
Filmes do Brasil ganham quatro Leões             
por Marcello Queiroz 
 
O Cannes Lions 2008 terminou no último sábado (21) com um resultado histórico no Palais des 
Festivais Pela primeira vez nos 55 anos do mais famoso festival de publicidade do mundo, 
houve dois Grand Prix na área de Filme. É um reflexo dos tempos modernos, mais 
precisamente do avanço e da presença da internet nas estratégias de comunicação. Foi dado 
um GP para o comercial inglês "Gorila", da Fallon para o chocolate Milk Dairy, da Cadbury, e 
outro para a campanha "Believe", da McCann de San Francisco para o game Halo 3/Xbox, da 
Microsoft. "Gorila" foi considerado o melhor filme veiculado em mídias como a televisão e 
cinema, enquanto a campanha norte-americana foi eleita o melhor trabalhado veiculado 
online. 
 
O Brasil teve um resultado acima das expectativas na competição. Ganhou quatro (veja tabela 
nesta página) Leões, sendo três de prata e um de bronze. Reunindo as dez competições do 
festival, o País totalizou 41 Leões, número significativamente maior do que o do ano passado 
quando foram conquistados 30 Leões. Além dos 41 Leões, o Brasil também conquistou 
medalha de ouro no Young Lions na área de Cyber das competições envolvendo agências de 
publicidade e demais empresas de comunicação. 
 
Em Filme, o resultado do Brasil é bem melhor do que o do ano passado quando foram 
conquistados apenas dois Leões de bronze. Em 2006 também foram somente dois e em 2005, 
seis Leões. Os de prata foram, conquistados pela Almap-BBDO, F/Nazca Saatchi & Saatchi e 
Leo Burnett. A F/Nazca também ganhou um de bronze. A Almap foi premiada com o comercial 
"Teste", criado para Casa do Zezinho. ,0 Leão de prata da Nazca é para o filme "Barba" para a 
Play TV e o da Leo para uma campanha de cinco comerciais para o site de leilões Lance Final. 
O bronze da Nazca foi para o comercial "Guerra", criado para a Unimed. 
 
O Brasil inscreveu 175 comerciais no Cannes Lions 2008 e classificou 15 na shortlist. O júri, 
presidido pelo australiano Craig Davis, diretor mundial de criação da JWT, avaliou um total de 
4.626 filmes. O Brasil foi representado no júri de Filme pelo diretor de criação da F/Nazca S&S, 
Eduardo Lima. O júri concedeu um total de 21 Leões de ouro, 33 de prata e 52 de bronze (veja 
tabela com países mais premiados). A BBDO Nova York, com três Leões de ouro, dois de prata 
e quatro de bronze, foi a mais premiada em Filme e também ganhou o Leão de Agência do Ano 
do Can-nes Lions 2008 (veja texto na pág. 22). A AlmapBBDO ficou em segundo lugar. A rede 
BBDO ficou com o Leão de Network do Ano. A MJZ, dos Estados Unidos, com a Palme D'0r, que 
destaca a produtora de comerciais com maior pontuação no festival. 
 
ROTEIROS 
"Teste", o comercial da Almap para a Casa do Zezinho, foi produzido pela CinemaCentro. A tela 
fica dividida com cenas de uma mesma criança, chamada Mateus, gravadas com câmera 
escondida em São Paulo. De um lado, o garoto aparece maltrapilho como uma criança de rua. 
Do lado direito, com roupas comuns, ele é visto como se fosse uma criança perdida na rua. O 
Mateus criança de rua é ignorado pelos transeuntes enquanto o outro Mateus ganha atenção e 
preocupação das pessoas. Letreiro pergunta: "Por que algumas crianças são problema nosso e 
outras não?". 
 
"Barba", da F/Nazca para a Play TV, produzido pela Produtora Associados, mostra a saga de 
um homem que usa a própria barba para fazer sons musicais. Ele faz sucesso em seu vilarejo 
e depois vai para um estranho lugar onde há pessoas que fazem mais sucesso do que ele 
também usando a barba como instrumento. Ele decide desistir da carreira e, ao tirar a barba, 
percebe os longos pêlos que tem nas axilas. Resolve usá-las como diferencial no mercado de 
barbudos musicais e acaba reconquistando sucesso. A assinatura do filme é "É bom ter opção". 
Com o mote "Tudo tem seu preço", os filmes do Leão de prata da Leo Burnett, produzidos pela 
Zeppelin para o Lance Final, mostram a variação de custos de objetos à venda no site. Em um 
deles, um jogo de lençol de algodão egípcio tem oferta inicial de R$ 350,00. Ela sobe para R$ 
1,250,00 quando informa-se que o lençol foi usado em um filme e cai para R$ 7,50 quando let-
tering revela que o tal filme no qual o lençol foi usado é pornográfico. 



"Guerra", o Leão de bronze da F/Nazca para Unimed, é uma animação produzida pela Tribbo 
Post com técnica de stop motion. Cenas e elementos tipicamente bélicos como armas, munição 
e helicópteros são formados com junção de cigarros tanto do lado do filtro quanto da parte 
onde se vê o tabaco. "O Leão da Unimed é uma grande vitória porque a categoria Corporate 
estava muito forte", diz o jurado Eduardo Lima, ao comentar os Leões brasileiros e mais 
especificamente o de bronze da F/Nazca. 
 
"Achei o resultado muito bom. Estávamos em baixa e eu vim para o festival com o objetivo de 
levantar a curva de Leões", ele diz, comparando com os dois Leões conquistados em 2007 e 
2006. Segundo Lima, o júri foi bastante rigoroso e todos os trabalhos brasileiros premiados 
foram "aclamados" pelo júri. "Não vi nada daquela história de haver jurados contra o Brasil. 
Todos os Leões brasileiros foram bem votados, não houve polêmica e cada trabalho premiado 
ganhou Leão porque realmente é bom", afirma. 
 
COMPLICÓDROMO 
Neste ano, uma das novidades da competição de Filme foi a inclusão de novas categorias 
identificadas com a letra B, para a inscrição de filmes de internet, filmes interativos, filmes 
integrados e comerciais de "outras telas". A área B foi criada após polêmica que surgiu no ano 
passado com o Grand Prix da Ogilvy Canadá para o filme "Evolution", para Dove, que foi 
originalmente criado para a internet. "Julgar internet foi um 'complicódromo'", avalia Lima ao 
referir-se às diferenças técnicas, aos formatos e à duração de comerciais colocados online. A 
votação desses filmes gerou trabalho extra para o júri, que teve de antecipar e estender seus 
horários de avaliação. 
 
Craig Davis, o presidente do júri de Filme - ele também presidiu o júri de Press - afirma que 
todos os comerciais com Leão têm "alta qualidade". 
 
"Estamos em. um festival e temos, portanto, de pensar em festa, em celebração das grandes 
idéias", diz Davis. Ele defendeu critérios emocionais para a definição dos prêmios. "Temos de 
ver os filmes como seres humanos, julgar com emoção e com o intelecto. É assim que a 
comunicação funciona. Teoricamente, o júri avalia por categoria, mas não é assim que o 
consumidor vê publicidade. Ele vê o filme no ambiente da mídia, no ambiente dele". O 
presidente do júri afirmou também que as idéias foram prioridade: "Não julgamos produção. A 
proposta foi avaliar a criatividade bruta". 
 
MAÇÃ E PÊRA 
A decisão de conceder dois Grand Prix surgiu diante da qualidade de finalistas e das diferenças 
entre a mídia TV/Cinema e a internet.. 
 
"Na televisão, o filme tem de ter um tempo fixo e na web é tudo flexível, não há 
regulamentação como existe na TV. Na TV busca-se mais audiência do que exposição de 
idéias, enquanto na internet é o oposto, ou seja, são situações muito diferentes", explica 
Craig. 
 
Para se chegar ao GP, o presidente do júri pediu que cada um dos 21 jurados apontasse três 
Leões de ouro que mereceriam o prêmio máximo. 
 
Houve uma relação inicial com cinco concorrentes - "Gorila", "Belie-ve", "Touch" (campanha da 
TBWA . para Skeetles), uma campanha da Saatchi para o creme dental Crest e "Night Drive", 
da DDB Londres para Volkswagen. Após um novo round de votações, ficaram apenas "Gorila" e 
"Believe", "Os dois trabalhos são excelentes. É como maçã e pêra", comparou Craig Davis. 
 
Começavam ali o problema e a dúvida sobre qual deveria ser o melhor trabalho da área de 
Filme. Surgiu então a idéia dos dois GPs diante do argumento das diferenças entre TV e 
internet. O assunto foi levado à organização do festival que deu autonomia ao presidente do 
júri para decidir. "Fomos neutros", disse Philip Thomas, o ceo do Cannes Lions, afirmando 
queo fato de haver dois Grand Prix este ano não significa que será assim também a partir de 
2009. "É um assunto a ser analisado, mas em princípio será uma decisão do presidente do 
júri", afirma Thomas. 



 
O ceo do Cannes Lions também declarou que o festival está considerando a possibilidade de 
voltar a ter, a partir de 2009, um presidente para o júri de Filme e outro para o de Press. "É 
muito trabalho para ser avaliado e o processo é muito desgastante para um presidente 
apenas", justificou, lembrando os 4.626 filmes inscritos e os 7.442 trabalhos que competiram 
em Press. 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
“Gorila” leva GP e consagra Fallon 
por Paulo Macedo  
 
O engraçado comercial "Gorila", criado pela Fallon de Londres para o produto Dairy Milk, do 
portfólio da Cadbury, não só garantiu o Grand Prix da área Film da 55a edição do Festival 
Internacional de Publicidade de Cannes, mas também ajudou a revitalizar a carreira de Phil 
Collins, criador do hit "In the air tonight", dos anos 8o, que é trilha sonora do trabalho. Collins 
estava meio no ostracismo. No filme, um gorila toca bateria de forma alucinada, imitando um 
pouco o jeito de tocar de Collins, que atuou como baterista no Gênesis e também na sua 
banda desde que saiu do legendário grupo inglês. 
 
O  comercial foi eleito pelas revistas inglesas do trade de publicidade como o melhor trabalho 
desta mídia em 2007. O jornal Financial Times fez pesquisa que apontou "Gorila" como o mais 
visto na internet no ano passado com 5 milhões de views. A assinatura final, "Um copo e meio 
cheio de alegria", inspirou uma série de vídeos virais na internet. 
 
"A proposta foi ir direto ao coração, como a Fallon e a Cadbury pediram, e não para a cabeça", 
disse Juan Cabral, diretor de criação do filme. "Para uma marca ser amada, precisa de 
ingredientes não convencionais. Muita gente me criticou dizendo que o filme não tinha nada a 
ver com chocolate, mas quando comecei a escrever o script apostei na idéia de ter um gorila 
tocando bateria porque era um caminho que poderia prender a atenção das pessoas. O cliente 
aprovou e filmamos rapidamente porque o tempo já estava curto", disse Cabral. 
 
 
Leia mais: 
 
  
"Believe" humaniza personagem 
por Daniel Milani Dotoli 
 
Depois do Andy Awards e do One Show, foi a vez do mais importante evento da propaganda 
mundial reverenciar a campanha "Believe", do McCann Worldgroup para o lançamento do 
game Halo 3, para o XBox 360, console da Microsoft. Além do GP de Integrated, conquistado 
por toda a campanha, a série de quatro comerciais que fazem parte dessa ação de 
comunicação ganhou um dos GPs de Filme no Festival de Cannes 2008. Criado em parceria 
com a T.A.G. de São Francisco e com a Inhouse, os filmes "Enemy Weapon", "Gravesite", 
"John 117/ Monument" e "Combat" tiveram produção da Go Film, MJZ, T.A.G. 2 RSA Films, 
respectilinha da campanha (composta ainda por mídias impressa e digital), que consiste em 
uma homenagem ao herói da saga Halo, Master Chief. 
 
Ao contrário do jogo, onde não faltam tiros e mortes, os comerciais pegam o lado emotivo do 
herói. Realidade e ficção se misturam nos filmes, com o Master Chief, por exemplo, se 
humanizando para falar sobre seus feitos na guerra que viveu dentro do videogame. 
 
