se um cume de filmes sonoros e uma baixa nos de transgressão e nos de 

ambiguidade.  
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Gráfico 24 – Presença do aspecto audiovisual sonoro e dos caminhos criativos explorados anualmente nos 
filmes da amostra  

 
Apesar disso, vale lembrar que nenhuma de tais combinações é impossível e, de 

fato, foram identificadas as mais diversas na amostra em questão. São os casos dos filmes 

com destaque sonoro e transgressores como Mercedes Sonds of Summer (2005), ou sonoro e 

ambíguo como a citada campanha de Bud Light (2004), ou mesmo um caso como o de Nomis 

Damn Boots (2008), em que todos os aspectos audiovisuais e ambos os caminhos criativos 

são associados com semelhante importância criativa. 

Dessa forma, o filme da marca de automóveis traz uma sonoridade atrelada de 

forma única a uma imagem original que, além das ondas sonoras, simula uma paisagem 

veranil, como se vê na figura 78. 
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Figura 78 – Mercedes Sonds of Summer (2005) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=ldCYiql6-3Y 

 

Já o filme de Nomis, na figura 79, promove um jingle sonoramente cômico, que 

constrói um argumento verbalmente ambíguo e inusitado (de que as chuteiras seriam a razão 

de uma sequência de desgraças), bem como cria uma composição visual surrealista, 

transgredindo em todas as instâncias sensoriais. 
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Figura 79 – Nomis Damn Boots (2008) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=k6z3bGILwMg 

 
Para os cruzamentos com a variável narrativa gênero cabe uma análise 

pormenorizada referente aos dois estilos com a maior presença entre os filmes da amostra: 

humor e fantástico. A relação com os aspectos audiovisuais denota que os gráficos de ambos 

os gêneros, a seguir, indicam proporcionalidade com o visual, 63% dos filmes de humor (30 

de 48) e 96% dos fantásticos (22 de 23) exploraram a plataforma visual.  

 
Gráfico 25 – Presença dos gêneros fantástico e humor e do aspecto audiovisual visual anualmente nos filmes da 
amostra  

 
Entretanto, apesar das muitas combinações possíveis, o gráfico 26 demonstra que 

apenas o aspecto verbal demonstra paralelismo com o humor. Além de uma incidência de 

69%, ou seja, 33 filmes de 48, em todas as oscilações positivas de filmes verbais (nos anos de 
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2004, 2007, 2008, 2009 e 2010) houve ascensão dos de humor, e o mesmo ocorreu em 

relação aos anos de queda. O mesmo não pode ser dito em relação ao gênero fantástico, com 

trajetórias contrárias nos anos de 2004, 2006, 2007 e 2010. 
Gráfico 26 – Presença dos gêneros fantástico e humor e do aspecto audiovisual verbal anualmente nos filmes da 
amostra  

  
A campanha de John Smith (na figura 80) exemplifica tal estratégia, verbal e 

humorada, como na peça em que o comediante Peter Kay expulsa sua mãe de casa para levá-

la a um asilo. Em meio a diálogo cômico, a mãe contesta a decisão e ele, completamente 

ignorante aos sentimentos alheios, prevê colocar uma mesa de sinuca no quarto que ficará 

vago. 
 

Figura 80 – John Smith Mum (2002) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=x6nzBTaPsEc 
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A relação entre a presença criativa do fator sonoro e o gênero fantástico, como no 

caso já mencionado de Honda Choir (2006), parece plausível na comparação do 

comportamento dos gráficos a seguir, contudo não é respaldada pela existência de número 

expressivo de peças concatenando ambos: o som é destacado em apenas 13% das peças do 

estilo fantástico (3 de 23).  
Gráfico 27 – Presença dos gêneros fantástico e humor e do aspecto audiovisual sonoro anualmente nos filmes da 
amostra  
 

 
As demais relações de ambos os gêneros não foram conclusivas. Apenas três 

filmes da amostra do tipo fantástico foram protagonizados pelo recurso criativo verbal. A 

presença de 52% dos filmes com criatividade sonora no grupo de humor também é pouco 

representativa, considerando que, por sua vez, tal gênero também corresponde a grande 

percentual do total de filmes (37%). 

Nos cruzamentos entre o gênero fantástico e os possíveis caminhos criativos, 

nada conclusivo pode ser verificado ao longo da década. Contudo, em uma análise numérica 

da quantia de comerciais do tipo fantástico que optavam pela transgressão o paralelismo 

encontrado foi incontestável: apenas dois entre 23 filmes não utilizavam tal caminho, 

resultando em uma presença da estratégia em 91% das peças, percentual maior do que os já 

altos 83% médios da amostra. O mesmo tipo de análise, aplicado à ambiguidade não 

apresenta variação tão alta com relação à média geral (sem definição de gênero): 65% ao 

invés de 60%. Os próximos gráficos fazem outro paralelo entre o gênero fantástico e os dois 

caminhos criativos sem, contudo, sugerir uma inferência conclusiva. 
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Gráfico 28 – Presença dos caminhos criativos e do gênero fantástico anualmente nos filmes da amostra  

 
O gênero de humor, por sua vez, apresenta ao longo da década comportamento 

semelhante com os altos e baixos do caminho da ambiguidade, tendo também alguns 

movimentos em comuns com os da transgressão, como é possível depreender do gráfico 29. 

Contudo, a verificação da presença das peças deste tipo demonstra vínculo consistente apenas 

com a ambiguidade (71% das peças apresentam tal caminho criativo, comparadas a uma 

média de 60%), sendo as peças transgressoras do gênero abaixo da média (75% contra 83% 

da amostra como um todo). 
 
Gráfico 29 – Presença dos caminhos criativos e do gênero humor anualmente nos filmes da amostra  

 
 

5.9 ANÁLISES CRUZADAS DE ELEMENTOS AUDIOVISUAIS 

NARRATIVOS E CAMINHOS CRIATIVOS POR CATEGORIA  

 

Neste cruzamento, novamente são relativizados os parâmetros de aspectos 

audiovisuais, gênero e caminhos criativos; tendo, entretanto, o contraponto das nove 

categorias como referência. A tabela a seguir apresenta os resultados da década em questão, o 

que reforça, com a mesma facilidade, a evidência anteriormente verificada: a distribuição 

muito mais difusa do critério narrativo em comparação aos outros aspectos interpretados. 



 162 

Também semelhante ao já observado com relação aos anos, a variável gênero não é 

contemplada em todos os seus tipos por nenhuma categoria, sendo a de Vestuário a única a 

atingir metade das possibilidades (oito gêneros), demonstrando-se, em uma análise absoluta, 

a mais exploradora de gêneros distintos. A categoria Entretenimento (com sete gêneros 

apresentados na década) também se mostrou bem explorada, tendo a mesma variedade de 

Bebidas Alcoólicas em um total bem inferior de peças (dezessete contra vinte e quatro). 

Apesar de ambos caminhos criativos terem aparecido em todas as categorias, assim como o 

foi em todos os anos, a presença dos aspectos audiovisuais foi mais irregular nesta análise. O 

sonoro não apareceu nas categorias Casa, Entretenimento, Guloseimas e Higiene, bem como 

o verbal não foi explorado por nenhuma das peças de Eletrônicos. 
 
