
Brasil tem 15 peças na final de Filme 
 
O shortlist da categoria Film no Festival de Publicidade de Cannes inclui 15 comerciais 
brasileiros. Estão na concorrência Leo Burnett, DM9DDB, AlmapBBDO, F/Nazca S&S, Santa 
Clara e Publicis.  
 
No ano passado foram 12 filmes brasileiros para a final. Deles, dois ganharam Leões de 
Bronze: DM9DDB para Luft Logística, com produção da Fast Film e da Omni Studios; e Santa 
Clara para o Discovery Channel, com produção da Hungry Man Rio.  
 
Em 2006, com 21 finalistas o Brasil conquistou dois Leões de Bronze, uma vez que o filme 
"Copo", criado pela Lew’Lara para o Grupo Schincariol foi premiado mas a agência devolveu o 
prêmio, pois a peça já tinha sido inscrita no ano anterior com um outro nome. Os Bronzes 
foram para "Passarinho", da AlmapBBDO para Gol Linhas Aéreas, e "Passado", da Fischer 
América para Neosaldina.  
 
O júri de Film tem como presidente o diretor de criação mundial da JWT, Craig Davis, e 
contará com a participação do brasileiro Eduardo Lima, diretor de criação da F/Nazca S&S.  
 
Este ano estreou em Cannes uma subcategoria na área de Film. Ela é dedicada a trabalhos 
feitos para veiculação em telas que não sejam de TV ou cinema, como as de computador, 
celular e mídia eletrônica exterior. A estréia acontece com 31 peças finalistas, entre elas uma 
brasileira da DM9DDB para a Cia Athletica.  
 
Agência do Ano  
 
A AlmapBBDO está cotada para disputar o Leão de Agência do Ano em Cannes. O prêmio é 
dado de acordo com a performance nas competições de Radio, Outdoor, Press e Film. Cada 
posição de shortlist vale um ponto; Leão de Bronze vale três; de Prata vale cinco e o de Ouro, 
dez. A AlmapBBDO teria até o momento um total de 62 pontos. A agência também é a única 
brasileira que ganhou Ouro no Festival. A premiação veio em Press. Ainda nessa categoria, a 
segunda agência em número de conquistas foi a Y&R que ganhou Prata com "Lista de Espera" 
para Santa Casa e Bronze para TAM Airlines.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20, 21 e 22 jun. 2008, Comunicação, p. C4. 

 