Um estudo do NPD Group apontou o Halo 3 como o game de maior sucesso em 2007. Teve. 
cerca de cinco milhões de unidades vendidas. Só na primeira hora, arrecadou mais de US$ 170 



milhões nos 37 países em que foi lançado simultaneamente, deixando para trás o biockbuster 
cinematográfico "Homem Aranha 3" e o best-seJJer "Harry Potter e as insígnias da morte" 
 
 

 
 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Titanium & Integrated premia seis 
Teresa Levin  
 
A área que se tornou a mais importante do Cannes Lions premiou apenas seis trabalhos, 
reforçando o rigor do júri desta competição. O grupo, formado por nove dos principais nomes 
do mercado da publicidade mundial, entregou o GP de Titanium para o trabalho "Uniqlock", da 
Projector de Tokyo para a loja de roupas Uniqlo, e o de Integrated para "Believe", da McCann 
Erickson San Francisco para divulgar o game Halo 3 da Microsoft. Para os jurados, os dois 
trabalhos colocam a indústria em um novo patamar e fazem parar e repensar. Além desses 
prêmios, o júri, que contou com o brasileiro Sérgio Valente, entregou dois Leões em cada área 
(veja abaixo quadros com os premiados na área e o ranking com a classificação geral dos 
países no festival). 
 
O trabalho japonês vencedor do Grand Prix de Titanium tomou o mundo com sua mistura de 
música, dança, entretenimento, relógio e serviço, como diz o vídeo de apresentação do 
trabalho no site da Projector. Ele traz um divertido relógio que simplesmente gerou 68 milhões 
de pageviews em mais de 209 países. O briefing do trabalho pedia para que a agência criasse 
uma ação que aumentasse a percepção global da marca, gerando um altq nível de 
engajamento das pessoas. 
 
Para isso, a agência japonesa desenvolveu um blog funcional, com entretenimento, que criou 
uma nova ligação entre a marca e os bloggeiros de todo mundo, que podiam assistir ao 
divertido vídeo das japonesas dançando no compasso do relógio ou inserir na coluna do seu 
blog o relógio. A roupa das dançarinas mudava de acordo com a estação, à noite elas 
dormiam. Como uma das características mais interessantes, uma nova seqüência era exibida a 
cada hora. "Ele traz inovação, transcende a mídia, é interativo e capta a essência da marca", 
explicou Mark Tutssel, presidente do júri. 
 
INTERATIVIDADE E CONEXÃO 
Para Tutssel, o trabalho abraça tudo que é novo. "Traz entretenimento e interatividade em 
uma nova forma, surpreende, faz você pensar. É um trabalho que nos leva a outro patamar", 
continuou. Para Sérgio Valente, ele é pura relevância. "Inicialmente você baixa porque é 
engraçado e depois vê que a roupa é legal, aí sim percebe que ele te capturou”, disse. O 
trabalho também levou o GP de Cyber. 
 



Já "Believe", criado para Halo 3 da Microsoft, faz uma conexão com as pessoas, tirando o 
fôlego, trazendo um novo padrão para os jogos, explicou Tutssel. "É o maior lançamento da 
indústria do entretenimento. Mostra a marca em um novo formato", destacou. 
 
O Halo é um game com cara de produção hollywoodiana. Ele é um jogo de tiro que foi lançado 
inicialmente em 2001 para a plataforma do Microsoft Xbox. A terceira versão entrou no 
mercado no ano passado. A campanha de divulgação contou com comercial, premiado também 
em Cannes este ano com GP em Filme. Teve também um museu virtual para o jogo, 
interativo. 
 
O júri ainda entregou dois Leões de Titanium e dois de Integrated. Os de Titanium foram para 
"Million", da Droga 5 para o Departamento de Educação de Nova York, e para "Black Boy 
Wanting Water", criado pela Mortierbrigade, da Bélgica, para Studio Brussels. Já em Integrated 
os premiados foFreakout", da Crispin Porter + Bo-gusky para Burger King, e "Lead Índia", da 
JWT índia para Bennet, Coleman and Company, o jornal The Times of Índia, representante 
oficial do Festival no País. Ele também levou o GP de Direct. 
 
MENOS ADJETIVOS 
A América Latina não figurou entre os premiados, mas segundo Valente, um trabalho brasileiro 
quase entrou na shortlist. Foi "Note", criado pela Cento e seis para a Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo. Mas o jurado brasileiro explicou que os cases nacionais precisam ser 
melhor redigidos. "Nós adjetivamos demais, o que faz com que o trabalho perca a 
credibilidade. Vimos trabalhos de todo mundo assim. Isso desvaloriza. É preciso ter respeito 
com o júri". Para ele, o case do Bradesco criado pela Neogama foi o melhor em termos de 
redação. Valente acrescentou que a shortlist tinha muita qualidade, mas que o júri procurou 
trabalhos realmente excepcionais, corajosos. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
 
 
BBDO é Agência e Network do Ano 
por Paulo Macedo 
 
A BBDO Nova York, com 68 pontos acumulados durante o festival,, assegurou o prêmio de 
Agência .do Ano. A AlmapBBDO garantiu a segunda posição no ranking final da competição 
com 66 pontos, dois a menos que a campeã, seguida da DDB de Londres, em terceiro lugar. 
Para se chegar ao Leão de Agência do Ano são considerados os resultados das competições de 
Press, Outdoor, Radio e Filme. Posição de shortlist valeu um ponto. Leão de bronze vale três, 
de prata vale cinco, de ouro sete e GP, dez. 
 
A BBDO Worldwide, da holding Omnicom, ficou com o prêmio de Network do Ano. A pontuação 
contou com o desempenho destacado da unidade da BBDO em Nova York que ganhou com a 
campanha "Voyeur projection installation" o Grand Prix de Outdoor. O mesmo trabalho 
conquistou Leão de ouro em Filme. A AlmapBBDO também exerceu influência decisiva para a 
rede obter a premiação. Da mesma forma, a BBDO Dusseldorf, com o Leão de ouro em 
Outdoor com a campanha "Michael, Thomas e Norbert", para Braun, contribuiu para o 
resultado. Todas as competições são avaliadas para definir o prêmio de Network do Ano. A 
norte-americana MJZ conquistou a Palm D'Or. 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Leo Burnett apresenta bases do "Human kind" 
 
Com apresentação de Tom Bernardin, ceo e chairman da Leo Burnett Worldwide, e apoio da 
Contagious, a agência apresentou em Cannes o conceito "Human kind", que vai nortear o 
modo como irá se relacionar com clientes, consumidores e o mercado. Mais do que um 



posicionamento, na expressão da executiva Ana Paula Cortat, vice-presidente de planejamento 
da Leo Burnett no Brasil, "Human kind" é espécie de filosofia que sintetiza uma maneira de 
pensar que em linhas gerais significa priorizar pessoas e não consumidores. 
 
"Antes, o foco era a humanização e a personificação das marcas e as respectivas relações das 
pessoas com as categorias. Esse era o jeito padronizado pelo mercado e que está sendo 
deixado de lado. Por exemplo, para um sabão em pó, tínhamos que ir às casas das pessoas 
para saber como elas viviam. A partir de agora, os processos de humanização não têm mais a 
mesma força. A nova proposta é olhar as pessoas independentemente das categorias de 
marca, buscando insights verdadeiros. Esse é o primeiro princípio do 'Human kind', o segundo 
é entregar acts e não ads que significa em última instância que a Leo Burnett vai desenvolver 
plataformas de comunicação que vão ganhar vida independentemente do meio. Essas ações 
serão transformadoras na vida das pessoas, porque vão se engajar às idéias propostas", 
explicou Ana Paula. 
 
Uma marca de cerveja alemã desenvolveu uma pesquisa para entender o comportamento do 
homem, mas sem contemplar a categoria. Segundo Ana Paula, o trabalho identificou que o 
núcleo masculino quer recuperar seu espaço privado, sentir-se livre e mais independente. "A 
solução encontrada foi a criação do dia do homem no qual eles podem fazer o que quiser. É 
um ato com movimento público. A data foi integrada ao calendário de eventos da Alemanha. 
No Brasil, a Leo Burnett está usando o 'Human kind' para a Brasil Telecom. Queríamos saber o 
que 120 milhões de usuários de celular pensam. Descobrimos que o celular ajuda as pessoas a 
mudar todos os dias. Usamos na campanha 'Ganhe mais na vida com Brasil Telecom' 
personagens reais que relatam suas experiências pessoais", explicou a executiva, ressaltando 
que o novo conceito já está sendo consumido internamente há cerca de um ano. Ele substitui o 
"Brand believe systems".                       
 
 
Leia mais: 
 
 
Leão de bronze da DDB Berlin gera polêmica 
 
O Leão de bronze da DDB Berlim, conquistado pelo trabalho "Man's Night/Woman's Night" na 
área de Outdoor, está sendo questionado pela ag/py. O Estadão, representante oficial do 
festival no Brasil, levou queixa formal da agência à organização do evento. O trabalho da dupla 
brasileira Gabriel Mattar e Ricardo Wolff foi criado para Sete Cosméticos quando os criativos 
estavam na agência de Alex Schonburg e inscrito em Cannes no ano passado e sequer entrou 
na shortlist. Este ano, porém, disputou novamente por outro cliente e foi premiado. Mattar 
informou à reportagem do propmark que o trabalho foi desenvolvido para a Sete quando ele 
estava na ag407, mas foi criado para integrar o seu portfólio e o de Wolff. Este último já 
morava no exterior e se preparava para se mudar. Ele explicou que Schonburg viu a peça na 
agência e pediu para mostrá-la ao cliente. Apesar dela ter entrado para o portfólio da ag 407, 
ele duvida que tenha sido veiculada. O assessor de comunicação para a Europa da DDB, 
Richard Morris, explicou que o trabalho foi produzido para a Funk Sunglasses no ano passado, 
mas foi criado pela dupla para seu portfólio, confirmando o que disse Mattar. "Eles pagaram o 
ilustrador, inclusive. Estão naturalmente desapontados por estarem questionando a 
integridade do trabalho. Eles têm certeza de que a idéia criativa é deles e somente deles", 
explicou. 
 
Procurada pela reportagem do propmark, a Sete Cosméticos não se manifestou. Já Schonburg 
enviou a cópia da inscrição em Cannes e informações que comprovam que, apesar de Mattar 
dizer que não sabia que a peça disputou no festival do ano passado, ele estava ciente da 
participação do trabalho na competição. Schonburg informou que os anúncios estão inclusive 
no portfólio da ag 4O7. A polêmica ainda renderá novos capítulos já que o julgamento do caso 
só será depois que a organização voltar para o escritório do Cannes Líons em Londres. A 
previsão é de que possa demorar até um mês.                    
 
 



 
 
 
 
 
Leia mais: 
 
Argentina vence Young Lions Film 
Ana Paula Jung  
 
A dupla argentina formada pelo redator Ariel Abramovici e pelo diretor de arte Bruno Acanfora, 
da BBDO, venceu o Young Lions Film Competition. Em segundo lugar, ficou a dupla americana 
Davict Brown e Jeremy Diessner. Já a dupla italiana Christian Popodi e Bruno Vohwinkel ficou 
com a terceira colocação. O desafio era criar um viral de 6o" sobre "life style" para MTV 
Switch. Cada competidor recebeu um celular para captar as imagens e as duplas tiveram 48 
horas de prazo para criar e produzir. A idéia era mostrar como é possível ter uma vida feliz 
sem prejudicar o meio ambiente. 
 
O trabalho vencedor apelou para o humor. "Cante antes do banho. O mundo precisa de água" 
é o conceito do viral criado pela dupla argentina. As imagens mostram várias cenas de pessoas 
nuas cantando como se o chuveiro (desligado) fosse o microfone, com a assinatura MTV 
Switch e a mensagem 
 
"o mundo precisa de água". 
 
A dupla que representou o Brasil na competição de filme, formada pela diretora de cena 
Mariana Alves Araújo e pelo redator Marcelo Jun Sato, criou um viral que mostra pessoas na 
balada e o conceito "Energia humana se transformando em energia verde". "Seguindo o 
briefing, que pedia preservação do meio ambiente, a proposta era apelar para iniciativas 
positivas e não dizer o que as pessoas não deveriam fazer. A gente quis dizer: vá se divertir 
pra caramba!", conta Mariana. 
 