Tabela 12 – Presença dos gêneros narrativos, aspectos audiovisuais e caminhos criativos explorados por 
categoria nos filmes da amostra 
 
Categorias 

Bebidas 
Alcoóli 
cas 

Car 
ros Casa Eletrô

nicos 

Entre 
tenim
ento 

Gulo 
seimas Mídia Vestu

ário 
Higi
ene TOTAL 

Gêneros           
Humor 15 5 1 3 5 5 8 1 5 48 
Drama/Humor 1  1  4   1 3 10 
Romance/Humor 1       2  3 
Aventura/Humor 2 3     1 1  7 
Documentário/Humor 1    3 2  1  7 
Erótico/Humor     1    1 2 
Drama  5  1   3   9 
Drama/Terror    3 1     4 
Suspense  1        1 
Documentário 1    1  2   4 
Fantástico 3 8 1 3    8  23 
Aventura    1 2   6  9 
Animação  1        1 
Terror       1   1 
Erótico        1  1 
Romance         1 1 
TOTAL 24 23 3 11 17 7 15 21 10  
Aspectos 
Audiovisuais 

          

Visual 15 21 3 11 11 7 5 20 5 98 
Verbal 17 7 1 0 6 6 12 4 8 61 
Sonoro 6 7 0 3 0 0 1 4 0 21 
Caminhos Criativos           
Trangressão 20 18 3 11 11 7 8 20 8 107 
Ambiguidade 14 11 1 10 8 2 13 10 9 79 
 

Outro fator que corrobora com as observações anuais diz respeito aos 

cruzamentos dos aspectos visual e verbal com os caminhos criativos. No primeiro caso, 

conforme o gráfico 30, a característica visual tem um comportamento extremamente similar 

ao da transgressão e não conclusivo se comparado ao da ambiguidade. A surpresa pelas 
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imagens parece, de fato, ser a fórmula audiovisual mais comum dentro os filmes premiados 

transgressores. Prova disso é que nas categorias Bebidas Alcoólicas, Eletrônicos, 

Entretenimento, Guloseimas e Higiene, todos os filmes julgados visuais, foram também 

classificados como de transgressão. 

 
Gráfico 30 – Presença do aspecto visual e dos caminhos criativos explorados por categoria nos filmes da 
amostra  

 

 
No segundo caso, demonstrado a seguir, as colunas correspondentes ao aspecto 

verbal não promovem comparações tão conclusivas, mas reafirmam o resultado das 

comparações anuais inferindo maior proximidade com o comportamento do caminho da 

ambiguidade do que com aquele da transgressão. Apenas para filmes de Eletrônicos, 

Guloseimas e Vestuário existe discrepância; nos demais o aspecto verbal apresenta um 

número de peças próximo ao das ambíguas, além de manter uma proporção estável com 
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relação às mesmas, nas categorias que apresentam maior ou menor número. Aqui vale 

lembrar que a categoria Entretenimento chegou a ter a totalidades de seus filmes verbais 

(doze), considerados ambíguos. 
 
Gráfico 31 – Presença do aspecto verbal e dos caminhos criativos explorados por categoria nos filmes da 
amostra  

 
 

O aspecto sonoro novamente foi menos conclusivo que os demais. Há, contudo, 

uma associação mais harmônica entre filmes sonoros e o grupo daqueles que exploram a 

transgressão: existe uma presença proporcional relevante daqueles neste. Nas peças de 

Eletrônicos e na única peça de Mídia consideradas sonoras, a correspondência com a 

transgressão chegou a ser total.  
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Gráfico 32 – Presença do aspecto sonoro e dos caminhos criativos explorados por categoria nos filmes da 
amostra  
 

 

 
Apesar destas observações, como já dito, todas as combinações são viáveis e 

vistas na prática quando pesquisadas em um intervalo como este de dez anos. Filmes visuais 

ambíguos (como Canal Plus March of the Penguins), verbais transgressores (como Old Spice 

The Man Your Man Could Smell Like) e sonoros de ambas as formas (a ambígua da 

campanha de Bud Light em 2004 e a transgressora de Honda Hate) foram já presentemente 

exemplificados. 

Quanto aos gêneros por categoria, novamente cabe a interpretação dos dois 

indiscutíveis principais. Neste caso, a proporção entre fantástico e visual é outra vez bastante 

estável, mas aquela entre humor e visual é ainda menos conclusiva que na análise anual, com 

discrepâncias em casos como o de Vestuário, com destaque visual (vinte de vinte e um 

filmes) e praticamente ausência de humor (um filme).  
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Gráfico 33 – Presença dos gêneros fantástico e humor e do aspecto audiovisual visual por categoria nos filmes 
da amostra  

 

 
O paralelismo suposto entre filmes verbais e de humor é reforçado nesta divisão. 

Apenas a categoria Eletrônicos desequilibra a proporcionalidade do gráfico 34, por não 

apresentar nenhum filme verbal. Enquanto isso, nada conclusivo deriva da comparação por 

categoria entre tais filmes com o gênero fantástico.  
 
Gráfico 34 – Presença dos gêneros fantástico e humor e do aspecto audiovisual verbal por categoria nos filmes 
da amostra  
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A análise do aspecto sonoro pareceria precisa em sua comparação das categorias. 

O número de peças sonoramente exploradas e daquelas do gênero fantástico nas categorias é 

quase sempre proporcional e bastante próximo (com exceção da categoria Bebidas 

Alcoólicas). Contudo, este dado pode levar a uma falácia, pois constata-se que somente em 

Carros ocorrem casos em que a mesma peça é do gênero em questão e apresenta tal aspecto 

audiovisual. Sendo assim, o paralelismo aparente nas outras categorias é uma mera 

coincidência.  

Comparando com o gênero de humor, por outro lado, há visível variação, o que 

também não permite conclusões sólidas. As oscilações vão de categorias em que o som não 

foi usado para o humor (Mídia) a outras em que, sempre que apareceu, foi neste gênero 

(Eletrônicos).  
 
Gráfico 35 – Presença dos gêneros fantástico e humor e do aspecto audiovisual sonoro por categoria nos filmes 
da amostra  

 

 

Submetendo o gênero fantástico à análise, encontrou-se maior paralelismo entre 

este e a transgressão, conclusão que já foi estabelecida anteriormente segundo a observação 

de números absolutos. Em verdade, apenas na categoria Carros há filmes fantásticos não 

transgressores (Peugeot Sculptor e Honda Choir). Já a relação do gênero com a ambiguidade, 

conforme o gráfico 36, é irregular, sem sugerir uma inferência conclusiva. 
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Gráfico 36 – Presença dos caminhos criativos e do gênero fantástico anualmente nos filmes da amostra  

 

 
Por fim, na relação com o gênero de humor, também é a transgressão que 

encontra maior paralelo nas aparições em detrimento da ambiguidade, como apresenta o 

gráfico 37. A exceção fica com a categoria Vestuário, que assim como na comparação com o 

aspecto visual destoou das demais: apresentou apenas um filme de humor versus vinte de 

transgressão (de um total de vinte e um filmes). Nesta categoria, ironicamente, o único filme 

que não é transgressor é o de humor. Por outro lado, nas categorias Casa (uma peça), 

Eletrônicos (três) e Guloseimas (cinco), o humor chega a ser transgressor em todas as suas 

aparições. Há que se constatar, contudo, que o humor ambíguo também tem presença 

destacada, sendo o caso em todos os filmes deste gênero em Carros (quatro), Eletrônicos 

(três), Mídia (oito) e Vestuário (um).  
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Gráfico 37 – Presença dos caminhos criativos e do gênero humor por categoria nos filmes da amostra  
 

 

 
Com tais cruzamentos, chega-se ao fim das análises considerando ter sido este um 

capítulo bastante rico em insumos para novas considerações. Algumas serão abordadas a 

seguir, à medida em que é descrita uma compilação dos dados mais chamativos observados 

em cada uma destas seções. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, a partir da quantificação possível em um universo prioritariamente 

subjetivo, se propôs a discussão sobre como os dados obtidos podem auxiliar a repensar o 

tipo de criatividade constituída por tal Festival no período de uma década. Portanto, não 

pretende chegar à conclusão de que a criatividade pode ser pré-estabelecida e nem seria capaz 

de presumir uma fórmula, ainda que temporária, para se obter sucesso no Cannes Lions 

Festival.  

