
IAF lança Cannes Lions Academy 
 
No ano em que o Festival de Cannes comemora 50 anos, o International Advertising Festival 
amplia a cobertura do Young Creatives - que seleciona profissionais já atuantes - e lança a 
"Academia para Estudantes Cannes Lions", projeto do chairman Roger Hatchuel.  
 
O objetivo é facilitar a entrada de estudantes no universo da publicidade.  
 
A idéia da Academia nasceu do programa Young Creatives que, nos últimos 11 anos, levou 
a Cannes centenas de jovens profissionais.  
 
No Brasil, o programa funciona há nove anos e permitiu o embarque de 128 profissionais, 
graças ao apoio de patrocinadores locais.  
 
A cada ano, uma classe de 50 estudantes, provenientes de 30 países, será convidada a 
acompanhar o Festival. Os participantes serão instruídos por um reitor, que este ano será 
Michael Conrad - consultor da Leo Burnett e ex-presidente do júri do Festival - e por dois ou 
três tutores.  
 
O Festival oferecerá matrícula gratuita para todos os estudantes, além de coquetéis de 
boas-vindas e de despedida. As demais despesas (passagem, hospedagem e alimentação) 
serão pagas pelo parceiro local da Academia.  
 
A primeira parceira brasileira será a ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing. 
“Nosso acordo com a ESPM foi o mais natural, não só pelos laços que esta instituição tem 
com o mercado, mas também porque, desde o início, a ESPM é parceira do Projeto Young 
Creatives”, comenta Ênio Vergeiro, diretor de publicidade do jornal O Estado de S. Paulo, 
representante do Festival no Brasil.  
 
A ESPM vai selecionar um de seus alunos para ser o representante do Brasil na Cannes 
Lions Academy, já em 2003.  
 
Durante o evento, a classe desse ano escolherá um nome e montará uma espécie de 
bureau, que facilitará o contato destes alunos com os colegas dos anos subseqüentes. O 
objetivo é formar uma rede que permaneça após Cannes: a Associação de Ex-Alunos da 
“Cannes Lions Academy”. 
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