 
 
Leia mais: 
 
Brasil conquista três Leões em Promo 
Ana Paula Jung  
 
Pela primeira vez, desde que a área foi instituída no Festival de Cannes em 2006, o Brasil 
conquista prêmios no Promo Lions. Foram três Leões de bronze, sendo dois para Bullet e um 
para FabraQuinteiro. A Bullet ganhou com a promoção "iPod no palito", para a linha de picolés 
Fruttare da Kibon/Unilever, em duas categorias diferentes: Bens de Consumo Rápido e 
Embalagem Promocional. O prêmio da FabraQuinteiro foi para "Adesivos em formato de ninho 
de pássaros"; para o Ipê (Instituto de Pesquisa Ecológica). 
 
Na opinião do representante brasileiro do júri, Mentor Muniz Neto, da Bullet, a performance do 
Brasil representa o melhor resultado das três edições. Em 2006, ano de estréia do Promo 
Lions, o Brasil emplacou apenas um finalista. Já em 2007, foram dois. "Ter quatro trabalhos na 
shortlist e três Leões para a gente que está começando a aprender a participar da área é um 
excelente resultado", avalia Muniz Neto. O Brasil tinha um quarto finalista: "Door Stopper", da 
Giovanni+DraftFCB para Bristol Myers Squibb. 
 
Os 19 jurados avaliaram 1.103 trabalhos inscritos por 54 países. O Brasil inscreveu 72 
trabalhos - em 2007 foram 62. Esta foi uma das áreas do festival que mais cresceu (40%) em 
número de inscrições em relação ao ano anterior. Ano passado foram 786 inscrições e 622 no 
ano de 2006. O Brasil emplacou quatro trabalhos na shorlist. 
 



Segundo orientação do, presidente do júri, Armin Jochum, diretor de criação da BBDO Stut-
tgart & Berlim, os trabalhos deveriam ser avaliados sob quatro critérios: criatividade, 
estratégia, execução e resultados. Cada um com peso de 20% no voto, com exceção da 
criatividade, que tinha peso de 40% na nota. "O presidente do júri sempre nos orientou a 
perguntar antes de cada nota dada se aquela era uma nova idéia e se essa nova idéia era um 
novo jeito de pensar promoção", conta Muniz Neto. 
 
No ranking por países (veja nesta página), a Nova Zelândia surpreendeu e emplacou o 
primeiro lugar como país mais pre-miado com dois Leões de ouro, três de prata e três de 
bronze. Em segundo ficaram os Estados Unidos que, além de três de ouro, um de prata e um 
de bronze, conquistaram o cobiçado Grand Prix. A grande vencedora do GP é "Voyeur" (veja 
abaixo), criada pela BBDO de Nova York para HBO. 
 
Em relação às peças brasileiras, já havia expectativa prévia de que a ação "iPod no Palito" 
fosse premiada. A ação fez grande sucesso quando lançada no Brasil pela inovação de colocar 
o brinde literalmente congelado dentro do produto. Os 10 mil iPod estavam dentro dos picolés. 
"O júri gostou", comenta Muniz Neto. O bronze na categoria "Bens de consumo rápido", 
segundo o jurado brasileiro, é um excelente resultado para uma categoria que não teve prata 
nem ouro. Já na categoria "Embalagem Promocional", a ação não ganhou destaque na 
repescagem. "Como o produto da promoção está dentro da embalagem, ou seja, escondido, o 
júri a princípio achou que não merecia prêmio, mas um jurado holandês defendeu a idéia 
justamente pela inovação e acabou ganhando o bronze", conta. 
 
Quanto ao prêmio da FabraQuinteiro, a ação "Adesivos em formato de ninho de pássaros" 
consta de uma coleção de adesivos com a borda de um buraco, simulando um ninho para ser 
colocado em superfícies de madeira com recado sobre a preservação das espécies. Uma idéia 
simples, mas de impacto e bem executada que agradou ao júri. "Está cada vez mais difícil 
idéias simples serem premiadas. Eu, sinceramente, achava que não ia passar, porém o júri 
pensou diferente. Foram pouquíssimas peças que o júri premiou com essa visão de direção de 
arte", revela. 
 
A performance brasileira chamou atenção do presidente do júri. "O Brasil tem um conhecido 
histórico de criatividade. A propaganda brasileira ,é sempre bem-humorada e já tem tradição 
de ganhar em Press. Agora está começando a aparecer também em Promo", comenta o 
presidente do júri, Armin Jochum, acrescentando: "A área de Promo está ficando cada vez 
mais forte e mais próxima da área de Titanium & Integrated". Segundo ele, a área está 
acelerando muito mais que as outras. 
 
 
 
Leia mais: 
 
"Voyeur" confirma favoritismo 
A ação promocional que chegou como favorita ao Festival de Carmes, "Voyeur", criada pela 
BBDO de Nova York para HBO, conquistou o Grand Prix no Pro-mo Lions. 
 
É uma ação que começa com uma projeção na fachada de um prédio em Nova York, simulando 
cenas de moradores através de imagens de janelas dos apartamentos e o que acontece no 
interior de cada um. "Voyeur" é um grande projeto envolvendo outras ações na internet e 
televisão, inclusive foram criados programas dentro do canal HBO. 
 
"Nunca vimos nada igual", disse o presidente, Armin Jochum, diretor de criação da BBDO 
Stutt-gart & Berlim. Segundo ele, o mais importante é a forma inovadora de relacionamento 
entre a marca e o consumidor, independente da tecnologia e do orçamento. Para Jochum, o 
futuro será definido pela idéia. "O importante é envolver as pessoas com a marca. Quem fizer 
isso, vai vencer não somente em Cannes, mas também no seu próprio negócio", comenta.O 
jurado brasileiro na competição, Mentor Muniz Neto, da Bul-let, acredita que para ser GP em 
Cannes é preciso ter relevância global. 
 



"'Voyeur' é um projeto enorme que virou um produto da HBO. 
 
Para ser Grand Prix precisa de muita gente envolvida e tem que ter uma relevância global. 
Esse case tem tudo isso", avalia. 
 
A ação disputou o GP com outros três trabalhos: "Speight Great Beer Delivery", da Publicis 
Mojo da Nova Zelândia para a cerveja Lion Nathan; "D'Oh thank hea-ven", da Tracylocke, de 
Dallas, nos Estados Unidos, para a rede de fast-food 7-Eleven e "Welco-me Snoop", da Lowe & 
Rivet, de Sidney, na Austrália, para a MTV. Para escolha do GP, cada jurado indicou um 
trabalho. A indicação de Muniz Neto foi para ação da cerveja Lion Nathan. 
 
A ação da Freixenet "The Key to Reserva", criada pela JWT de Barcelona, que também era bem 
cotada antes do festival, acabou ficando com um Leão de prata. Na explicação de Muniz Neto, 
a campanha é muito criativa, mas não tem ação promocional envolvida. "A idéia é genial, mas 
não é promoção. Ou se aconteceu, não estava inscrito". 
 
Uma tendência detectada pelo jurado brasileiro é a integração das mídias cada vez maior. O 
assunto também foi muito discutido dentro do júri sobre os limites entre cada ação e a 
definição do que é promoção, marketing direto e outras mídias. "Está ficando tudo cada vez 
mais integrado", revela.                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Leia mais: 
 
Beyond é a chave do Direct 
por Paulo Macedo  
 
Não há mais chinese wall na área de marketing direto. A palavra-chave para o segmento é 
beyond the line, que rompe definitivamente com os conceitos de linhas para cima (publicidade 
tradicional) e abaixo (ações de no media). Ir além das formas pragmáticas foi o que o 
brasileiro Mareio Salem, presidente e diretor de criação da Salem, que presidiu o júri da 
competição Direct Lions do Festival Internacional de Publicidade 2008, enfatizou na cerimônia 
de premiação desta área do evento. "Essa fronteira acabou. Se contarmos com ela, a interface 
com os consumidores fica comprometida. Temos de olhar a comunicação direta, contemplando 
todas as disciplinas disponíveis sempre com o intuito de tocar o consumidor para ele tomar sua 
decisão de compra com base em soluções verdadeiras", disse Salem, que conduziu a entrega 
de prêmios no Palais des Festivais ao lado do âncora JuanJSenor. Salem foi aplaudido quando 
argumentou sobre o fim das linhas. 
 
Para ele, o júri foi rigoroso na hora de definir finalistas e prêmios. Foram distribuídos 37 Leões 
de ouro, prata e bronze e um Grand Prix. No ano passa-do foram entregues 62 Leões. O Brasil 
não conquistou nenhum prêmio, mas emplacou nove finalistas. Em 2007 o País teve apenas 
um Leão de bronze. O trabalho "Indestrutível", da Wunderman para o modelo Defender, da 
Land Rover, foi o que chegou mais perto de assegurar um Leão. A peça encaminhada aos 
clientes do anunciante têm uma miniatura do veículo em um envelope todo amassado, 
representando o ambiente off-road. 
 
"O que aconteceu com o Brasil? Nada!", sintetizou Salem que, como presidente, não vota, 
apenas conduz os trabalhos e define as diretrizes de julgamento. "O Brasil foi bem visto e os 
trabalhos elogiados, mas não tive-mes- ousadia para estar entre os vencedores. Quero 
reforçar que o Brasil foi consistente na short-list, mas não tivemos idéias capazes de 
conquistar Leão. O Brasil sabe fazer e tem talento, mas este ano não chegamos lá. O júri 
buscou idéias diferenciadas e qualidade de execução. Na fase da longlist, com 1.697 ins 
crições, o júri foi dividido em seis grupos. A média de análise foi de cinco minutos para cada 
case. Na shortlist todo mundo trabalhou junto, mesmo procedimento para definir os Leões", 
disse Salem. O Direct Lions 2008 deixou claro para Salem que a comunicação deve cuidar de 
marcas independentemente do canal. "O segredo é movimentar pessoas rumo à marca do 
cliente", acrescentou. 
 
Além de Mareio Salem, o País teve outro brasileiro nesta competição, o publicitário Mauro 
Alencar, que representou os Estados Unidos ao lado de Janet Barker-Evans, da DraftFCB, de 
Chicago. Alencar é diretor geral de criação da Publicis nos Estados Unidos, função que inclui 
todas as disciplinas de comunicação da agência, como cyber, sua especialidade. Inicialmente, 
ele foi convidado pelos organizadores do Cannes Lions 2008 para integrar o corpo de jurados 
da área Cyber, mas terminou optando pelo Direct Lions. "Tive a oportunidade de escolher e fiz 
a opção. Nessa área percebi que poderia ser exposto a uma diversidade maior de trabalhos e a 
uma nova visão de mercado. Acabei de ser promovido para comandar a criação da Publicis. 
nos Estados Unidos. Antes cuidava apenas do escritório de São Francisco", justificou Alencar, 
que deixou o Brasil há cerca de seis anos após longa temporada na JWT de São Paulo. Sua 
primeira agência foi a Blast Radius, levado pelo compatriota Fábio Costa. Depois, ao lado de 
Costa, foi para AQKA e, finalmente, ingressou na Publicis. 
 
 
Leia mais: 
 
Sem adversário, Índia fica com GP 



 
Com o case "Lead India", desenvolvido pela JWT de Mumbai, o diário The Times of índia 
garantiu o Grand Prix desta competição do Cannes Lions. Os jurados foram quase unânimes na 
decisão. O placar foi de 27 votos contra apenas três. Segundo Mareio Salem, presidente do 
júri, o case não encontrou adversários desde o início do julgamento no dia 11 de junho. "Ele 
caminhou sozinho e logo conquistou o coração dos jurados. Houve muita discussão, mas sua 
qualidade falou mais alto", disse Salem. "Lead índia" é uma campanha para celebrar os 6o 
anos de independência da índia da Inglaterra, comemorados no dia 15 de agosto de 2007. 
A ação pedia mobilização da população do País, superior a 1 bilhão de pessoas, contra a 
burocracia e corrupção na política. Tudo começou com a publicação do anúncio "índia versus 
India", na primeira página do The Times of índia, com chamada de "call action" no pé da 
página. O texto emocional do anúncio chamou a atenção de formadores de opinião, como o 
ator Amitabh Ba, o mais famoso de Bollywood, nome que identifica a indústria cinematográfica 
local, brincadeirinha com a americana Hollywood. 
 