O título Mais Leões, Menos Zebras procura abordar exatamente a validade desta 

iniciativa de quantificação a partir da observação de um número representativo de peças 

premiadas, daí o porte da amostra, em detrimento de uma observação singular e subjetiva 

que, mesmo que mais profunda, poderia levar a um falso julgamento sobre alguns dos fatores 

importantes para a vitória em Cannes.  

Se este último capítulo volta a repetir as limitações de um estudo que resume a 

interpretação de um filme publicitário à mera consideração binária de cinco variáveis em dois 

critérios (caminhos criativos e aspectos audiovisuais) e à definição nominal de um terceiro 

(gênero), é porque, em contrapartida, percebe sua validade. Estudos qualitativos podem, sim, 

gerar uma melhor percepção de todas as pequenas contribuições que de fato constroem um 

filme para que seja considerado criativo e premiado por isso. Há certa parcialidade em 

responder categoricamente com sim ou não a presença de um caminho criativo ou mesmo do 

destaque de um aspecto audiovisual. Tudo isto é verdade, mas a metodologia escolhida 

também foi eficiente em diversos pontos, elucidados a seguir.  

Em primeiro lugar, ficam comprovadas, no universo amostral e até que se levante 

um caso contrário, as duas hipóteses estabelecidas destarte. A primeira se baseia no 

referencial teórico de Umberto Eco (1991 e 2001), consubstancial a esta pesquisa, ao definir 

que a criatividade é dependente de transgressão e/ou ambiguidade. A segunda supõe, então, 

que o Cannes Lions, por colocar a criatividade como seu principal padrão decisório, teria 

pelo menos um destes caminhos criativos co-optados em todas as suas peças. De fato, nos 

131 filmes da amostra, foram 107 casos de transgressão e 79 de ambiguidade, havendo, 

portanto, 55 filmes em que ambos os caminhos foram utilizados. 

Em seguida, é importante retomar problema e objetivos de pesquisa, que também 

foram contemplados em seus principais aspectos. A aplicação da base teórica na amostra 
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permitiu identificar os tipos de recorrências e diferenças de estratégias de criatividade nos 

premiados da década. A presença relevante dos dois caminhos e a sua concomitância em 42% 

dos filmes da amostra, permite concluir que tais estratégias são uma realidade duradoura e 

cotidiana na criação publicitária, uma escolha provavelmente instintiva no processo criativo 

e, ao mesmo tempo, que compõe caminhos familiares e desejáveis pelo criador e pelo júri, 

possivelmente valorizados quando combinados.  

Com relação às permanências, oscilações e tendências, pode-se observar na 

questão criativa uma recorrência maior da transgressão – em geral comerciais mais 

impactantes e que trazem conteúdo ou imagens desconhecidos do público – que, contudo, 

tiveram leve declínio na segunda metade da década em detrimento dos ambíguos. Essa 

variação não é grande o suficiente para gerar uma consideração definitiva, mas pode indicar 

que o júri tem alterado sua preferência, passando a dar mais valor a peças que promovem a 

ambiguidade, uma provável maior necessidade de repertório e raciocínio do público. A 

análise identificou a presença de transgressão e de ambiguidade pelo menos uma vez em cada 

categoria, assim como em cada ano.  

Nesse critério, a influência da categoria foi inegável, haja vista a aparição de 

transgressão em todos os filmes de categorias como Casa, Guloseimas e Eletrônicos. Uma 

das possibilidades levantadas é a de que peças transgressoras premiadas, de anunciantes 

líderes dessas categorias, tenham se tornado referência para os concorrentes e para os juízes, 

provocando um ciclo e a possível criação de um estilo próprio dos setores. Seriam exemplos 

as peças de Ikea, Skittles e Sony, marcas que raramente dispensam o uso de transgressão em 

sua comunicação. 

Em ambiguidade, as categorias de maior destaque foram Eletrônicos (91%), 

Higiene (90%) e Mídia (87%). O último caso, inclusive pelo maior número de peças, talvez 

seja o de mais clara tendência observável no uso de múltiplos sentidos para retomar um 

conhecimento relativo à programação de uma emissora, por exemplo. O repertório de cinema 

do público, por exemplo, é explorado nas peças da emissora de filmes Canal Plus, que abusa 

dos clichês e menções cinematográficas em suas peças. 

Já na submissão da amostra aos aspectos audiovisuais, o referencial a respeito do 

audiovisual consolida algumas impressões obtidas durante a submissão da amostra, como a 

utilização de formatos cada vez mais curtos e da aproximação das linguagens 
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cinematográficas e televisuais. Ainda no capítulo 4, tal estudo da linguagem foi uma 

contribuição importante para a análise das características visuais, verbais e sonoras das peças.  

O fator sonoro foi o mais estável e também o menos frequente (identificado em 

16% da amostra como tendo presença criativa acentuada), enquanto os aspectos visual (76%) 

e verbal (47%), com mais resultados, foram considerados mais passíveis de mudanças em 

relação aos premiados em Cannes. A tendência observada foi a da redução da preferência de 

filmes visuais (ainda que sigam como os maiores ganhadores) e o aumento da presença dos 

verbais na segunda metade da década. A princípio, tal diagnóstico contraria o senso-comum 

de uma cultura cada vez mais voltada para a imagem e, pelo menos no quesito criativo, 

coloca em cheque a questão da globalização das ideias publicitárias, já que as verbais são um 

pouco menos passíveis de disseminação sem tradução e adequação. 

Outra conclusão obtida na análise dos parâmetros audiovisuais é o fato de as 

peças com destacado aspecto sonoro terem sempre um dos outros aspectos potencializados. É 

o caso verbal de jingles com letras interessantes ou engraçadas como na campanha de Bud 

Light (2004), ou o caso visual de músicas ou sons contrastando com uma imagem e gerando 

o inusitado, como na romântica serenata dos hooligans de Puma Hardchorus (2010) ou no 

perfeito coro imitador de sons de um carro em Honda Choir (2006). 

A análise por categoria neste critério demonstrou, possivelmente, anunciantes 

mais dependentes da criatividade visual. Faz sentido que seja neste aspecto o foco da 

criatividade de categorias para as quais o design é crucial como Vestuário, Carros, Casa e 

Eletrônicos (todos com mais de 90% de filmes visualmente explorados). Já a categoria Mídia 

é uma das que mais possui filmes verbais (80%), o que faz sentido por anunciar veículos de 

comunicação, que têm na expressão por palavras um de seus principais produtos. A categoria 

Guloseimas também se encontra entre aquelas com mais filmes visuais e verbais, mas não 

parece partilhar plenamente de nenhuma das justificativas. 

