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CEO do evento lembra conquistas do País nos últimos 10 anos e anuncia quem são os jurados.  
 
Desde que assumiu o cargo, há três meses, Philip Thomas, CEO do 54 Festival Internacional de 
Publicidade de Cannes, elegeu o Brasil como o primeiro mercado a ser visitado para divulgação 
do evento, que ocorre entre os dias 17 e 23 de junho. Thomas ressalta o fato de o País estar 
entre os mais premiados dos últimos dez anos, perdendo apenas para Estados Unidos e 
Inglaterra. Ainda lembra que em termos de presença de delegação, só fica atrás de economias 
de primeiro time. "A cada ano o Brasil está entre os grandes de Cannes. Isso explica o fato de 
estar aqui", justificou Thomas, ontem, em evento para publicitários e jornalistas.  
 
O CEO de Cannes aproveitou para divulgar quem são os brasileiros que vão ser jurados na 54 
edição. Geraldo Rocha Azevedo, presidente de soluções integradas da Neogama/BBH, já havia 
sido anunciado como o publicitário que vai comandar o júri de Promo Lions.  
 
Nesta quarta-feira foram conhecidos os nomes de Celso Loducca (presidente da Loducca 
Publicidade) como membro do júri de Film, Ricardo Chester (JWT Brasil) para participar dos 
trabalhos de Press, Mariana Sá (diretora de criação da DM9DDB) para ajudar em Outdoor e 
Ângelo Franzão (VP de mídia da McCann-Erickson), participante do júri de Media. Já em Cyber, 
foram escolhidos dois brasileiros: Suzana Apelbaum (diretora de criação da Africa) e Hugo 
Rodrigues (diretor de criação da Salles Chemistri). Flavio Salles (Sun MRM) vai estar no júri de 
Direct Lions e, para finalizar, João Livi (diretor de criação da Talent) contribui para avaliar as 
peças de Radio. O Brasil só não terá representante na categoria Titanium & Integrated, que 
em 2007 terá pequenas novidades.  
 
 
"Havia muita confusão, o mercado não entendia o que exatamente é o Titanium", pontua 
Thomas. Segundo o executivo, serão dados Leões de ouro, prata e bronze para as melhores 
campanhas integradas (que usam diversas mídias), mas só receberá Leão de Titanium 
campanhas "especiais". "Pode ser que o Leão de Titanium não saia todos os anos."  
 
Thomas esclarece que os jurados são sugeridos por um representante de cada país. Os nomes 
seguem para Londres (sede da empresa que é a responsável pelo festival, a Emap), de onde 
sai a lista final dos nomes.  
 
Em 2007 também será escolhida a Network of da Year, ou seja, a melhor rede de publicidade 
do festival. É preciso que esta rede internacional tenha mais de 50% de participação na 
agência. Redes são empresas como DDB, BBDO, etc.  
 
Outra novidade será a área Content Showcase, espaço onde as empresas que fornecem 
conteúdo para as agências poderão mostrar lançamentos. Conteúdo também foi escolhido 
como tema para dez workshops. "São diversas oportunidades em game, telefonia móvel", 
exemplifica Thomas.  
 
Pelo programa Student Registration Package os estudantes poderão conhecer o festival - com 
exceção das festas - por um preço mais em conta. É preciso que sejam estudantes da área de 
publicidade/marketing. Vale ressaltar que este programa não tem nada a ver com a 
competição Young Creatives, que premia os melhores trabalhos de jovens publicitários.  
 
Thomas destaca que, tirando Film, todas as categorias vêm crescendo muito em Cannes, 
assim como a presença de delegados, cerca de 10% a 20% nos últimos três anos. Neste salto, 
destaca-se a presença de países com pouca tradição do festival, como Tailândia, Índia e 
Coréia. "A Tailândia, hoje, é um dos países mais criativos do mundo. A publicidade na Índia 
cresce cerca de 15% ao ano", destaca.  
 
Os patrocinadores ainda não foram divulgados, mas Thomas adianta que a Africa deverá 
repetir o investimento.  
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