Amitah foi contratado para protagonizar um comercial no qual segura e faz movimentos com 
as letras D e O, do verbo fazer em inglês. Ele pedia que as pessoas fizessem alguma coisa pelo 
país que está mergulhado em problemas de cunho institucional. A ação envolveu mais de 100 
milhões de pessoas, das quais 34 mil se inscreveram para se tornarem candidatos a 
implementadores de mudanças. Centenas de vídeos foram postados no YouTube com opiniões 
favoráveis à chamada de atitude proposta pela campanha do diário. "É uma campanha 
sensacional e que pode ajudar a identificar um novo primeiro-ministro, como se fosse um 
american idol. Do total de inscritos, chegaram à final oito candidatos. O vencedor vai concorrer 
às eleições do país. A votação foi feita através de SMS (Short Message Service)", enfatizou 
Alencar. Um novo Mahatma Gandhi? Na verdade, "Lead India" tem poder de quebrar 
paradigmas em Cannes, assim como a campanha "The Hire", da Fallon para a BMW, que 
determinou a criação da área Titanium em 2005. 
O jornal The Times of índia, publicação da Benett Coleman & Co, é o representante oficial do 
Festival de Cannes na Índia.                      
 
 
 
 
Leia mais: 
 
Austrália e Inglaterra lideram 
A Austrália e Inglaterra dividiram a liderança no ranking dos países mais premiados (veja 
tabela nesta página) do Direct Lions 2008. A Inglaterra teve dois Leões de ouro e três de 
bronze, enquanto a Austrália ficou com um de ouro, um de prata e três de bronze. A Alemanha 
ficou em terceiro lugar, com um de prata e três de bronze. Em seguida, com três Leões cada, 
vem a índia (GP, um de prata e um de bronze), Costa Rica (um de ouro e dois de pratas) 
Suécia (três de prata) e Espanha (um de prata e dois de bronze). 
 
Uma das surpresas foi a Costa Rica que ganhou ouro com "Car rentals", assinado pela JWT 
local. Objetivo, o case propõe que turistas elejam o país para férias, porém alerta que os 
visitantes não usem o carro de seu país de origem para que os mesmos não se danifiquem 
diante das más condições das estradas costarriquenhas. A proposta é alugar os carros do 
anunciante Nelka. Para o mesmo case, a agência conquistou dois' Leões de prata. A BBDO de 
Nova York teve os trabalhos "Borboleta" e "Água viva", desenhados em empenas de prédios, 
para as sandálias Havaianas, incluídos na shortlist.       
 
 
 
Leia mais: 
 
Espanhola pontua mais 
 
A Shackleton, de Madrid, com três Leões - um de prata e dois de bronze -, e dez pontos na 
shortlist, assegurou pela segunda vez consecutiva o prêmio de 



Agência do Ano. No Direct Lions 2007, com o case "Lopetegui deposit", ação para o Banco 
Gallego, também ganhou o GP da competição. Neste ano, a agência inscreveu cerca de 100 
trabalhos. "O Brasil inscreveu melhor nas categorias, mas precisa apostar mais em Cannes. 
Outros países, como a Espanha, disputam também com volume, neste caso, 203 cases 
superior aos Estados Unidos, quê participaram com 75", observou Mareio Salem, presidente do 
júri do Direct Lions.O jurado Mauro Alencar, brasileiro que trabalha na Publicis e representou 
os EUA, disse que os americanos, que têm o maior mercado de comunicação direta do mundo, 
ainda não consideram o Cannes Lions. "Só as maiores inscrevem. As pequenas agências ficam 
focadas".                        
 
 
 
 

 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Brasileiros levam ouro no Young Cyber 
por Ana Paula Jung  
 
Vencer o Young Lions Cyber W está virando tradição para o Brasil. Nas nove edições, o País já 
ganhou cinco vezes. A dupla brasileira que competiu na categoria deste ano, formada por 
Marcelo Mariano "Jesus", diretor de arte da JWT, e Fabiano de Queiroz "Tatu", diretor de arte 
da McCann Erickson, conseguiu repetir a performance dos últimos anos e conquistou, pelo 
terceiro ano consecutivo, a medalha de ouro da competição. 
 



O desafio não foi nada fácil, tendo em vista que havia 29 países na competição. "A cada ano 
vai ficando mais difícil vencer", conta Emmanuel Publio Dias, diretor de marketing e um dos 
organizadores do programa Young Lions Brasil. 
 
"Esta vitória mostra que o projeto seleciona bem seus representantes. Está no nosso DNA o 
cyber. Mas é muito difícil ganhar", comenta Publio Dias. 
 
Este ano, o briefing do concurso pedia a criação de um banner para a Unicef com o objetivo de 
incentivar as pessoas que freqüentam determinados restaurantes de Nova York a doarem um 
dólar para que crianças carentes possam beber água limpa. A cada dólar doado, quatro 
crianças podem ser beneficiadas. 
 
O banner vencedor mostra uma moeda de um euro em primeiro plano e quando se arrasta o 
mouse por cima aparece no lugar da moeda um copo d'agua visto de cima. O conceito é "Para 
muitas crianças isso é 40 dias de água limpa". Quem assina é a Unicef Tap Project. "A gente 
tentou simplificar ao máximo", conta Jesus. Ele revela o segredo da vitória: pegar uma idéia 
boa e deixá-la fácil de produzir. "Foi uma experiência muito difícil, mas valeu a pena", disse. 
Foi justamente o vencedor do Young Lions em 2003, Sérgio Mugnaini, diretor de criação da 
AlmapBBDO, que este ano integrou o júri do Cyber Lions. 
 
Em segundo lugar na competição ficou a Coréia, com a dupla Joong Sik Choi e Seok Jin Shin; 
em terceiro, Latvia com a dupla Raimonds Platacis e Márcis Mi-kelsons. 
"Muito boa a peça do Brasil. A dupla está de parabéns", elogiou Stevan Miller, diretor 
corporativo da Unicef. 
 
Entre 44 países que participaram do Young Lions Competition, o Brasil foi um dos poucos que 
tinha duplas nas quatro categorias: Cyber, Media, Print e Filme (esta última veja texto na 
página 21). 
 
PRÊMIO 
A medalha de ouro foi entregue na noite do último dia 18, durante a cerimônia de premiação 
de Press & Cyber. O banner vencedor será publicado no jornal USA Today. Além disso, os 
vencedores ganharam a inscrição de delegado e acomodação no Cannes Lions 2009; um 
produto Adobe a escolher e uma edição limitada de fotos cedida pela Getty Images. 
Marcelo "Jesus" disse que a conquista do prêmio "certamente é a realização de um sonho". Já 
"Tatu", como é conhecido, confessa que participar do Young era uma das metas da sua 
carreira. "Tanto pelo prestígio do projeto, que gera grande visibilidade no mercado, quanto 
pela experiência de conviver com grandes profissionais do mundo todo por alguns dias". 
 
 
Leia mais: 
 
Italianos se destacam em Media 
 
Esta foi a primeira edição do Young Lions Media. A Itália ganhou a medalha de ouro. Estava 
previsto apenas a premiação, para o primeiro colocado. Mas, devido ao alto nível dos trabalhos 
apresentados, o júri decidiu conceder os demais prêmios. A Alemanha ganhou a prata, os 
Estados Unidos, bronze, e o Japão ficou com a Menção Honrosa. 
 
Participaram da competição 21 times de jovens profissionais de todo o mundo. A dupla italiana 
vencedora era formada pelos planejadores de mídia Francesca Casadei (Aegis Media Itália) e 
Ste-fano Migliore (Mindshare). 
 
O briefing pedia para criar um plano de mídia para uma campanha para a ONG inglesa War 
Child, que combate a inclusão de crianças na guerra. O plano deveria encontrar uma forma de 
atingir pessoas com muito dinheiro para que se tornem "embaixadores" da ONG, que atua no 
Afeganistão, Uganda, Congo e Iraque. 
 



A prata foi para as alemãs Tanya Punnachira (Initiative Media GmbH) e Eva Sauerwald (GFMO 
OMD GmbH), enquanto o de bronze ficou com as norte-americanas da OMD Chicago, Alyssa 
Burgess e Emily Rose. As japonesas Kaori Miki (Asatsu-DK) e Kaoru Mutsuura (ADK) 
receberam uma menção honrosa pelo seu trabalho. 
 
Pelo Brasil, competiu a dupla formada por Fábio Bueno de Moraes, executivo de mídia da F/Na-
zca, e Kaue Lara Cury, gerente de mídia da ID/TBWA. "O desafio foi grande. Como foi 
realizada pela primeira vez a categoria de mídia, não tínhamos parâmetros de como um criar 
um plano vencedor", disse Moraes.                         
 
 
Leia mais: 
 
 
Holandeses vencem em Prit 
 
 
Em Young Lions Print deu Holanda, Turquia e Alemanha. A dupla holandesa formada pelos 
criativos Thijs Biers-teker, da Willem de Kooning Academy, venceu o Young Lions Print 
Competition. Em segundo ficaram os jovens criativos da Turquia, o diretor de arte Selim 
Unlusoy, e o redator Bahadirhan Peksen, da Lowe Istambul. Os diretores de arte juniores Sina 
Malosczyk e Nathalie Kruger, da alemã KNSK Werbeagentur GmbH, completaram os três 
primeiros colocados. A dupla brasileira, que não foi classificada, era formada pelo diretor de 
arte Daniel José Chagas Martins, da DMgDDB (ex-McCann Erick-son), e pela redatora Mariana 
Borga, da Santa Clara. 
 
O briefing pedia a criação de um anúncio pelos direitos humanos e pela liberação de pessoas 
com liberdade cerceada para a Anistia Internacional. 
 
A peça vencedora mostra várias pilhas de cartas em tamanhos diferentes que um prisioneiro 
recebe. Na primeira pilha, que é a menor, o prisioneiro recebe as roupas de volta. Já na 
segunda, de tamanho um pouco maior, o diretor fala com ele; na terceira pilha o superior do 
diretor conversa com o prisioneiro e, na última pilha, a maior de todas, ele é libertado. A idéia 
é mostrar que a participação da Anistia Internacional para resolver injustiças tem resultados. A 
peça assina somente com o nome do prisioneiro e o logo da Anistia Internacional. O resultado 
foi anunciado por Craig Davis, diretor de criação mundial da JWT Londres. Participaram 40 
times de criativos de vários países. Os três anúncios vencedores serão veiculados no USA 
Today.      
 
 
 
Leia mais:                            
 
 
Jovens criativos têm espaço 
por Anna Gabriela Araújo 
 
Este ano o Cannes Lions Festival criou o Young Lions Zone, um espaço de integração e 
informação destinado aos 525 delegados do Young Lions vindos de 50 países. Durante uma 
semana, jovens publicitários utilizaram a área reservada para estudar, criar anúncios e se 
relacionar, além de participar de dez Master Classes aulas ministradas por grandes nomes da 
publicidade mundial, como Nick Law, da R/GA; empresa que criou o Nike Plus; Bob Isherwood, 
diretor mundial de criação da Saatchi & Saatchi; David Droga, presidente da Droga 5, e o 
brasileiro Alexandre Gama, presidente da Neogama/BBH. 
 
Único latino-americano a realizar uma das Master Classes, Gama mostrou aos jovens 
publicitários qual deverá ser o perfil do profissional de criação no futuro. "A matéria-prima de 
toda mente criativa é a idéia. Sua atuação não pode mais ficar restrita ao mercado da 
comunicação". Como exemplo desse novo posicionamento, ele citou a ZAG, empresa 



especializada na criação de marcas e negócios, lançada pela BBH, de Londres, há dois anos. "É 
uma nova forma dos criativos trabalharem, já que conhecemos o consumidor, as tendências de 
mercado e estamos habilitados a desenvolver qualquer tipo de produto para depois vendê-lo à 
indústria", contou. 
 
Em 2007, Gama inaugurou uma unidade de negócios da ZAG dentro da NeogamaBBH e passou 
a aplicar essa linha de raciocínio nos projetos da agência. O resultado foi a criação do Banco do 
Planeta, iniciativa implantada pelo Bradesco no início do ano. "Criamos um banco no qual o 
cliente é o planeta e os investimentos visam combater o aquecimento global". 
 
Neste contexto, a campanha publicitária representou apenas uma parte da divulgação do 
projeto. "A grande idéia foi criar o Banco do Planeta, que deu origem às ações de 
endomarketing, 33 linhas de financiamento eco-sustentáveis, um cartão de crédito 100% 
reciclável e a Fundação Amazonas Sustentável", detalhou o presidente da Neogama/BBH. 
"Existe muito dinheiro no mundo para ser investido em novos projetos, o que falta é liquidez 
de idéias". 
 
