
Expectativa no Young Cyber é maior 
Ana Paula Jung 
 
O Brasil vai chegar ao 55º Festival Internacional de Publicidade de Cannes com grande 
expectativa em cima da dupla Marcelo Mariano "Jesus" (diretor de arte online da JWT) e 
Fabiano de Queiroz "Tatu" (diretor de arte da McCann Erickson), que compete no Young Lions 
Cyber. É que o País já venceu a competição de Young Lions na área de cyber por quatro 
edições do festival, aumentando assim a responsabilidade dos jovens. 
 
Os brasileiros foram os grandes vencedores da competição em 2001, com a equipe formada 
por Marco Aurélio Monteiro, Washington Theotonio e Guga Ketzer. Em 2003, com a dupla 
Sergio Mugnaini e Paulo Sanna, que repetiu a conquista também em 2006. E no ano passado, 
foi a vez da dupla Felipe Lima e Diego Oliveira vencer a competição. 
 
Para a nova geração de criativos, participar da Young Lions Cyber Competition é uma 
oportunidade de apresentar o talento ao mundo da publicidade nacional. "O sucesso que temos 
tido mostra que desde muito cedo nossos profissionais de Cyber costumam fazer sucesso em 
Cannes. Não só vencemos quatro vezes a competição como em um dos anos,o Mauricio 
Mazzariol ganhou o Grand Prix de Cyber. O Tatu e o Jesus fazem parte desta safra de 
verdadeiros webdesigners, gente que cria conceitos, formatos e sabe fazer funcionar no mundo 
cyber", opina Emmanuel Publio Dias, diretor de marketing da ESPM e um dos organizadores do 
programa YLB.  
 
Profissionais da área de internet, ex-youngs, atualmente ocupam cargos e posições em 
importantes agências nacionais e internacionais. Esse fato comprova a importância do 
programa na descoberta de novos talentos. Casos de destaque como Felipe Lima, hoje 
trabalhando nos Estados Unidos em uma das mais premiadas agências do mundo e de 
Washington Theotonio, sócio-proprietário da agência WC Social e o primeiro ex-young a se 
tornar patrocinador do projeto, são alguns exemplos do sucesso desses profissionais. 
 
Experiência 
Para Felipe Lima, ex-young, vencedor da competição no ano passado e que agora mora em 
San Francisco, a experiência foi muito interessante. "A gente teve a oportunidade de conhecer 
pessoas dos países mais diversos fazendo a mesma coisa que a gente. Estava acostumado 
com deadlines, trabalhar sob pressão, mas competir com times do mundo inteiro, lado a lado, 
foi uma coisa totalmente nova e talvez única na vida". Ele também dá um conselho aos 
competidores desta edição: "Minha dica para a dupla deste ano é se concentrar 100% no 
briefing, aproveitar a oportunidade de ser seus próprios chefes, ter calma e se divertir muito". 
Felipe é atualmente diretor de arte da Goodby, Silverstein & Partners. 
 
Washington Theotonio, sócio da WC Social e também ex-young, conta que representou o Brasil 
na competição em 2001. Na época, era diretor de arte da DM9DDB. "Minha excitação era 
visível, mas só percebi mesmo a dimensão do prêmio, tanto para minha vida, quanto para 
minha carreira, depois de ter voltado. Apesar de não ter sido o primeiro e nem o último prêmio 
que recebi, este foi, com certeza, o que mais me deu alegria. Para um publicitário em começo 
de carreira, o que daria mais orgulho do que ser considerado um jovem criativo?", indaga ele. 
 
Atualmente sócio-fundador da WC Social, Theotonio afirma que sente dois outros grandes 
orgulhos. "Poder ser um dos patrocinadores do Young Brasil 2008 e poder ver o Young Cyber 
ganhar mais destaque a cada ano", diz. 
 
Competição 
No dia 16 de junho as duplas receberão, em Cannes, um treinamento da Apple, Adobe e Getty 
Images, para facilitar a execução dos trabalhos. O briefing será apresentado aos competidores 
no mesmo dia, a partir das 17 horas. Só então será conhecido o "cliente" – que pode ser uma 
instituição de caridade ou organização não governamental –, os seus objetivos e o target. As 
duplas terão, então, 24 horas para desenvolverem suas criações. 
 