Quanto à narrativa, presentemente simplificada e resumida na identificação do 

gênero, certamente foram verificados os apontamentos teóricos de Aumount (1995), à medida 

que a questão por ele levantada sobre a constância fundadora dos gêneros têm função crucial 

em muitas estratégias criativas premiadas. A opção por este critério narrativo provou ser 

apropriada, pois é comum sua conexão com os caminhos criativos: a quebra de expectativas 

do gênero é uma forma muito utilizada de transgredir e também de estimular associações não 

convencionais por parte do público. 
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Ainda em relação ao gênero, houve uma variedade interessante de opções. Não 

parece existir uma regra ou uma condição de gênero para um filme vencer, tanto que até 

gêneros como erótico e terror foram vistos na amostra. Ao mesmo tempo, há uma supremacia 

inquestionável dos filmes ficcionais e líricos nomeados como fantásticos (18% da amostra) e 

dos de comédia, referidos pela classe humor (37%), que provavelmente são os preferidos dos 

criadores e do júri, recebendo mais inscrições e premiações. Aventura e drama, ambos com 

7%, são outros gêneros bastante comuns entre os Gold Lions, o que justifica o fato de Erh 

Ray ter, em sua entrevista, citados ainda que indiretamente os antagônicos gêneros humor e 

drama (que não por acaso já dividiam a história do teatro desde a Antiguidade). Também 

chamou a atenção a frequência de gêneros híbridos, principalmente daqueles relacionados ao 

humor. 

Os principais gêneros, no entanto, revelaram declínio na década, compensado 

pela ascensão de uma tipologia mais variedade. Se entre 2002 e 2006 o número de gêneros 

médio era de 5,2 por ano, entre 2007 e 2011, este valor passou para seis. Pode-se, então, 

supor que júri e criativos estejam, crescentemente, fugindo da zona de conforto e procurando 

filmes mais únicos e diversificados, que inovem também neste ponto narrativo. 

Na análise por categoria, o gênero humor foi ainda mais marcante, como era de se 

esperar, para anunciantes de produtos descontraídos e prazerosos como Guloseimas (71%) e 

Bebidas Alcoólicas (63%). Enquanto, isso, o fantástico foi o mais comum entre os premiados 

de Vestuário (38%) e Carros (35%), mas se mostrou ausente em quase metade das categorias. 

A possível justificativa para tal oscilação é o fato de em Vestuário e Carros, o poder de 

emulação deste tipo de produto propiciar um trabalho criativo que explora o imaginário e a 

fantasia, enquanto outras categorias, como Higiene, tendam a ter produtos com apelo mais 

objetivo e menor capacidade de associação emocional ou lírica. Apesar disso, categorias 

como Entretenimento, Mídia e Guloseimas que teriam potencial para gerar filmes fantásticos, 

não contemplaram este gênero com peças premiadas.  

As seções finais da análise, que oportunizaram o cruzamento das variáveis, 

tiveram contribuição significativa na resposta ao problema de pesquisa e argumentação em 

direção às tendências e a modulação de uma identidade de qualidade do Cannes Lions, ainda 

que mutante. As comparações e quantificações permitiram notar um comportamento muito 

semelhante entre o aspecto visual e a transgressão e entre o verbal e a ambiguidade. É 

plausível supor que, nesta década em Cannes, foram mais eficazes as técnicas de chocar ao 
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apresentar algo completamente novo com o visual, no uso de efeitos especiais, por exemplo, 

e a de criar um duplo sentido por meio das associações com o que é verbalizado, como em 

um diálogo humorado cheio de trocadilhos. E, de fato, o gênero humor mostrou justamente 

maior correspondência ao aspecto verbal e à ambiguidade, enquanto o fantástico apareceu 

fortemente vinculado à transgressão visual. 

Em suma, foram definidos três critérios principais de construção e julgamento no 

que tange a estratégias criativas: caminhos criativos, aspectos audiovisuais e aspectos 

narrativos relativos ao gênero. Após, mapeados e classificados, um a um os filmes da 

amostra, identificando mudanças e permanências dos critérios segundo parâmetros anuais e 

por categoria, cumprindo, pois, o objetivo de gerar um ponto-de-vista sobre o que foi gerado 

na década pelo mercado e respaldado pela premiação. São anúncios em geral transgressores, 

mas também ambíguos e não raro que acumulam ambos os caminhos criativos. Peças que 

exploram criativamente aspectos visuais, verbais e sonoros, nesta ordem de frequência, e que 

tem como gênero narrativo indiscutivelmente mais comum o humor, seguido de fantástico, 

drama e aventura, e outros menos representativos. Ainda, vale destacar duas correlações 

especialmente frequentes entre os critérios abordados: comerciais que exploram o aspecto 

verbal pelo caminho criativo da ambiguidade no gênero humor ou que enfatizam o visual 

com transgressão no gênero fantástico. 

Com tudo isso, não se pode desprezar a experiência qualitativa que também foi 

incorporada a esta dissertação, em especial no que diz respeito à entrevista realizada com o 

publicitário e jurado da area Films do Cannes Lions 2011, Erh Ray. O encontro oportuno em 

meio à “ebulição” do Festival permitiu uma conversa desestruturada, subjetiva e que levantou 

informações para a compreensão do objeto de uma forma bastante complementar e distinta da 

que seria utilizada posteriormente, em sua análise. 

Valendo-se desta colaboração entre teoria sobre criatividade proveniente de 

estudos secundários, imersão do pesquisador no objeto, adição qualitativa via entrevista e, 

por fim, entrega incomum de uma pesquisa em comunicação e em publicidade à 

compreensão quantitativa, esta dissertação conclui seu processo. A abertura para outros 

estudos quantitativos na área da comunicação e outros estudos quaisquer sobre publicidade 

são um desejo em um contexto que ainda carece de publicações. A abertura realizada neste 

estudo permitirá o prosseguimento da pesquisa sobre criatividade no audiovisual, seja 

abordando outros critérios quantitativamente, seja complementando as presentes análises a 
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partir da submissão de parte da amostra e/ou dos resultados à vertente qualitativa. A presente 

metodologia e aplicação parece igualmente adequada a outros festivais e áreas de pesquisa 

em comunicação, abrindo ainda a possibilidade de estudos paralelos com temáticas mais 

distantes. 

Pela trajetória de inegável crescimento do Cannes Lions se pode projetar que o 

Festival seguirá envolvendo um número crescente de profissionais e ditando tendências aos 

mercados criativos e, em especial, ao publicitário. Se esta pesquisa foi capaz de enumerar 

algumas características recorrentes e mutantes no produto criativo deste intervalo de dez anos 

em Cannes, certamente aqui se conheceu apenas parte da identidade audiovisual e publicitária 

deste Festival mundial e, por tantos fatores, repleto de nuances e oferecedor de um rico 

campo para a pesquisa.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA 

 

Entrevista com Erh Ray, jurado na categoria Films do Cannes Lions International Creativity 

Festival 2011, realizada em 21 de junho de 2011. 

 

André Zambam - Quais seriam os critérios principais avaliados pelo júri na escolha do filme 

como o mais criativo? Você já foi jurado em filmes há 12 anos atrás, existe algum critério 

que tenha mudado de relevância na última década? 

