
Festival de Cannes é comprado pela Emap 
Cibele Santos 
 
Holding inglesa paga 52.5 milhões de libras esterlinas pela International Advertising Festival Ltda. 
e promete adicionar novas categorias ao evento 
 
O grupo de mídia britânico Emap Plc divulgou hoje, 9 de agosto, um acordo de £ 52.5 milhões 
com a International Advertising Festival Ltd. - empresa privada da poderosa família Hatchuel  -, 
para a compra do maior evento da indústria publicitária mundial. Segundo o comunicado da 
Emap, o Cannes Lions International Advertising Festival será incorporado à divisão Emap 
Communications, líder do setor de eventos e segunda maior editora de publicações b2b do Reino 
Unido. 
 
O festival foi posto à venda no começo de julho, em consequência de desentendimentos entre o 
patriarca da família controladora, Roger Hatchuel, de 71 anos, e seu filho Romain, que dois anos 
antes havia deixado a empresa para assumir a diretoria de negócios globais da Euro RSCG 
Worldwide, e, posteriormente, fundar sua própria consultoria. 
 
"É fantástico ter o prestigioso Cannes Lions como parte da nossa expansão no setor de mídia. Em 
nosso trabalho com a comunicade internacional da propaganda, pretendemos assegurar que o 
Festival continuará refletindo a rica diversidade deste mercado tremendamente excitante", 
declarou Derek Carter, ceo da Emap Communications. 
 
Por outro lado, o diretor financeiro Gary Hughes disse que haverá mudanças positivas, como 
"aumentar a gama de prêmios e adicionar uma série de novas exposições".Lions 
 
O festival de Cannes, que relatou receita de £ 12 milhões e lucro operacional de £ 7 milhões em 
2004, existe há 50 anos. O primeiro evento foi realizado em 1954, em Veneza (o nome foi uma 
homenagem ao famoso leão da Piazza San Marco), por iniciativa de um grupo de agências 
publicitárias especializadas em cinema que pretendiam atrair anunciantes para o meio. 
 
A partir de 1984, a sede oficial foi transferida para Cannes, onde todo mês de junho milhares de 
delegados participam da escolha dos melhores trabalhos nas categorias de filme, print, mídia 
exterior, internet e marketing direto. O Lions de 2004 reuniu 8 mil delegados e quase 19 mil 
trabalhos inscritos.Expansão 
 
A Emap Communications, além de organizar alguns dos maiores eventos europeus (como a feira 
TradExpo Paris e a conferência Retail Week), oferece mais de 240 produtos b2b que incluem os 
títulos Construction News, Nursing Times, Health Service Journal e Yours. A empresa entrou no 
mercado publicitário em 1993, com as revistas semanais Screen International e Broadcast e a 
mensal Media & Marketing Europe, que depois foram ampliadas por várias outras dirigidas às 
agências; estas incluem shots (criação), Brad (compra de mídia), Genesis (brand) e Alf (new 
business). 
 
A aquisição do Cannes Lions dará à divisão uma receita combinada de £ 30 milhões.Emap Plc  
 
Com mais de 150 títulos de revistas de consumo, 200 na área b2b, eventos, 10 estações de rádio 
analógico, 1 de rádio digital (a maior do Reino Unido), sete canais digitais de TV especializados 
em música, entre outros inúmeros produtos, o grupo gerou vendas de US$ 1,5 bilhão (aumento 
de 3,8%) no ano fiscal encerrado em março, com lucro líquido de US$ 135,4 milhões. 
 
Veja abaixo a contribuição das principais unidades: 
 
Resultados da Emap Plc em 2003 
 



- Vendas US$ 1,52 bilhão (+ 3,8%) 
 
- Lucro líquido US$ 135,4 milhões (13,7%) 
 
- Empregados 5,33 mil (4,1%) 
 
- Chairman: Adam Broadbent. CEO Tom Moloney. % das diferentes divisões nos resultados: 
 
- Mídia de consumo (revistas de consumo): 34% da receita; 28% dos lucros 
 
- Comunicações (revistas b2b, feiras b2b, serviços de informação): 20% da receita; 28% dos 
lucros. 
 
- Performance (rádio, revistas de música, TV): 15% da receita; 17% dos lucros 
 
- França (revistas de consumo): 31% da receita; 27% dos lucros 
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