Os trabalhos serão julgados pelo júri oficial da categoria e o Leão de ouro divulgado na noite 
do dia 18 de junho, durante a cerimônia de premiação de Press & Cyber. O banner vencedor 
será publicado no jornal USA Today.  
 
Além de medalhas de ouro, prata e bronze, os vencedores serão premiados com a inscrição de 
delegado e acomodação no Cannes Lions 2009 e também um produto Adobe a escolher e uma 
edição limitada de fotos ofertada pela Getty Images. 
 
 
Leia mais: 
 
Competição funciona como termômetro 
Ana Paula Jung 
 
Marcelo Mariano "Jesus" acredita que a competição de Cyber no Cannes Lions dá grande 
visibilidade à carreira dos indicados. "Além do reconhecimento, devido ao bom desempenho 
brasileiro nessa categoria, serve também como termômetro do trabalho que você realiza 
diariamente. A conquista desse prêmio certamente seria a realização de um sonho", diz o 
diretor de arte online da JWT. 
 
Antes de se tornar um criativo da internet, Mariano, fanático por futebol e por desenho 
animado, sonhava em ser desenhista de quadrinhos em alguma megaeditora americana. Mas a 
faculdade e os trabalhos acabaram apresentando a publicidade e a internet ao profissional, 
áreas pelas quais logo se apaixonou. Ele começou a trabalhar com propaganda online na Full 
Tecno (Grupo Full Jazz). Foi nessa época que ganhou o apelido "Jesus", graças a sua barba e 
aos cabelos longos. Depois da Full Tecno, passou pela Action e pela Trama Gravadora. Em 
2006 ingressou na equipe da AgênciaClick, onde recebeu os seus primeiros prêmios nacionais 
e internacionais. 
 
Fabiano de Queiroz, mais conhecido como "Tatu", conta que esta é a segunda vez que manda 
trabalhos pra seleção dos Youngs. "Confesso que era uma das minhas metas de carreira 
alcançar isso. Tanto pelo prestígio do programa, que gera uma grande visibilidade no mercado, 
quanto pela experiência de viver uma competição com grandes profissionais do mundo todo", 
conta o diretor de arte da McCann. 
 
Queiroz começou sua carreira profissional como designer de produto. Criava móveis para uma 
empresa italiana. Logo entrou para a AgênciaClick, onde conquistou alguns prêmios 
internacionais e nacionais, como Clio, OneShow, London e Art Directors Club. Ele já ganhou 
dois Leões em Cannes e acredita que ter trabalhado com design de móveis facilitou seu 
trabalho interativo digital, que é exatamente como um móvel bem planejado tem que ser: tem 
que facilitar a vida de quem usa e gerar uma interação no mínimo prazerosa. 
 
Os trabalhos inscritos pelos participantes no Young Lions Brazil estão disponíveis para visitação 
nos wikisites no Limão. com, nos seguintes endereços: Marcelo: (http://www.marcelo-
mariano.com/works); Fabiano (www.deadreality.com/ylb2008). 
 
Patrocínio 
Como maior agência de interatividade do País, a AgênciaClick apoiou a criação da categoria 
Cyber no Young Lions Brasil e permanece como patrocinadora da área. "Inauguramos essa 
categoria e tivemos a felicidade de ter alguns ganhadores que trabalharam na agência. 
Inclusive, os dois vencedores do concurso deste ano foram funcionários da AgênciaClick. 
Fazemos parte da verdadeira história deste mercado", comenta Pedro Cabral, presidente da 
Isobar América Latina e ceo da AgênciaClick. 
 
Segundo o executivo, o intuito da agência é incentivar os jovens que trabalham nesta área e 
promover o contato com o que há de melhor e mais novo no mercado mundial. Outra 
motivação é exportar o trabalho e evitar uma migração em massa dos profissionais brasileiros 
para o exterior. "Abrir espaço para os profissionais estrangeiros interagirem com nossos jovens 
tem tido uma importância muito grande dentro da Click. Nós precisamos exportar mais 



trabalhos para o exterior, como a Argentina tem feito, e não permitir que exista uma migração 
em massa dos nossos profissionais. Por isso, também inauguramos o Young Clicker, um 
concurso interno que incentiva os jovens talentos da agência e premia o ganhador com uma 
viagem a Cannes como participante do festival", finaliza Cabral. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 2 jun. 2008. p. 16. 
 