 

Erh Ray - Eu acho que o componente para o jurado hoje em critério para Cannes ou qualquer 

outro festival, pode parecer clichê, mas é a busca da criatividade, a ideia inovadora, 

inesperada. Em mídia impressa e filme sempre podemos analisar os critérios de produção 

fotográfica e ilustração, mas por trás disso deve haver uma ideia impactante, uma razão 

daquele anúncio existir para atender o briefing, você começa a pensar no todo do processo até 

a veiculação. Mas claro que temos que ter o olhar do espectador ou do leitor que folheia um 

anúncio ou vê um pôster. Mas para mim, ainda predomina o impacto. É o soco no estômago. 

Principalmente no Festival de Cannes é o que vale: “puxa, como eu não pensei nisso, que do 

caralho, como está bem feito este anúncio”. Cada vez mais Cannes também tem a 

preocupação de acabamento, podemos perceber em quase todos os anúncios daqui, como em 

Press e Outdoor, que existe uma preocupação muito grande com a técnica, diferente de 

Promo e Direct em que realmente é a ideia por si só e a ativação que contam. E nos filmes eu 

acho que conta realmente a ideia, se ela é bem executada ou não, acho que estamos cada vez 

mais acostumados a ver filmes bem realizados e com menos verbas, em função da nova 

tecnologia. O nosso olho está começando a se acostumar desde o jeito mais fácil de produzir 

até o mais sofisticado. Eu acho que tem dinheiro para tudo aqui, mas o que não pode faltar, 

eu volto a dizer, é a ideia. 

 

André Zambam - E na categoria Films; quanto aos gêneros, as presenças de ambiguidades e 

de personagens, quais os formatos e estéticas mais valorizados? 

 

Erh Ray - Eu acho assim: tem uma expectativa muito grande do criativo reinventar a roda 

todo ano e com toda peça. Sim, esse é o nosso dever, de criar algo inovador, jamais feito, 
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super único. Eu percebo que a comédia, fazer rir, é muito mais fácil. Eu digo assim: é o drible 

mais fácil que tem. Mas mesmo assim tem que ser pertinente, tem que ser surpreendente. 

Fazer chorar é muito mais difícil, mas tem alguns filmes que te pegam realmente pela 

emoção. Eu acho que não existe uma regra para o Festival ter mais filmes de humor, emoção, 

ou trocadilhos ou significados múltiplos,... É muito do ano mesmo. Tem que pensar que são 

21 jurados de uma categoria de televisão, que mudam todo o ano, e cada jurado tem uma 

história. E é essa história que faz a combinação de todos os jurados a criarem um critério em 

comum. Então não tem uma regra, para mim pelo menos. 
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APÊNDICE B – DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA AMOSTRA: Conceito principal, 

aspecto audiovisual, caminho criativo e gênero dos vencedores em Films 
 
 

 

CATEGORIAS SÍNTESE VISU
AL 

VER
BAL 

SO 
NO
RO 

TRANS 
GRES 
SÃO 

AMBI
GUI 
DADE 

GÊNERO 

Bebidas Alcoólicas        

2002 - Bud 
Refrigerator 

Homem assusta vizinhos ao roubar 
cerveja de sua geladeira invadindo-a 
através da parede comum dos 
apartamentos. 

1 1 0 1 0 Humor 

2002 - John Smith 
Swimming pool 

Comediante vence competição de 
salto ornamental tendo 
inquestionavelmente a pior 
performance. 

1 1 0 1 1 Humor 

2002 - John Smith 
Monster 

Comediante conta que respondeu 
sinceramente a filha sobre monstros 
não existirem, mas avisando dos 
perigos de ladrões e assassinos. 

0 1 0 1 1 Humor 

2002 - John Smith 
Mum 

Comediante expulsa sua mãe de casa 
e quer levá-la para um asilo para 
colocar uma mesa de sinuca em seu 
quarto. 

0 1 0 1 1 Humor 

2002 - John Smith 
Babies 

Comediante com linguiça na mão 
conta que respondeu a sua filinha 
sobre o nascimento dos bebês de 
forma muito direta. 

0 1 0 1 1 Humor 

2002 - John Smith 
Football 

Comediante demonstra desempenho 
ridículo em roda de futebol 

1 1 0 1 1 Humor 

2002 - Stella Good 
Doctor 

Médico é rejeitado por habitantes por 
suas chances de ter contraído 
tuberculose. Padre mostra que não há 
o que temer, tomando a cerveja do 
médico, ato repetido pelos demais. 

0 1 0 0 1 Drama/ 
Humor 

2003 - Bud Light 
Greeting Cards 

Apresentações de cartões para homens 
relapsos se desculparem por 
esquecerem datas importantes. 

0 1 0 1 0 Romance/ 
Humor 

2003 - Bud Light 
History of Beer 

A história é recontada como se seus 
vários eventos (feminismo, 
liquidações, etc) tivessem sido 
inventados pelos homens para distrair 
as mulheres enquanto bebem.  

0 1 0 1 1 Humor 

2003 - JW Fish Figuras humanas nadam como peixes 
no oceano até atingirem a praia e 
darem o primeiro passo. 

1 0 0 1 1 Fantástico 

2004 - Bud Light 
Bad Dancer 

Gravação de jingle e demonstração do 
cotidiano de péssimo dançarino. 

0 1 1 0 1 Humor 

2004 - Bud Light 
Cologne Wearer 

Gravação de jingle e demonstração do 
cotidiano de homem que exagera no 
perfume 

0 1 1 0 1 Humor 

2004 - Bud Light 
Taco Salad Inventor 

Gravação de jingle e demonstração do 
cotidiano de inventor de salada 
gordurosa de taco. 

0 1 1 0 1 Humor 

2006 - Guinness - 
Evolution 

Imagens de trás para frente mostram 
percurso histórico de homens, do 
momento em que bebem um gole de 
cerveja até sua transformação gradual 
em um animal pré-histórico. 

1 0 0 1 1 Fantástico 

2006 - Stella Ice 
Skating 

Com estética dos filmes mudos, o 
comercial mostra padres que 
exploram boa vontade de seminarista 
para lhes trazer cerveja.  

1 0 0 1 0 Humor 
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2006 - Carlton 
Draught Big Ad 

Paródia a combates épicos de 
guerreiros, filme ironiza o gasto com 
tal superprodução, torcendo para que 
ela gere resultados em vendas. 

1 1 1 1 0 Aventura/ 
Humor 

2009 - Boag's 
Draught Pure 
Waters 

Velho conta a história das águas 
mágicas usadas na cerveja, enquanto 
exemplos engraçados das 
transformações daquilo que passa por 
elas são mostrados. 

1 0 0 1 1 Humor 

2009 - Stella Dial 
Hard 

Filme vintage faz sátira ao apresentar 
detetive galã que não fica nem um 
pouco nervoso com as ameaças da 
vilã. 

1 1 0 1 0 Aventura/ 
Humor 

2009 - Stella 24 hrs Semelhante. 1 1 0 1 0 Humor 
2009 - Stella 8 
kilometres 

Filme vintage mostra uma batalha de 
xingamentos em um bar onde 
protagonista humilha seu adversário. 

1 1 1 1 0 Humor 

2010 - JW The Man 
Who Walked 

Plano sequência de homem 
caminhando em direção à câmera e 
contando toda a história da marca 
Johnny Walker e da família 
fundadora. 

1 0 0 1 1 Documentá
rio 

2010 - VB Regulars Uma grande parada com grupos 
engraçados, como homens que 
deveriam ter lido as instruções, ou que 
namoram mulheres muito mais 
bonitas do que eles, ou que produzem 
cerveja. 