 
Leia mais: 
 
 
Único Leão em Media é da Lew’Lara 
Daniel Milani Dotoli 
 
A Lew'Lara\TBWA garantiu o único Leão brasileiro no Media Lions do 55º Festival de 
Publicidade de Cannes. Foi um de bronze, com o trabalho "Movie Star", para o celular Nokia 
N95. O rendimento foi pior do que em 2007, quando o país conquistou três bronzes com a 
MPM, Leo Burnett e Artplan. O desempenho fica mais baixo ainda se for comparado o número 
de inscrições: 104 contra apenas 68 do ano passado. 
 
Porém, o rigor do júri do Media Lions ficou explícito na lista dos vencedores do Leão de ouro  
apenas cinco trabalhos. Segundo Luiz Fernando Vieira, sócio e vice-presidente  de  mídia  da 
África, que representou o Brasil no júri, um dos motivos é a coincidência de idéias. "Vimos 
diversas peças parecidas, o que não quer dizer que foram imitadas. O mundo inteiro está 
conectado, todos buscam as mesmas coisas. Por isso essa pulverização dos prêmios entre 
diversos países e poucos prêmios concedidos. É só ver pela Alemanha, que teve cinco Leões, 
mas inscreveu cerca de 300 cases", afirma. E a Inglaterra, país com tradição na área, foi 
contemplada corn apenas dois Leões, um de prata e outro de bronze. No total, foram 
distribuídos 55 prêmios, contra 51 do ano passado (veja ranking de países nesta página). 
Sendo que o número de trabalhos  inscritos passou de 1.660 para 2000. 
 
Urn dos Leões de ouro foi o trabalho "The Asahi Newspaper Moves", da Dentsu Kansai para o 
jornal The Asahi Shimbun, era a campanha para divulgar que veículo, após quase 6o anos, iria 
fazer uma reformulação gráfica, aproveitando a comemoração de seus 130 anos. Como mote, 
eles falavam que tinham  130 anos, mas estavam sempre em movimento. E, inspirados 
naqueles li-vrinhos de acetato, muito usados por crianças, cujo efeito gráfico mostra figuras e 
palavras se mexendo, eles publicaram todos os anúncios do jornal dessa forma. E todos os 
anunciantes se envolveram, criando para essa ação. 
 
Outro, "Saladas frescas", da Leo Burnett de Chicago para o McDonalcTs, levou dois Leões de 
Ouro, e por pouco não tira o GP de "MMS", trabalho da agência Forsman & Bovenfors, da 
Suécia, para o fundo pensão AMF. 
 
Os outros dois ouros foram "Menino Negro Querendo Água", da belga Mortierbrigade para a 
rádio Studio Brussels, e "Notícias Rápidas", da alemã Grabarz & Partners para Stern Gruner 
Jahr, um website. 
 
Por países, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar, com dois Leões de ouro, dois de 
prata e três de bronze. Em segundo, Alemanha e Japão, ambos com um de ouro, urn de prata 



e dois de bronze. A Suécia, país que ficou com o Grand Prix, teve ainda um Leão de prata e 
outro de bronze. 
 
Vieira diz que uma grande quantidade de inscrições foi feita por agências de publicidade 
tradicional. O que acaba levantando a velha discussão sobre as agências de mídia. "Para mim, 
a mídia está cada vez mais importante, a ponto de fazer criativos desejarem um Leão de 
mídia. Outro aspecto é que o formato das empresas, que acabou sendo abordado no júri de 
maneira superficial, esta sendo questionado. Do mesmo jeito que não há mais como ter 
apenas um insight criativo, também não há como ter só a melhor compra de mídia, da 
maneira mais técnica possível". 
 
Para exemplificar sua opinião, Vieira diz que muitas agências de mídia estão contratando 
criativos. "E o inverso também, claro. O que não dá mais é para existir uma agência só de 
mídia, sem criativo, sem expertise tecnológica", aponta. 
 
Diante disso, em uma leve cutucada ao mercado nacional, Vieira acha que o dia-a-dia do 
publicitário brasileiro não condiz com o que ocorre lá fora. "Não existe a mesma capacidade de 
integração de mídia, por exemplo,". Problemas também, em sua visão, causados pelo modus 
operandi da propaganda brasileira, onde tudo é para ontem. "E muitas ações de mídia 
integradas como as que vemos, não saem do dia para noite", completa. 
 
Outra observação de Vieira em relação aos trabalhos brasileiros, é que muitos deles pecam na 
produção. Principalmente aqueles que exigem recursos tecnológicos mais avançados. Como 
isso é cada vez mais freqüente nos trabalhos da área, é outro ponto com o qual as agências 
têm que se preocupar. "Às vezes pode surgir um trabalho com uma grande idéia, diferenciada, 
e não ser premiado ou não levar um Leão de maior valor por causa da produção. É algo que 
deve ser considerado pelos profissionais do nosso mercado". 
 
 
 
Leia mais: 
 
Aos 45 minutos do segundo tempo 
 
Único Leão brasileiro no Media Lions 2008, o bronze conquistado pela Lew'Lara\ TBWA com 
"Movie Star", para o celular Nokia N95, poderia, segundo Luiz Fernando Vieira, ter levado um 
prêmio melhor. O trabalho era para vender um modelo da Nokia, que, além da câmera, possui 
uma filmadora. Nos cinemas, as pessoas que estavam na fila eram abordadas por promotores 
da Nokia, que filmavam, além das pessoas, o que elas tinham no bolso. Esse material era 
editado enquanto as pessoas entravam, e o comercial exibido ainda antes dos filmes, tendo 
como protagonistas as pessoas filmadas. Tudo para mostrar que a nova filmadora é fácil de 
usar e rápida. 
 
Porém, se o jurado brasileiro acha que poderia ter tido até um Leão mais graduado, não foi 
fácil conceder nem o bronze. Com 24 jurados, para passar pela shortlist cada trabalho deveria 
ter 2/3 dos votos. Ou seja, 16. Com 15, o presidente do júri dava o de minerva. "Esse da 
Nokia teve 14. Tive que puxar novamente, o que é permitido, para urna revisão. E o bronze foi 
conquistado. Na minha opinião, merecido, pois é bem bacana".                               
 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Grand Prix tem dedo de jurado brasileiro 
 
Criado pela sueca Forsman & Bodefors para o fundo de pensão AMF, o trabalho "MMS", 
vencedor do GP do Media Lions no Festival de Cannes, reunia personalidades da Suécia 



aparecendo na mídia com uma face envelhecida, por meio de truques de maquiagem. Em 
diversas mídias. Paralelamente, criaram uma ação viral, onde as pessoas ligavam para o 
número que era divulgado nessa ação e mandavam uma foto via celular. Em questão de 
minutos, recebiam de volta a foto com uma aparência envelhecida. Mas de forma muito real. 
 
Luiz Fernando Vieira diz que o legal da ação é que envolveu a população em um assunto chato, 
mas da maneira correta, pois todos vão ficar velhos e precisam de um fundo de pensão. 
Porém, segundo o jurado brasileiro, não foi fácil escolhê-lo. "O maior tempo que nós levamos 
foi durante a discussão do GP. O que é válido, pois acho que temos mesmo que premiar aquilo 
que será sempre lembrado no futuro, como um Grand Prix de Cannes", afirma Vieira. Ele diz 
que a campanha para o McDonakd's da Leo Burnett de Chicago, "Saladas frescas", que dividiu 
o júri, era simples, funcional, poderosa e perfeita para o que o anunciante precisava. "Era um 
único outdo-or, com pés de alface sendo cultivados nele, formando letras e escrevendo 'Fresh 
salads', com o logo do Mc no cantinho. Ganhou dois dos cinco ouros distribuídos, como Melhor 
Idéia de Mídia para Produto de Restaurante e Melhor Uso de Outdoor. Justíssimo, pois é um 
trabalho que juntou uma mídia, um conteúdo e uma mensagem no lugar e hora certas, de 
forma inusitada". 
 
No entanto, na hora da discussão do GP, onde tanto a jurada norte-americana (Laura 
Desmond, ceo da Starcom MediaVest), como o presidente do júri (o inglês Dominic Proctor, 
ceo Worldwide da MindShare), estavam balançando para o McDonald's. Vieira disse que se 
sentiria mal em dar um prêmio dessa importância a um outdoor isolado. "Coloquei que o GP 
tem que premiar o trabalho do mídia. Até indaguei aos companheiros de júri quanto trabalho 
de um mídia teria naquele outdoor". O esforço, como está comprovado, valeu a pena.           
 
 
Leia mais: 
 
 
País conquista sete Leões em Cyber 
por Daniel Milani Dotoli 
 
Foi-se o tempo em que o Brasil ganhava mais de 20 Leões em Cyber Lions. O desempenho de 
2004 e 2005, quando o Brasil ganhou 23 Leões em cada ano, com direito a GP e prêmio de 
Agência do Ano Interativa (ambos para a DM9DDB), ficou para trás. Porém, a explicação é 
simples. Com os recursos cada vez mais avançados, as mídias se integrando e peças virais 
fortes, a categoria de Propaganda On-line e Outras Mídias Digitais Interativas (campanhas), 
onde o Brasil conquista a grande maioria de seus prêmios, diminuiu bastante. 
 
Paulo Sanna, diretor de criação da McCann Erickson, que fez parte do júri de Cyber, afirma que 
a categoria respondia por cerca de apenas 20% do total de 2.757 inscrições na edição de 
Cyber do festival deste ano. 
 
Por isso, os sete Leões conquistados pelo Brasil (veja tabela abaixo), dois a menos que nas 
duas edições anteriores, deu a Sanna e a Sérgio Mugnaini, diretor de criação interativo da 
AlmapBB-DO e também membro do júri, presidido pela norte-americana Colleen DeCourcy 
(chief digital officer da TBWA Worldwide), a sensação de dever cumprido. "O nível da 
competição aumentou muito. Cada shortlist era aplaudida pelo júri", conta. 
 
Dos sete, o Leão de prata conquistado pela Gringo com "Poucas palavras", para a própria 
agência, é o único que fugiu à regra e saiu-se vencedor na categoria Website. Os outros seis 
foram de campanhas, como o segundo de prata, "Leis", da J WT para a revista Época. Já os 
cinco Leões de bronze foram para "Tempo", da AlmapBBDO para Greenpeace; "Roda" da 
McCann Erickson para GM/Omega; "Meio Movimento", da Wunderman para AACD; "Fuja", da 
Sinc para Reckitt/SBP; e "Revista", da AgênciaClick para a Rolling Stone. Os três GPs da área 
foram para Japão, Noruega e Estados Unidos. O primeiro com "Uniqlo-ck", da Projector de 
Tóquio para a loja de roupas Uniqlo. Ganhou na categoria Website. Em Campanha, a 
norueguesa Mediafront saiu vencedora com "SOL Com-ments", para o website Scandina-via 
On-line. Já os Estados Unidos venceram em Propaganda Viral; com "Year Zero", trabalho 



homônimo ao título do novo álbum do Nine Inche Nails, uma das mais conceituadas bandas de 
rock industrial do mundo. O viral é da agência 42 Entertainment, e foi encomendado pelo 
próprio vocalista da banda, Trent Reznor. 
 
EUA LIDERA 
Fora o GP, os Estados Unidos conquistaram quatro Leões de ouro, quatro de prata e sete de 
bronze, liderando o Cyber Lions 2008. Logo em seguida vem o Japão, com GP, três de ouro, 
dois de pratas e cinco de bronze. Na terceira colocação ficou a Inglaterra que foi premiada com 
quatro de ouro, cinco de prata e dois de bronze. A Suécia e a Alemanha ocupam, 
respectivamente, a quarta e quinta colocação, logo à frente do Brasil, na sexta posição. 
Detentora do outro GP, a Noruega conquistou mais um Leão de prata e outro de bronze. 
 
