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A grande novidade da Young Lions Competition, do Festival de Cannes deste ano, é a inclusão 
da categoria mídia. Até o ano passado, apenas os jovens profissionais das áreas de Press, Film 
e Cyber podiam participar da competição, desfrutando da oportunidade de trazer seu primeiro 
Leão para casa.  
 
Com tradição de ser inovador, o programa Young Lions Brazil já realiza no País a competição 
de Mídia desde 2006, sempre contando com o apoio do Grupo de Mídia. “A área de mídia 
divide com a criação e com o planejamento a responsabilidade por campanhas inteligentes, 
pertinentes e eficazes, que combinam a criatividade do conteúdo com as possibilidades de 
contato das diversas arenas da comunicação”, opina Emmanuel Publio Dias, diretor de 
marketing da ESPM e um dos organizadores do YLB.  
 
O desafio aos profissionais da competição do Young Lions Media em Cannes será a 
demonstração de estratégias de pensamento e novas abordagens. Participarão da competição 
21 times de jovens profissionais de todo o mundo. Para representar o Brasil, os indicados 
foram Fabio Bueno de Moraes e Kaue Lara Cury. 
 
Os indicados 
Para Fabio de Moraes, executivo de mídia que acaba de ser contratado pela F/Nazca S&S, ser 
eleito um Young já rendeu frutos como seu próprio emprego atual. O profissional iniciou sua 
carreira na TV Bandeirantes, no ano de 2000. Em 2004 começou a trabalhar em agências, 
passando pela Dez Brasil, QG e Talent.  
 
“A inclusão da categoria Mídia no Young Lions é sem dúvida um reconhecimento da grande 
importância do planejamento de mídia na criatividade publicitária e na obtenção de resultados 
para os anunciantes. Sendoeste o primeiro ano da competição dos Youngs nessa categoria, me 
sinto privilegiado por estar representando o Brasil”, diz.  
 
Kaue Lara Cury, gerente de mídia da ID/TBWA, considera o Young Lions um prêmio muito 
importante no currículo de qualquer profissional e diz: “Ser reconhecido por um corpo de 
jurados já consagrado no mercado, tendo menos de 28 anos e no meio de tanta concorrência 
é, sem dúvida, um troféu que todo mundo gostaria de ter. Além disso, ele dá um gás para que 
os novos profissionais se empenhem mais”. Kaue completa: “Que estudante formado há 
menos de dois anos se imaginaria participando do famoso Festival de Cannes?”.  
 
O profissional começou sua carreira como estagiário de mídia online na AlmapBBDO. Em 
seguida foi contratado pela  Lew’Lara\TBWA e atualmente está na  ID\TBWA, braço digital da 
agência.   
 
Desafio 
A dupla brasileira pretende representar o País muito bem.  Kaue diz que a dúvida que tem é: 
“Criação é uma linguagem universal, você bate o olho em um anúncio do Suriname ou da 
República Tcheca e consegue entender a mensagem. Como fazer isso com uma estratégia de 
mídia? Nosso maior desafio está aí”, argumenta ele.   
 
É possível conhecer melhor os trabalhos dos participantes através dos wikisites no limão.com, 
que contém os cases que fizeram deles os eleitos da categoria pelo entendimento do júri do 
Young Lions Brazil. Os links são: Fabio (http://com.limao.com.br/wikisite/fabiomoraes/index. 
cfm) e Kaue (http://com.limao.com.br/wikisite/kauelaracury/index.htm). 
 
Os vencedores serão anunciados na cerimônia de premiações de Media, Outdoor e Rádio. 
Como prêmio, além de serem agraciados com o Leão de ouro, cada integrante do time 
vencedor ganhará registro para o Festival de Cannes 2009, além da hospedagem em hotel. A 
categoria Media do Young Lions Brazil recebeu o apoio do Grupo de Mídia e o patrocínio da 
agência Africa.  
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