1 0 0 1 0 Documentá
rio/Humor 

2011 - Carlton Slow 
Motion 

Slow motion demonstra cenas 
patéticas de homens nos bares, 
enquanto trilha parodia sonata 
italiana. 

1 1 1 1 0 Humor 

2011 - Heineken 
The Entrance 

Protagonista faz uma entrada 
apoteótica em uma grande festa, 
conquistando garotas, ganhando lutas, 
cativando os convidados e tocando 
com a banda. 

1 0 0 1 0 Fantástico 

Carros        
2002 - Saturn Sheet 
Metal 

Panorâmica de pessoas se movendo 
como se estivessem dentro de carros 
para a locução declarar que a marca 
não vê os pedaços de metal, mas as 
pessoas que ocupam seus carros.  

1 0 0 1 1 Fantástico 

2003 - Honda The 
Cog 

Um perfeito dominó com as peças do 
carro mostra algumas de suas 
funcionalidades e uma sequência de 
movimentos concluída com a locução 
que ressalta a perfeição dos ajustes. 

1 0 0 1 1 Fantástico 

2003 - Peugeot 
Sculptor 

Indiano vê anúncio de revista do 
Peugeot e deixa, com marretadas e até 
um elefante, o design de seu velho 
carro muito semelhante ao do 
anunciante. 

1 0 1 1 1 Humor 

2004 - Honda 
Everyday 

Macro enquadra detalhes de objetos 
cotidianos que nos servem, como 
botões, máquinas e canetas, para 
locução questionar o porquê de se 
ignorar justamente as coisas que 
funcionam sem erros. 

1 0 0 0 1 Fantástico 

2004 - Peugeot 
Toys 

Outros carros da cidade são 
substituídos por brinquedos para 
mostrar que só o anunciante é bom 
"de verdade". 

1 0 0 1 1 Fantástico 
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2004 - Toyota 
Tacoma 

Simulação de fita de vídeo mostra que 
mulher gravou sua tentativa de 
destruir o carro de seu namorado e lhe 
mostrar, mas o carro não estraga nem 
após cair de um penhasco. 

1 0 0 1 0 Aventura/ 
Humor 

2005 - Honda Hate Animação fantasiosa mostra motor 
velho em cenário campestre. 
Enquanto jingle falar do ódio como 
um motivador da mudança animais 
destroem o motor e trazem um novo. 

1 1 1 1 0 Animação 

2008 - Sylvania 
Picnic 

Em piquenique, criança pergunta 
sobre diversos monstros que 
aparecem, mas sempre sem medo, 
pois com as luzes acesas (das 
lâmpadas anunciadas, por exemplo), 
não há motivo para ter medo.   

1 0 0 1 0 Fantástico 

Eletrônicos        
2004 - Soken DVD 
Porn 

Ao contar que havia visto um filme no 
DVD, homem se comporta como um 
filme com problemas, pois faz 
grandes pausas em sua narrativa. 

1 0 1 1 1 Humor 

2004 - Soken DVD 
Kill Bill 

Semelhante, mas com repetições de 
fala, como se o disco do DVD 
estivesse "trancado" em uma cena. 

1 0 1 1 1 Humor 

2004 - Soken DVD 
Titanic 

Semelhante, mas com uso de efeitos 
especiais para uma repetição ainda 
mais intensa. 

1 0 1 1 1 Humor 

2005 - Olympus 
Blurry Boy 

Efeitos visuais tornam borrada a 
imagem do namorado de uma garota, 
que ouve os comentário pessimistas 
da mãe sobre o rapaz. 

1 0 0 1 1 Drama 

2005 - Olympus 
Cropped Tourists 

Efeitos visuais trazem casal de turistas 
com cabeças cortadas, à porta de 
homem que teria passado férias com 
eles e agora, assustado, os impede de 
entrar em sua casa. 

1 0 0 1 1 Drama/ 
Terror 

2005 - Olympus 
Distorted Dogs 

Efeitos especiais trazem à cena 
cachorros distorcidos, com grandes 
cabeças, que assustam o dono. 

1 0 0 1 1 Drama/ 
Terror 

2005 - Olympus 
Red-Eyed Baby 

Pai aterrorizado, briga com a mulher 
por ver seu filho com olhos 
vermelhos. 

1 0 0 1 1 Drama/ 
Terror 

2006 - Sony Bravia 
Balls 

Ao som de música, milhares de bolas 
coloridas são soltas em uma rua 
íngreme da cidade de San Francisco. 
O efeito visual dá sentido ao slogan da 
marca: “cores como nenhuma outra”. 

1 0 0 1 1 Fantástico 

2007 - Sony Bravia 
Paint 

Ao som de música, um palhaço corre 
enquanto uma explosão de tintas 
colore uma série de prédios 
abandonados. O efeito visual dá 
sentido ao slogan da marca: “cores 
como nenhuma outra”. 

1 0 0 1 1 Fantástico 

2008 - Sony Bravia 
Play-Doh 

Ao som de música, um stop motion 
feito de centenas de coelhos e outras 
formas de massinha colorem as ruas 
de Nova York dando sentido ao 
slogan da marca: “cores como 
nenhuma outra”. 

1 0 0 1 1 Fantástico 

2009 - Phillips 
Carousel 

Cheio de efeitos especiais para criar 
um still frame, o filme sem diálogos 
traz a experiência um plano sequência 
em meio a um combate entre policiais 
e ladrões vestidos de palhaços 
sombrios. 

1 0 0 1 0 Aventura 
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Entretenimento        
2002 - Club 18-20 
Holiday 

Cachorro espia janela do Club e 
depois pratica diversas posições 
sexuais, que teria aprendido assistindo 
os frequentadores, com várias 
cadelinhas. 

1 0 0 1 0 Erótico/ 
Humor 

2002 - Xbox Ear 
Table Tennis 

Em filme completamente não 
naturalista, homens com imensas 
orelhas-raquetes as usam para jogar 
tênis de mesa. 

1 0 0 1 0 Documentá
rio 

2002 - Xbox 
Champagne 

Para concluir que a vida é curta, filme 
mostra bebê nascendo e envelhecendo 
em poucos segundos, a partir do 
momento em que é arremessado da 
sala de parto até aterrissar em um 
túmulo. 

1 0 0 1 1 Humor 

2003 - Parque De 
La Costa Birds 

Em meio a uma cirurgia, sai do 
estômago de um menino um 
passarinho vivo. Na cena final, vê-se 
que ele estava de boca aberta 
descendo da montanha gigante do 
parque. 

1 0 0 1 0 Humor 

2003 - Parque De 
La Costa Screams 

Gritos típicos são ouvidos enquanto 
enquadramento mostra a chegada de 
uma montanha-russa. A surpresa se dá 
ao ver que o brinquedo ainda está 
vazio e quem grita são pessoas prestes 
a entrar. 

1 0 0 1 1 Humor 

2004 - Playstation 
Mountain 

Gigante montanha é formada por 
transeuntes que começam a se 
aglomerar na rua. 

1 0 0 1 0 Aventura 

2004 - Malba 
Presidents 

Imagens de arquivo mostram diversas 
trocas de presidentes argentinas em 
intervalo de poucos anos, para fazer 
associação com o surrealismo, 
convidando o espectador para uma 
mostra de arte.  