RESULTADOS 
Para Sérgio Mugnaini, essa diminuição do número de inscrição de campanhas e o aumento de 
novos recursos tecnológicos e mídias integradas é bom para o Brasil se especializar e 
desenvolver mais trabalhos em outras categorias do Cyber Lions. Porém, acha complicado 
tentar fazer uma comparação do País com outros já mais avançados, como o Japão, que 
começou a aparecer mais no Cyber Lions recentemente, justamente nessa nova era da 
competição.  "No Japão eles são apaixonados por tecnologia. E também ainda possuem um 
design fantástico. Esse é um país em que poderíamos nos espalhar", afirma, lembrando que no 
caso dos Estados Unidos, a tradição na área se deve também ao alto volume que os clientes 
investem na propaganda online; 
 
REAL E DIGITAL 
Já Paulo Sanna diz que o conceito atual da propaganda online que mais o impressiona é 
quando se consegue integrar coisas que ocorrem no mundo real e que podem ganhar 
dimensão no mundo digital. Ele cita uma campanha que ficou na shortlist, para divulgar um 
evento de marketing no Japão, o Future Marketing ("Summit Tokyo", da Hakuhodo), um 
evento que precisava de pessoas para prestigiá-lo, pois não era valorizado no país. Dois meses 
antes, eles pegaram um papagaio e botaram uma web-cam para filmá-lo e um sistema com 
alto-falantes à sua frente. As pessoas entravam em um site e, por meio de um botão, o 
sistema falava para o papagaio, ao vivo, Future Marketing. O conceito dizia que se pelo menos 
o papagaio não aprendesse a falar Future Marketing, o internauta aprenderia. "Esse é um 
trabalho que torci muito para ser premiado. Pena que ficou apenas entre os finalistas", diz. 
 
O criativo da McCann diz que os meios digitais estão ganhando uma posição central em todas 
as disciplinas, da publicidade à promoção, passando pelo marketing direto e outras. "A nossa 
vida vem se tornando digital, é um fenômeno social que acontece e tem seus reflexos na 
comunicação", afirma Sanna. 
 
Porém, nem tudo é só tecnologia. O próprio jurado japonês na área, Naoki Ito, diretor de 
criação da GT, de Tóquio, disse que ape sar do Cyber Lions julgar peças que lidam diretamente 
com tecnologia, a emoção foi o que prevaleceu em muitos dos prêmios. Argumento com que 
Sanna concorda: "Tecnologia deixou de ser algo técnico. Hoje, é sinônimo de criatividade".     
 
 
 
Leia mais:  
 
 
Gringo traz prata em site 
                   . 
Único Leão na área de Web- sites do Brasil em Cannes, o de prata da Gringo Agência 
Interativa é um site criado pela própria agência, onde internautas do mundo inteiro podem 
enviar um vídeo com palavrões, em sua língua de origem, com a tradução para o inglês. O 
vídeo fica armazenado em um banco de dados. E o site também traz informações corporativas 
e alguns cases da Gringo. 
 



O outro de prata, "Leis", da JWT para a Editora Globo, era um banner com a frase: "A 
flexibilização das leis trabalhistas é fundamental para a geração de novos empregos". E pedia 
para o internauta copiar e colar em seu editor de textos. O texto, quando colado, mudava para 
"É fácil copiar uma opinião. Difícil é formar a sua. Leia Época. A revista de quem tem opinião". 
 
O de bronze, "Weather", da Al-mapBBDO para o Greenpeace, é um jogo convidando o 
internauta a ser um cyberativista, onde ele, junto com  outros internautas, recebe várias 
missões, cujo objetivo é salvar certas regiões de problemas ecológicos. 
 
"Whell", da McCann Erickson para a GM, mostra uma caixa quadrada e uma seta pedindo para 
clicar e girar. A caixa se quebra, se transforma em uma roda, evolui, até desencadear no pneu 
do Ômega. Como se a roda fosse reinventada. A assinatura: "A idéia tem potencial. Acabamos 
de achar uma melhor finalidade". 
 
Da Wunderman, o trabalho "Half, Movement", para AACD, traz um banner pedindo para o 
internauta movê-lo, por meio de uma frase em seu centro. Ao mover a frase para à esquerda, 
aparece a inscrição "Sentimentos completos". Ao voltar, só a metade de cima da frase, escrita 
em letra cursiva, a frase se transforma em "Ajude os deficientes". 
 
"Turntable", da Sinc para Re-ckitt Benckiser, mostral uma vitrola rodando, em cima de um 
assoalho, como se estivesse polindo. Ao lado, o Poliflor: "Há 30 anos o verdadeiro polidor de 
móveis". No trabalho que conquistou Leão de bronze, "Revista", da AgênciaClick para Rolling 
Stone, o internauta interage com a próxima publicação, tirando acordes de rock a cada vez 
que a toca.                       
 
 
Leia mais: 
 
Inglesa é Agência do Ano 
 
A Agência do Ano Cyber do 55° Festival Internacional de Publicidade de Cannes foi a inglesa 
Lean Mean Fighting Machine, de Londres. A agência conquistou dois Leões de ouro ("Non-Stop 
Fernando", para Emirates, e campanha "Balloons/Chicken/Spoons", para Virgin Games), um de 
prata (série "Mumbai/UK", também para Emirates) e outro de bronze (novamente "Non-Stop 
Fernando"). No total, somou 22 pontos. 
 
Em segundo lugar ficou a Cris-pin Porter+Bogusky, de Miami, que no ano passado havia 
conquistado o título de Agência do Ano Interativa, por apenas um ponto à frente da brasileira 
África. A agência norte-americana teve um Leão de ouro ("Whopper Freakout", para Burger 
King), dois de prata ("BFD Builder", para Dominós, e, "Simpsonizeme", para Burger King) e um 
de bronze ("Lawyers", para Coca-Cola). Teve ainda mais seis shortlists, totalizando, os 
mesmos 22 pontos da primeira colocada. Mas com um Leão de ouro a menos. 
 
Na terceira posição vem uma das vencedoras do GP, a Projector, que além do prêmio máximo 
ainda teve mais duas shortlists. Uma com o mesmo trabalho, mas na categoria Campanhas 
Interativas. A segunda shorlist era um outro trabalho para o mesmo cliente - "Uniqlo Jump".                 
 



 
 
 
 
 
Leia mais: 
 
Idéias consistentes levam Grand Prix 
 
Ao abrir o site do trabalho da japonesa Projector para a marca de roupas Uniqlo, que 
conquistou o Grand Prix de Website no Cannes Lions 2008, o internauta se depara com um 
site, onde o relógio mostra a hora oficial do Japão. Caso queira, pode adaptá-lo para a hora de 
seu país. A cada cinco segundos cronometrados no relógio, a página muda para jovens 
japonesas fazendo inusitadas e diferentes coreografias. Volta para o relógio, e cinco segundos 
depois, mais coreografias. Incessantemente, apenas para mostrar ao internauta os diferentes 
modelos das roupas da Uniqlo, vestidas pelas "coreógrafas". Pode ser conferido no endereço 
http://www. uniqlo.jp/uniqlock/. 
 
O segundo GP, "SOL Com-ments", da Mediafront de Oslo para Scandinavia Online, mostrava a 
página inicial do antes. Site sem banners ou anúncios convencionais. Os espaços estavam lá, 
mas eram simplesmente escritos à mão por uma equipe de redatores, a pedido dos 
anunciantes. O diferencial é que esses anúncios eram escritos em tempo real, por meio de 
uma ferramenta que permitia essa ação. E ainda comentavam a notícia. O site da ação é 
www.mediafront. no/projects/sol/en/live.html. 
 
Uma série de enigmas bem amarrados era o viral vencedor do GP norte-americano, da 42 En-
tertainment para Trent Reznor, vocalista da banda de rock industrial Nine Inch Nails. Era um 
complexo viral, que reunia diversos sites e números de telefones, com o objetivo de divulgar o 
lançamento do álbum "Year Zero" (também título do trabalho), este ano. Uma das ações, por 
exemplo, era um pen-drive deixado no banheiro de um show da banda, em Madrid. A pessoa 
que o achou, ao levar para casa, constatou que era uma música desconhecida da banda. Na 
verdade, inédita, pois fazia parte do set list do álbum que ainda não havia sido lançada. 
Obviamente, caiu na rede, colocada pela própria pessoa. O site da agência traz um link 
explicando toda a extensa campanha - www.42entertainment. com/YearZero/. Reznor, que foi 
um dos autores de toda trama, chegou a ser acusado pela RIAA (Recording Industry 
Association of América) de estar incentivando a pirataria por distribuir música por "meios 
alternativos".                                   
 
 
 
Leia mais: 
 
Rádio garante quatro bronze ao Brasil 
Daniel Milani Dotoli 



Uma idéia forte, redação e produção de alta qualidade. É esta a receita do vice-presidente e 
diretor de criação da DDB de Chicago, Mark Gross, que foi presidente da quarta edição do 
Radio Lions no Festival de Cannes 2008, para um bom trabalho de rádio. E foi o que fizeram 
F/Nazca S&S, McCann Erickson e AlmapBBDO, que juntas trouxeram quatro Leões de bronze 
(veja tabela ao lado) para o Brasil. Dois deles da F/Nazca S&S - "Churchill", para o Unibanco, e 
"Motosserra", para SOS Mata Atlântica, ambos com produção da Tesis, que também assina a 
trilha da campanha da McCann, composta por dois spots - "TV de notícias" e "Show". A peça 
"Lado direito/Lado esquerdo", da Almap para a companhia aérea Gol, também garantiu o seu 
prêmio, com produção de A Voz do Brasil. 
 
O resultado, segundo o jurado brasileiro na área, Flávio Casarotti, vp de criação da Fischer 
América, foi considerado bom, se for levado em conta que as agências destinam um baixo 
investimento para a propaganda no rádio. Questão, aliás, que foi levantada pelo jurado antes 
do início do Cannes Lions. Também foi superior ao apresentado no ano passado, quando uma 
campanha da Talent para a Semp Toshiba conquistou o único Leão do País na área. Mas ficou 
abaixo do desempenho de 2006, quando trouxe seis Leões. No total, o Brasil inscreveu 77 
trabalhos e classificou dez na shortlist. 
 
Os grandes vencedores da área foram os Estados Unidos, com um Leão de ouro, três de prata 
e cinco de bronze. Logo depois veio a Alemanha, com cinco Leões -um de ouro, um de prata e 
três de bronze. África do Sul e Brasil ficaram com quatro Leões cada (veja ranking de países 
ao lado). Os sul-africanos conquistaram um de ouro e três de prata. Vencedora do GP, o spot 
"Shutter Chance", da Dentsu de Tóquio para a câmera digital EOS Kiss, também foi o único 
prêmio do Japão na área. 
 
Um dos destaques desta edição do Radio Lions foi, novamente, a famosa série dá DDB de 
Chicago para a cerveja Bud Light, "Real Men of Genius". Grand Prix nas duas primeiras edições 
da pre-miação, em 2005 e 2006, a campanha ganhou um Leão de ouro este ano, com os spots 
"Mr. Suv Super Strecht Limo Maker", "Mr. Oxygen Bar Inventor" e "Mr. Sco-reboard Marriage 
Proposal Guy". 
 
 
Leia mais: 
 
F/Nazca S&S se destaca 
 
Com dois Leões de bronze no Radio Lions, a F/Nazca S&S foi a agência brasileira mais 
premiada na área. "Serrote", para SOS Mata Atlântica, era um trabalho de quase um minuto 
com um som de alguém cortando uma árvore. No final, a locução dizia que, infelizmente, onde 
quer que se vá no Brasil tem sempre alguém acabando com a Mata Atlântica. O interessante é 
que o spot foi veiculado, simultaneamente, em todas as rádios. Não adiantava mudar o dial, 
pois lá estava o barulho novamente. 
 
Já "Churchill", também da F/ Nazca, conta a famosa fábula que, quando criança, muito pobre, 
Alexander Fleming, futuro inventor da penicilina, salvou o futuro estadista inglês, de família 
rica, e também criança, de um afogamento. O pai de Fleming teria recusado dinheiro por essa 
boa ação, achando que seu filho tinha feito sua obrigação. Mas aceitou que o pai de Churchill 
custeasse os estudos do garoto, que sonhava em ser médico. Anos mais tarde, foi Fleming que 
teria salvado o governante da morte com sua famosa invenção. No final, a locução fala da 
importância de praticar o bem e ajudar uma ONG. 
 
Ganhador de outro bronze, a campanha "TV News e Show". No primeiro spot, locutores de TV 
falam o nome de vários pratos, salgados, doces e quitutes. O segundo segue a mesma linha, 
mas como se fosse uma letra de axé. No final, o locutor: "Ninguém precisa saber o que você 
comeu. Clorets, por um hálito melhor". 
 
