
 
Print tem mais tradição no Young 
por Ana Paula Jung 
 
A categoria Print é a mais antiga da competição Young Lions, que foi lançada em 1992 por 
uma dupla de criativos holandeses. O objetivo era oferecer aos jovens com menos de 28 anos 
vantagens na participação do Festival de Cannes, como a redução de tarifas no registro de 
delegados, preço baixo nas acomodações, além da vivência no maior evento de publicidade do 
mundo. Na época, apenas Print, fazia parte da competição. 
 
O Young - Lions abrange atualmente as categorias Cyber, Film e Media, além de Print, - e cada 
vez recebe um maior número de inscrições. No ano passado, mais de 500 jovens criativos, de 
40 países, participaram do evento. 
 
O Brasil logo abraçou o projeto e lançou em 1995 o Young Creatives Brazil, que, com o apoio 
de patrocinadores, proporcionou a uma série de jovens brasileiros a oportunidade de participar 
do Festival de Cannes com condições especiais. Hoje, o projeto Young Lioris Brazil é 
reconhecido como o principal programa de desenvolvimento profissional do mercado. 
 
Entre os 19 jovens que integram a delegação brasileira do Young Lions 2008, a dupla brasileira 
eleita para representar o Brasil na competição de Print é formada por Mariana Borga, redatora 
da agência Santa Clara, e Daniel Chagas Martins, diretor de arte da DM9DDB. 
 
Para Mariana, participar do Young é fundamental. "Serve como uma avaliação anual do seu 
trabalho, feita por pessoas que você admira. Participei por três anos, deu pra perceber, a cada 
ano, na evolução. Foi isso o que me fez continuar competindo. Ganhar é incrível. É uma 
oportunidade de saber que aquelas pessoas em quem você se espelha gostaram do seu 
trabalho, o que é um grande elogio", diz. Mariana já teve passagens pela Talent, 
Neogama/BBH e Giovanni+DraftFCB. 
 
Martins diz que ser eleito foi uma grande surpresa. "No ano passado eu não competi e nos 
anos anteriores eu nunca tinha saído nem na shortlist. Quando soube que era um dos dez 
selecionados mal acreditei". O jovem começou a trabalhar com propaganda ainda na 
faculdade, na agência Guess Comunicações. Em 2000 entrou como estagiário na McCann 
Erickson. Dois anos depois virou diretor de arte júnior e em seguida, diretor de arte. Foi 
contratado pela DM9DDB uma semana antes da premiação do Young. 
 
Nesta edição, a categoria Print teve o patrocínio da Adag, África, AgênciaClick, Cento e Seis, 
DM9DDB, ESPM, F/Nazca S&S, GP (Grupo de Planejamento), JWT, Leo Burnett, Loducca, 
Mixer, Ogilvy, Turner e WC Social. 
 
A DM9DDB foi a primeira agência a patrocinar o programa no Brasil e, em todos os anos, 
continuou dando seu apoio. 
 
Sérgio Valente, presidente da DM9DDB, diz que "O Young vêm se consagrando como uma 
iniciativa bárbara que abre espaço para os novos talentos brasileiros. Um espaço ideal e que se 
mostrou imprescindível para expor a criatividade de uma nova geração de profissionais que 
está surgindo com muita vontade de fazer, de ousar. Com o Young já descobrimos grandes 
nomes e, tenho certeza, teremos ainda boas surpresas". 
 
Leia mais: 
 
ESPM leva aluno  
ESPM aumenta sua participação em Cannes. A escola foi selecionada este ano pela organização 
do festival, entre outras seis escolas de todo o mundo, para expor o trabalho de um de seus 
alunos na Roger Hatchuel Academy. O evento ocorre simultaneamente à realização do festival. 
 
 



Fábio Leite Santoro é aluno de comunicação do oitavo semestre da ESPM e será o único 
representante brasileiro a integrar a academia formada por cerca de 50 estudantes. A ESPM é 
a única instituição fora do mundo anglo-saxão que estará presente no Palais. 
 
Rodrigo será acompanhado por Emmanuel Publio Dias, diretor de marketing da ESPM e um dos 
organizadores do Young Lions Brazil, e da professora Ana Lúcia G. Ribeiro Lupinacci. 
 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 9 jun. 2008. p.16. 
 