0 1 0 0 1 Humor 

2004 - Adidas Fifa 
Wake Up Call 

Seleção chinesa de futebol feminina 
acorda alojamento de jogadoras 
estrangeiras com boladas, as 
desafiando em um esporte que mescla 
seu esporte com artes marciais. 

1 0 0 1 0 Aventura 

2005 - Playstation 
Golfers 

A combinação inusitada de 
protagonistas, jogadores de golfe e 
estrelas pornô, fica mais cômica com 
a ambientação e a locução, que 
parodiam os documentários sobre 
animais silvestres.  

1 0 0 1 0 Documentá
rio/Humor 

2005 - Playstation 
Athlets 

Semelhante, porém com atletas e 
ventríloquos. 

1 0 0 1 0 Documentá
rio/Humor 

2005 - Playstation 
Traders 

Semelhante, porém com mascotes 
esportivos e operadores de ações. 

1 0 0 1 0 Documentá
rio/Humor 

2007 - BAFICI 
Gato 

Quase non-sense, traz homem que 
segura o retrato do que diz ser algo 
muito triste. Quando mostra para 
amigos, a imagem de um gato de 
cachimbo leva uns às lágrimas, o que 
intriga outros. 

0 1 0 0 1 Drama/ 
Humor 

2008 - BAFICI Bon 
Jovis 

Palhaço se identifica com outros: 
gostam de uma canção por não verem 
mais tanta graça na profissão. Um 
último palhaço, contudo, é rechaçado 
por estar apenas gostando dos solos de 
guitarra. 

0 1 0 0 1 Drama/ 
Humor 
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2008 - BAFICI 
Bigote 

Semelhante, porém com homens 
discutindo sobre o sentimento que têm 
em ter bigode, até que um diz sentir 
algo que os outros não concordam. Ao 
fim, revela-se que seu bigode é falso. 

0 1 0 0 1 Humor 

2009 - BAFICI 
Indie 

Sátira ao estereótipo dos filmes indie, 
com personagem criticando o 
pensamento de quem não conhece o 
estilo e por isso generaliza. 

0 1 0 0 1 Drama/Hu
mor 

2010 - Argentina 
New Film Festival 
Crying 

Filme relê uma mesma cena com dois 
áudios. Na segunda leitura, se percebe 
que o ator chorava por ouvir sobre 
resultados da seleção Argentina, 
concluindo que o ano fora bom só 
para o cinema. 

0 1 0 0 1 Drama/Hu
mor 

2011 - Machinima 
Dead Island 

Imagens incríveis de trechos do game 
são mostrados em reverse e slow 
motion, mostrando a história trágica 
de uma família atacada por zumbis em 
suas férias.  

1 0 0 1 0 Drama/ 
Terror 

Guloseimas        
2005 - Altoid 
People of Pain 

Paródia à documentários, com 
expedicionário descobrindo tribo 
vigiada por um morcego gigante que 
adora sabores ácidos, como o da bala 
da marca. 

1 1 0 1 1 Documentá
rio/Humor 

2005 - Altoid Fable 
of the Fruit Bat 

Semelhante, mas agora expedicionário 
participa de ritual da dor, por dizer 
que tribo se tornou imune a mesma 
por comer as balas da marca. 

1 1 0 1 1 Documentá
rio/Humor 

2008 - Cadburry 
Gorilla 

Um gorila toca com perfeição bateria 
acompanhando um secesso musical de 
Phil Collins. 

1 0 0 1 0 Humor 

2010 - Fruit by the 
Fruit Replacement 

Duas crianças se desafiam de forma 
absurda dizendo que substituíram 
alguma coisa do adversário pelo doce 
da marca: cadarços, cordas de violão e 
até o DNA. 

1 1 0 1 0 Humor 

2011 - Skittles Cage 
Cop 

Filme convida o espectador a colocar 
o dedo na tela e de forma interativa, o 
carro da cena parece bater no local 
reservado para o dedo. O filme non-
sense inclui uma jaula com asas e 
cabeça humana. 

1 1 0 1 0 Humor 

2011 - Skittles Cat Início similar, mas neste filme um 
gato e um homem com máscara de 
gato lambem o local reservado para o 
dedo, que também apresenta a marca 
do doce anunciante. 

1 1 0 1 0 Humor 

2011 - Skittles 
Hitchhiker 

Início similar, mas agora o pedido é 
para que se coloque o dedão na tela. 
Um homem de patins colhe arvores 
com os doces da marca e pergunta ao 
telespectador se está pedindo uma 
carona. 

1 1 0 1 0 Humor 
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Mídia        
2002 - Fox Sports 
Nail Gun 

Máquina de pregos não funciona e 
arrisca a vida do usuário. Texto avisa 
para se temer os produtos feitos em 
outubro, quando até os fabricantes 
deste produto se distraem com o canal 
anunciante. 

1 0 0 1 1 Humor 

2002 - Fox Sports 
Leafblower 

Semelhante, mas com máquina de 
soprar folhas. 

1 0 0 1 1 Humor 

2003 - ESPN Kiss 
the Doble 

Colegas no escritório discutem 
fervorosamente em um jogo inventado 
por eles que envolve jogar uma bola 
em uma prateleira, mostrando a 
paixão por competições. 

0 1 0 0 1 Humor 

2006 - Canal Plus 
March of the 
Penguins 

Personagem confunde título de uma 
famosa película sobre pinguins com o 
famoso imperador francês, Napoleão, 
causando graça ao mostrar como 
alguém que não assistiu um filme 
pode imaginá-lo. 

1 1 0 0 1 Humor 

2007 - Fight 
Network Dog 
Walker 

Protagonista desafiando transeunte 
que passeia com cachorro a uma briga 
com os xingamentos mais 
estapafúrdios. Filme lembra visual de 
vídeos amadores. 

0 1 0 1 1 Humor 

2007 - Fight 
Network Busstop 

Semelhante, mas agora desafiando 
homem na parada de ônibus. 

0 1 0 1 1 Humor 

2007 - Fight 
Network Parking 
Lot 

Semelhante, mas agora desafiando 
homem no guichê de estacionamento. 

0 1 0 1 1 Humor 

2007 - Fight 
Network 
Construction 

Semelhante, mas agora desafiando 
homens na construção. 

0 1 0 1 1 Humor 

2008 - HBO Dinner Filme dramático referencia a 
programação da emissora, mostrando 
duas versões de uma cena e, na 
segunda, sugerindo um assassinato. 

0 1 0 0 1 Drama 

2008 - HBO Couple Semelhante, mas agora com um 
cliente de uma cafeteria que, na 
segunda versão, também é pai da 
garçonete. 

1 1 0 0 1 Drama 

2008 - HBO 
Surprise 

Semelhante, mas com um homem que 
receberá uma festa surpresa, mas na 
segunda versão, tem uma mensagem 
sobre masturbação em sua secretária 
eletrônica ouvida por todos. 

0 1 0 0 1 Drama 

2009 - The Times 
of India Naaka 
Mukka 

Jingle conta freneticamente história 
política cheia de falcatruas da Índia. 

0 1 1 1 0 Documentá
rio 

2009 - Thuis 
Changed Opening 
Credits 

Créditos Iniciais de seriado familiar 
belga são substituídos por imagens de 
famílias necessitadas da África, 
utilizando este formato inovador (uma 
espécie de merchandising) para pedir 
doações. 

1 0 0 1 1 Documentá
rio 

2010 - Canal Plus 
Closet 

O amante flagrado no armário inventa 
uma história de aventura para o 
marido traído. A mentira convence, 
pois o amante é um roteirista do Canal 
Plus. 