 
 
Leia mais: 



País tem condições de melhorar 
 
O representante do Brasil no júri de Rádio, Flávio Casarotti, acredita que a boa performance do 
País é porque os profissionais vivem brigando com as idéias, sempre em busca do melhor 
possível. Ele diz que, ao contrário da mídia impressa brasileira, cujo layout e a direção de arte 
são admirados por criativos de diversos países, no rádio a nossa produção ainda é bem inferior 
a das nações mais desenvolvidas, especialmente os Estados Unidos. "Lá, a publicidade no rádio 
é bem mais madura que a nossa. Eles investem muito mais em produção, qualidade e, 
principalmente, quantidade, pois acreditam na força dessa mídia. Assim, o que sobra para nós 
é tentar criar uma idéia brilhante, que faça a diferença", afirma. 
 
Casarotti acredita que o Brasil tem condições de ter não só uma produção de rádio melhor, 
mas também maior. "O rádio é maravilhoso. Nele temos meio de criar situações, de 
transportar a imaginação da pessoa para aquele mundo. Fora que não é estático, é dinâmico. 
Você pode ouvir perfeitamente um anúncio sem deixar de fazer outras tarefas", argumenta, 
lembrando ainda que na TV é tudo mais caro, ao contrário do rádio, uma mídia bem mais 
acessível. "Ainda mais que moramos em um país onde a TV Aberta é a única que fala com 
todos do mesmo modo. O rádio deveria ser mais usado para divulgar produtos e serviços de 
caráter mais regionalizado. Eu sempre defendi uma maior penetração das agências no rádio. É 
um meio que parece muito tradicional, mas é bem efetivo no que se propõe". 
 
Porém, no que diz respeito a Cannes, o próprio Casarotti afirma que um dos entraves para 
melhorar o desempenho da propaganda brasileira no Radio Lions são justamente os aspectos 
regionais do País. No festival, a língua universal é o inglês. E não só a língua, como os 
costumes e o humor são baseados na língua deles. Apesar de não ser obrigatória a tradução 
de um spot para o inglês - pelo contrário, o regulamento diz que o país é obrigado a enviar seu 
trabalho na língua de origem e, se achar que deve, também em inglês -, dificilmente algo em 
outra língua será premiado com facilidade. Para ganhar no mínimo um Leão'de bronze, após 
estar na shortlist, é preciso pelo menos a aprovação de 2/3 dos jurados. 
 
Esse rigor fez com que Casarotti tivesse uma missão árdua em defender os trabalhos 
brasileiros. Mas contou com a ajuda do júri, a começar pelo presidente. "O Mark Gross foi 
muito atencioso com os jurados de países que não eram de língua inglesa". 
 
Nos spots premiados, o humor sempre teve um bom peso. Mas a grande idéia realmente foi o 
que prevaleceu, juntamente com a produção. Os trabalhos brasileiros não fugiram da regra. 
Segundo Casarotti, a McCann Erickson mereceu o Leão por trazer uma idéia bem-humorada e 
universal. "A Almap-BBDO fez diversas brincadeiras para mostrar a eficiência da Gollog, 
sistema de logística da Gol. Já a F/Nazca S&S, em um deles, usou uma maneira criativa de 
chamar a atenção para o desmatamento. O outro é uma história muito bem amarrada para 
divulgar a ONG Instituto Unibanco".      
 
 
Leia mais:              
 
 
Japão arrasa na estréia 
 
Nas três edições anteriores do Radio Lions, o Japão não havia conquistado um Leão sequer. 
Este ano ganhou seu primeiro e único, mas com um gosto especial - os criativos da Dentsu 
levam na bagagem para Tóquio o Grand Prix da área. 
 
O feito veio com o spot "Shutter Chance", para a câmera digital EOS Kiss. Nele, locuções vão 
falando sobre os grandes momentos de suas vidas, que ficaram para trás. Porém, a frase 
começava forte e ia sumindo a partir da metade, como se esse momento estivesse passando 
pelo microfone e indo embora. No final, um locutor fala que é impossível segurar esses 
momentos. E que o melhor é registrá-los com uma câmera EOS Kiss. 
 



Para Flávio Casarotti, o GP deste ano foi escolhido por ser um spot com uma abordagem de 
produto diferente e inovadora, dentro de um segmento que é bem explorado na publicidade. 
"Eu também gostei de outros dois trabalhos que poderiam ter sido GPs - um alemão para a 
Mercedes-Benz ('Nada', da BBDO de Dusseldorf, com produção do Studio Funk) e outro da 
África do Sul para a loja MarshalLMusic ('Bateria', da BBDO de Cape Town, com produção da 
Play Play Music Productions). Mas este levou porque, além de uma produção impecável e uma 
idéia muito pertinente para o meio rádio, era mais inovador"                                    
 
 
 
Leia mais: 
 
Brasil volta a liderar em Press 
por Teresa Levin  
 
Com o melhor resultado da área, o Brasil liderou em Press conquistando 14 Leões, inclusive o 
único de ouro da América Latina. Ele foi para a campanha "O Processo/Declínio e queda do 
Império Romano", criada pela AlmapBBDO para a Cia. das Letras. A agência foi o destaque 
brasileiro na competição com a conquista de sete do total de Leões do País. Além delas, foram 
premiadas Agência 3,. Euro RSCG, Y&R, Leo Burnett e JWT (veja tabela ao lado). No total, o 
júri entregou, além do GP, nove ouros, 29 pratas e 54 bron-zes. Entre estes Leões, além do de 
ouro, cinco de prata e sete de bronze ficaram com o Brasil. Este ano o País foi líder no número 
de inscrições, com 867 peças. 
 
E dobrou o número de Leões conquistados em relação ao ano passado, quando levou sete. Foi 
o melhor resultado brasileiro nos últimos cinco anos. Já o Grand Prix foi para um país 
inesperado: a DDB da África do Sul, corn a campanha "Tínta/Calças/Par-que/Cuspe", criada 
para as pilhas Energizer. 
 
A Agência 3 . comemorou a conquista do seu primeiro Leão em Cannes. Foi premiada com um 
de prata pela campanha "Cuba/índía/EUA" para Shan-gri-lá. O diretor de criação da 
AlmapBBDO, Luiz Sanches, foi o jurado que representou o Brasil na área. 
 
Ele contou que o júri foi muito rigoroso. Para ele, o Brasil teve uma performance excepcional 
já que, apesar de ter incluído 71 peças na shortlist, tinha chances de conquistar 24 Leões, uma 
vez que várias posições na lista correspondiam a campanhas. "O Brasil tem qualidade, tem 
tradição em Press, como em Outdoor. As duas mídias fazem parte da nossa cultura", disse. 
 
Além do Brasil, levaram Leão de ouro os seguintes países: França, Austrália, Tailândia, Quatar, 
Nova Zelândia, Holanda e índia. Este último ficou com dois ouros. No ranking geral, o Brasil 
ficou em primeiro lugar, seguido pela França, que teve um Leão de ouro, dois de prata e sete 
de bronze. Dois países asiáticos ficaram com sete Leões: a índia conquistou dois de ouro, dois 
de prata e três de bronze, enquanto a Tailândia ficou com um de ouro, quatro de prata e dois 
de bronze. África do Sul, que levou o GP, e Austrália conquistaram cinco prêmios cada. Para 
Sanches, este resultado mostra que outros países estão aparecendo cada vez com mais força 
na competição. Ele conta que a idéia era prestigiar os trabalhos que realmente se destacaram. 
Com isso, países tradicionais nesta mídia não obtiveram um bom desempenho este ano. Em 
uma situação inusitada, a Inglaterra, que inscreveu 293 trabalhos, saiu sem nenhum Leão. Os 
Estados Unidos, que também costumam ter um bom desempenho em Press, conquistaram 
apenas três, sendo todos de bronze. O país foi um dos que mais inscreveu trabalhos: 615 
peças. No ano passado, os dois haviam conquistado sete Leões cada. Perguntado sobre o fraco 
desempenho americano e inglês, cco worldwide da JWT e presidente do júri, Craig Davis, que é 
inglês, foi direto e disse que não havia nada bom o suficiente destes países. Diante da 
insistência, ele resumiu secamente: "Estados Unidos e Inglaterra não são uma categoria". O 
presidente do júri explicou que a idéia foi destacar trabalhos que gerassem interatividade. 
"Quando digo isso falo sobre trabalhos que gerem resposta nas pessoas. Um bom trabalho tem 
que levá-las ao riso, ao choro, provocar uma reação", justificou. Para ele, o resultado de Press 
mostra que há uma qualidade global. "Fiquei feliz de ver que grandes anúncios vieram de 
países como a índia. É um grande resultado para o festival". Davis também destacou a 



importância de estar em uma shortlist como a de Can-ries. "Tivemos categorias sem prêmios 
este ano, como Adverti-sing e Media. Outras com quase nenhum prêmio. Mas estar entre os 
finalistas já é por si só uma grande conquista". 
 
"ANÃO" NA SHORTLIST 
O anúncio "Anão", criado pela Leo Burnett Brasil para o Young Lions Brasil, entrou na shortlist 
de Press. A peça fez parte da campanha "A propaganda precisa de mais gente fazendo do que 
falando". A idéia era explorar os comentários banais em blogs e outros espaços de 
comunicação virtual sobre campanhas publicitárias. A ação tinha como mote a publicação de 
anúncios fictícios, sem créditos, para clientes fictícios, nos principais blogs de propaganda. 
Com os anúncios e os respectivos comentários recebidos, foram publicadas as verdadeiras 
peças da campanha do Young Lions. O objetivo era convidar as pessoas para se inscreverem 
no projeto. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Presidente diz que GP é universal 
 
A campanha que foi a grande vencedora desta edição em Press veio da África do Sul. Criada 
pela DDB de Joannesburgo, ela é bem-humorada e, para Craig Davis, universal. "A escolha foi 
uma unanimidade. Ela é baseada no universo humano, é brilhante. Veio da África, mas poderia 



ser de outro local. Ela é igualmente relevante e apropriada para qualquer lugar. É um trabalho 
poderoso", explicou. A campanha premiada divulga as pilhas Ener-gizer. O conceito é "Nunca 
deixe brinquedos morrerem. Energizer,a pilha que mais dura no mundo". Os anúncios 
mostram crianças fazendo "arte". Em "Pintura", um menino aparece com um pincel na mão 
prestes a pintar um poo-dle branco. Já em "Calças", um menino e uma menina estão na cena. 
A idéia é que, como as pilhas dos brinquedos acabaram, a menina está olhando dentro da 
calça do menino. No terceiro anúncio, chamado "Parque", duas crianças estão em um 
brinquedo, mas uma está toda amarrada. Na última peça, "Cuspe", duas meninas estão em 
cima de um muro e cospem em quem passa. 
 
Segundo o presidente do júri, a decisão do GP foi mesmo unânime, mas duas campanhas 
chegaram a ser avaliadas para ganhar o prêmio. "Che/Charlie/Hitler", da Leo Burnett Dumbai 
para Luxor, e "Echidna/Koala/Cocktatoo", da JWT Sidney, estiveram na disputa. Uma fonte do 
propmark informou que a campanha "Torta de carne/Perna de porco/T-bone steak", da BBDO 
Bangcoc da Tailândia para o produto Álka-Selt-zer, da Bayer, também disputou de perto o GP. 
O curioso é que o trabalho, que teria ganhado um Leão de ouro, não apareceu na lista dos 
premiados. Perguntado sobre a campanha, Davis limitou-se a dizer que a agência a retirou da 
competição. Quando mais detalhes foram solicitados, Phillip Thomas, ceo do Cannes Lions, 
disse que a organização não comentaria o assunto. O proprnark apurou que a campanha 
poderia ser fantasma.                           
 
 
Leia mais: 
 
Júri de Design dá três Leões ao Brasil 
por Ana Paula Jung  
 
Este ano o Festival de Cannes cresceu ainda mais com a estréia da décima área: o Design 
Lions. Nesta primeira edição, o Brasil já conseguiu um bom resultado com a conquista de três 
Leões: dois de prata e um de bronze. Os de prata foram um para F/Nazca Saatchi & Saatchi 
com "Cigarro mata mais", para Unimed, e outro para "Salada pronta", da Indústria Nacional & 
Diálogo Design para Hortifruti. O Leão de bronze foi para "Folheto promocional", da Leo 
Burnett para o Instituto Akatu pelo Consumo Consciente. Mais dois trabalhos também 
entraram na shortlist. 
 
O júri foi presidido por Rodney Fitch, chairman e diretor executivo da Fitch, Inglaterra, 
também estreante em Cannes. 
 