0 1 0 0 1 Aventura/ 
Humor 

2010 - 13th Street 
Last Call 

Exibida em cinemas, a peça inova 
com interativa, pois ligações são feitas 
aos celulares da plateia pedindo dicas 
de fuga para a protagonista 
perseguida, o que torna o filme ainda 
mais horripilante.  

1 1 0 1 1 Terror 
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Vestuário        
2002 - Nike Shade 
Runner 

Mulher pratica corrida apenas em 
locais com sombra, fugindo da luz do 
sol, que parece a desafiar em um jogo 
de pega-pega. 

1 0 0 1 0 Aventura 

2002 - Nike Tag Jogo de "está com você" feito na 
escala de toda uma cidade. O 
protagonista deve encostar em alguma 
das pessoas, que fogem correndo, para 
vencer. 

1 0 0 1 0 Aventura 

2002 - Nike Angry 
Chicken 

Perseguição entre uma galinha e um 
habilidoso praticante de Parcour. 

1 0 0 1 0 Aventura 

2002 - Reebok 
Revenge of the Sofa 

Homem quer sair do sofá para se 
exercitar e começa a ser perseguido 
pelo mesmo, mas ao fim, consegue se 
livrar e sair de casa. 

1 0 0 1 1 Aventura/ 
Humor 

2003 - Nike Before O filme mostra uma série de 
desportistas famosos nos segundos 
que precedem seu momento decisivo 
em uma competição. 

1 0 0 1 0 Fantástico 

2003 - Nike 
Freestyle Got 
Moves 

Efeitos especiais criam uma figura 
fantástica que demonstrarem incríveis 
habilidades esportivas 
impressionantes junto a um grupo de 
jogadores famosos e/ou talentosos de 
futebol. 

1 0 0 1 0 Fantástico 

2003 - Nike 
Freestyle Hoops 

Semelhante, mas com basquete. 1 0 0 1 0 Fantástico 

2003 - Nike 
Freestyle Frisbee 

Semelhante, mas com frisbee. 1 0 0 1 0 Fantástico 

2003 - Reebok 
Terry Tate Office 
Linebacker 

Famoso jogador de futebol americano 
vira funcionário de escritório (uma 
espécie inovadora de business coach), 
batendo em todos que cometerem 
indisciplinas. 

1 0 0 1 0 Documentá
rio/Humor 

2004 - Nike 
Musical Chairs 

A dança da cadeira é praticada em 
escala enorme em estádio de basquete, 
com todos os torcedores e jogadores 
participando. 

1 0 0 1 0 Aventura 

2004 - Adidas Long 
Run 

Efeitos especiais permitem jogadores 
famosos e o jovem Mohamed Ali 
correrem juntos. 

1 1 0 1 1 Fantástico 

2004 - Adidas Laila Semelhante, mas com uma luta entre o 
jovem Ali e sua filha. 

1 1 0 1 1 Fantástico 

2005 - Adidas 
Unstoppable 

Efeitos especiais criam um pequeno 
exército de canhões, tanques e 
helicópteros, que tentam parar, sem 
sucesso, um jogador de basquete em 
direção à cesta. 

1 0 0 1 1 Fantástico 

2007 - Levi's 
Dangerous Liason 

Um casal se beija e se despe, 
revelando sempre um look mais 
moderno por baixo da roupa anterior. 
Começam vestidos como no início do 
século e acabam com looks modernos. 

1 0 0 1 1 Erótico 

2007 - Nike I Feel 
Pretty 

Paródia a famoso musical, mas com 
protagonista do comercial, a tenista 
Sharapova, se mostrando bem 
diferente daquela a ela comparada, 
por seu desempenho agressivo nas 
quadras.  

1 0 1 0 1 Humor 

2008 - Nike Take It 
to The Next Level 

O espectador se sente um jogador 
profissional graças ao uso da câmera 
em primeira pessoa.  

1 0 0 1 1 Aventura 
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2008 - Nomis 
Damn Boots 

Jingle cômico revela que as chuteiras 
seriam a razão de uma sequência de 
desgraças do personagem apresentado 
em cenário surrealista.  

1 1 1 1 1 Drama/ 
Humor 

2010 - Puma 
Hardchorus 

Reunião de torcedores de futebol 
notadamente agressivos para mostrar 
seu lado romântico cantando um 
sucesso em homenagem ao dia dos 
namorados. 

1 0 1 1 1 Romance/ 
Humor 

2010 - Puma 
Serenata 

Semelhante. 1 0 1 1 1 Romance/ 
Humor 

2011 - Nike Write 
the Future 

Partindo de cenas do campo para 
outras da vida de famosos jogadores, 
filme mostra as consequências que as 
jogadas da Copa do Mundo podem ter 
para seus participantes. 

1 0 0 1 0 Aventura 

2011 - Puma Social Filme apresenta e enaltece os atletas 
noturnos, que se divertem entre jogos 
de boliche, dardos ou sinuca e 
conversas, celulares e bebidas em 
bares. 

0 1 0 1 0 Fantástico 

Higiene        
2002 - Axe 
Metamorphosis 

Longa duração do produto é 
comprovada por sequência de atração 
sexual de todos os que tem contato 
com este, do mosquito que morde um 
consumidor ao sapo que o engole e 
assim por diante. 

1 0 0 1 1 Erótico/ 
Humor 

2004 - Lynx 24-7 Casal acorda na cama e começa a 
reconstituir o caminho feito na noite 
passada, até chegarem no 
supermercado onde se conheceram, 
mostrando o ímpeto da atração. 

1 0 0 1 1 Romance 

2008 - Crest Pre-
nup 

Homem com advogado obriga, 
sorrindo, sua mulher a assinar 
contrato para garantir que não vai 
usurpar seus bens. Filme encerra com 
o conceito de que você pode dizer 
qualquer coisa sorrindo. 

0 1 0 1 1 Humor 

2008 - Crest 
Bulldozer 

Semelhante, mas com homem de 
obras dizendo às crianças que 
destruirá parque infantil para construir 
prédio. 

0 1 0 1 1 Humor 

2008 - Crest Lice Semelhante, mas com homem dizendo 
a namorada que está com piolhos por 
ter usado um travesseiro encontrado 
na rua. 

0 1 0 1 1 Humor 

2010 - Old Spice Homem convencido pede para 
espectadora compará-lo a seu marido 
enquanto realiza absurdos para 
agradá-la em um plano-sequência que 
o leva de um banheiro à um navio e à 
um cavalo. 

1 1 0 1 0 Humor 

2010 - Axe Cleans 
Your Balls 

Paródia de infomerciais faz trocadilho 
com apresentador demonstrando são 
capaz de lavar bolas esportivas dos 
membros do auditório. 

0 1 0 0 1 Humor 

2011 - Axe 
Bowling 

Homem vê linda mulher e o tema da 
transpiração precoce é tratado com 
pesar e graça como se as 
desagradáveis situações demonstradas 
fossem semelhantes à uma disfunção 
sexual. 

1 1 0 1 1 Drama/ 
Humor 

2011 - Axe 
Distancia 

Semelhante. 1 1 0 1 1 Drama/ 
Humor 

2011 - Axe Madre Semelhante, mas no caso mãe vê a 
camiseta transpirada do filho. 

0 1 0 0 1 Drama/ 
Humor 
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