Entre os 15 jurados da área, representou o Brasil Frederico Gelli, diretor de criação da Tátil 
Design. Como foi o primeiro ano do Design Lions, cerca de 90% do júri também nunca tinha 
estado em Cannes antes. "Foi um júri muito profissional, ainda mais por estar se reunindo pela 
primeira vez, inclusive o presidente do júri. Houve uma afinação incrível", diz Gelli, 
acrescentando: "Foi excelente. Acho até que a área estréia com atraso". 
 
Entre as 1.126 inscrições de 54 países, a maior parte veio de agências de propaganda, com 
pouca participação de empresas de design. "Provavelmente pela tradição do festival em 
propaganda esta primeira edição tenha atraído mais as agências. Os designers nunca vieram a 
Cannes antes. Mas sugerimos à organização do festival que seja feita uma divulgação nas 
associações de design em todo o mundo", comentou Fitch. 
 
AVALIAÇÃO 
O Brasil participou com 48 inscrições, a maioria feita por agências. Os trabalhos foram 
avaliados com base em quatro critérios: criatividade valendo um peso maior, com 40% da 
nota, e originalidade, execução e impacto no consumidor, valendo 20% cada. 
O Leão de prata da F/Nazca, "Cigarro mata mais", é um cartaz feito como uma espécie de 
mosaico construído com cigarros que estão colocados alguns com a ponta branca e outros 
invertidos no lado do fumo, fazendo um contraponto entre as cores. O contraste de cores 
forma a figura de Hitler e o texto faz o alerta: "Cigarro mata mais". O anunciante é a Unimed e 



a peça faz parte de uma série de cartazes da campanha. O conceito reforça o posicionamento 
da Unimed, focado na prevenção. "Estava inicialmente cotada para bronze, mas o júri decidiu 
elevá-la à prata por entender que o mérito de conseguir abordar de maneira lúdica um assunto 
que tem sido tratado, em geral, com mau gosto é genial", revela Gelli. 
 
O outro Leão de prata, "Salada pronta", é uma embalagem reciclável inovadora, criada pela 
Indústria Nacional, do Rio de Janeiro, para Hortifruti, que tem um design moderno e possibilita 
ao usuário destacar os talheres das laterais. O garfo e faca estão no mesmo molde da 
embalagem da salada que também serve como uma bandeja pronta para o consumo do 
produto. Cerca de 100 mil unidades foram vendidas nos primeiros três meses. "Além de 
incentivar a alimentação saudável, é muito melhor fazer uma refeição rápida com estilo. A 
idéia é muita bacana", comenta o jurado brasileiro. 
 
Segundo Gelli, essa foi a única peça com design industrial premiada. O "Folheto Promocional", 
criado pela Leo Burnett para o Instituto Akatu, que conquistou Leão de bronze, chama a 
atenção por simular um folheto de ofertas de supermercados que mostra somente alimentos 
estragados e mofados. "É uma imagem forte, simples e inteligente", argumenta Gelli. A idéia 
foi alertar contra o desperdício de comida e informa que 1/3 dos alimentos comprados vão 
para o lixo. A ação, feita na porta de vários supermercados, causou grande repercussão e 
gerou mais de 300 mil acessos ao site do Instituto Akatu. 
 
DESENHO 
Também entraram na shortlist, "Origami", da Leo Burnet para o Instituto Akatu, e o cartão de 
visitas de Marisa Schimdt "Terapia de casais", da Master. 
 
Uma das novidades para a próxima edição é a inclusão de uma nova categoria no Design 
Lions. Durante o julgamento dos trabalhos, os jurados discutiram sobre o desenho industrial 
dentro do universo da comunicação. Está previsto para o próximo ano, por sugestão dos 
jurados, uma categoria específica para avaliar soluções tridimensionais. "O futuro do design 
vai expandir", prevê Gelli. 
 
Outra discussão constante no júri de Design foi o impacto das embalagens no meio ambiente. 
Segundo o jurado brasileiro, alguns trabalhos inclusive foram desclassificados, como as 
embalagens da Motorola, por exemplo, por não serem reaproveitáveis ou recicláveis. 
 
Na opinião de Gelli, a inclusão do design dentro do Festival de Cannes é extremamente 
benéfica para a comunicação em geral. "As fronteiras estão cada vez mais sutis. Está havendo 
um mix interessante, pois a gente está incorporando competências da publicidade, como o 
humor, e a publicidade está incorporando alguns elementos do design". Fi-tch até brincou que 
iria sugerir a mudança do nome do Festival de Cannes para Festival de Publicidade & Design. 
 
RANKING 
Com dois Leões de ouro, cinco de prata e um de bronze, a Alemanha foi o país mais premiado 
na primeira edição do Design Lions. Em segundo lugar ficou a Inglaterra, que, além do GP, 
ficou com três Leões de ouro, um de prata e um de bronze. A índia levou dois de ouro e um de 
bronze e o Brasil, dois de prata e um de bronze. O Japão ficou com um de prata e dois de de 
bronze. 
 
 
 
Leia mais: 
 
GP representa a síntese do setor 
 
O júri foi unânime em relação ao Grand Prix, por ter sido considerado a síntese do design. A 
identidade corporativa da Coca-Cola criada pela Turner Duckwor-th London & San Francisco, 
da Inglaterra, levou o GP da primeira edição do Design Lions. "É um trabalho brilhante, 
completo. É um retrato poderoso do que o design pode fazer por uma marca. Limpo, claro, 
direto. É uma síntese da contribuição do design", elogiou o presidente do júri Rodney Fitch, 



chairman e diretor executivo da Fitch. "É fantástico. É. claro. Extraiu a essência da marca. É 
pura Coca-Cola. É um exemplo holístico do que o design faz", complementa Frederico Gelli, 
que fez parte do júri. 
 
Na opinião de Gelli, o GP tem o poder de disseminação de qualidade. "O GP é maravilhoso. 
Escolhemos porque era simplesmente o melhor trabalho: bem executado, original, preserva e 
sustenta a essência da marca", definiu. Segundo Fitch, o júri também gostou muito porque 
demonstra como o design pode refazer uma marca e não apenas criar novas. "O design tem 
esse poder de fazer marcas antigas melhores e este é um grande exemplo de pegar uma 
marca estabelecida e torná-la contemporânea e compreensível em várias partes do mundo". 
 
Sobre as tendências do design, Fitch apontou três grandes vertentes. A primeira delas é a 
inovação. "O mundo está tão competitivo que quem não inovar rápido simplesmente vai 
morrer. O design é a expressão da inovação". 
 
A segunda tendência muito importante é o mundo digital. "Acho que o crescimento do trabalho 
do design está sendo digitalizado. A maneira que as marcas e idéias estão chegando às 
pessoas está cada vez mais passando por processos digitais", diz ele, completando: "A 
digitalização deste processo permite que designers ajudem na construção das comunidades". 
 
A terceira grande tendência é a aproximação entre os países. "O jeito que o design está se 
distanciando entre as comunidades já estabelecidas para novos mercados, como Brasil, Rússia, 
China e índia, é um grande desafio para todos estes países". Isso significa que certamente 
designers de fora do BRIC terão de se aproximar de designers de outros países mais 
desenvolvidos. 
 
Fitch acredita que está se estabelecendo urna comunidade global de design que reflete valores 
e marcas dos países. "O Brasil tem um longo caminho, a economia está crescendo e há 
enormes oportunidades na América do Sul", explica.                 
 
 
Leia mais: 
 
Brasil tem cinco Leões em Outdoor 
por Teresa Levin  
 
Dois Leões de prata e três de bronze. Este foi o balanço do Brasil na competição de Outdoor do 
Cannes Lions 2008. Reforçando o seu grande desempenho do festival deste ano, a AlmapBBDO 
ficou com os dois Leões de prata: urn para a campanha "Corrida/ Boxe/Basquete", criada para 
Gato-rade, e o outro para a campanha "Caixa de Cerveja/Caixa de Ovos/ •• Caixa de 
Leite/Caixa de Frutas", .para os caminhões Volkswagen. Os de bronze ficaram com a Tis-cher 
América ("Bailarina/Basquete" para Panasonic), Santa Clara ("Tsunami/Soldado" para National 
Geographic) e Lew'Lara ("Marceau/Tissot/Fountain" para De La Croix). O Grand Prix foi para 
"Voyeur", da BBDO Nova York, premiadíssimo em outros festivais e também GP em Promo 
(veja na página 23). 
 
A área entregou 64 Leões, sendo dez de ouro. Os países asiáticos marcaram grande presença 
entre os premiados. 
 
Para o jurado brasileiro André Lima, sócio e diretor de criação da NBS, o desempenho do 
Brasil, que tinha 56 peças na shortlist, com chances de conquistar 28 Leões, foi mediano. 
"Eram 28 possibilidades, mas, na verdade, sete campanhas realmente tinham, chances. Por 
isso, não considero ruim termos cinco Leões", avalia. Para ele, o resultado geral da premiação 
mostra que o mundo está mudando. "A Malásia levou dois ouros enquanto Quatar, China e 
Tailândia ganharam um cada. Isso nos mostra que temos que refletir sobre o que faremos no 
futuro. Não houve discriminação de país, estávamos buscando o melhor trabalho", explica. 
Para ele, ainda virá muita coisa boa do continente nos próximos anos. "Eles estão em um 
estágio à frente da propaganda informativa, estão captando a sensibilidade. Eles têm um 
público consumidor sofisticado e buscam referências fora da propaganda. Se alimentam da 



vida, o que é algo que sempre falo que tem que ser feito". André destaca a importância de ir 
além do mundo da propaganda na hora de buscar referências para uma campanha. "Eles usam 
referências de fora do mercado, como cultura popular, cinema, exposições", conta. E dá 
conselho aos brasileiros: "Precisamos experimentar mais". 
 
 Além dos países citados, conquistaram Leão de ouro Alemanha, com dois, e Estados Unidos e 
Holanda, com um cada. No ranking geral dos países, a Alemanha ficou na frente com os dois 
leões de ouro, dois de prata e cinco de bronze. 
 
Os Estados Unidos levaram um GP, um leão de ouro e um de prata. Já a Malásia conquistou 
dois de ouro, um de prata e um de bronze, enquanto Cingapura levou um de ouro, um de 
prata e dois de bronze. A Tailândia e a In-glatera conquistaram três de prata e um de bronze 
cada, enquanto França e, Espanha ficaram com um de prata e três de bronze. 
 
O sócio e diretor de criação da NBS conta que o júri procurou trabalhos que tivessem uma 
adequação para a mídia outdoor. "Boa parte do trabalho brasileiro que estava na shortlist era 
de excelentes idéias, mas que não tinham uma adequação perfeita para outdoor. O júri foi 
muito rigoroso. Vimos muitos trabalhos, de todo mundo, criados para print e adaptados para 
outdoor. Acho que temos que criar mais para outdoor e adaptar menos. Esta é a tendência nos 
próximos anos". 
 
 
Leia mais: 
 
"Bis idea" ganha mais um 
 
"Voyeur” da BBDO Nova York W “para HBO “ arrebatou jurados do festival e confirmou o seu 
sucesso internacional. A campanha, que foi criada para mídia exterior e internet, foi 
classificada por André Lima, jurado brasileiro de Outdoor, como espetacular. "Ela fazia o seu 
trabalho, fazia a pessoa ficar parada em frente olhando por um bom tempo. Conseguiu criar 
uma integração com o consumidor e teve uma execução impecável. Ganhou porque é a maior. 
Se desdobra em outras coisas. É uma big idea. Revolucionária. É um outdoor em essência", 
explicou. Ele acrescenta que o trabalho era efetivo para o que anunciava. "É impossível ficar 
indiferente diante dele. Simulava em uma parede de um prédio de apartamentos, uma série de 
apartamentos através de projeções", conta. Ele acredita que será cada vez mais difícil um 
pôster ganhar um GP. "Acho que cada vez mais o GP caminha para isso, apesar de ser 
arriscado fazer previsões", diz. 
 
A agência americana premiada com o Grand Prix também foi responsável pelo único trabalho 
que chegou a ser discutido pelo júri como possível GP. 
 
"Cabos: Protesto", da BBDO Nova York para a BBC, chegou a empolgar o júri. 
 
Nele, a agência utilizou também a parede de um "prédio para divulgar o canal de notícias. "É 
um trabalho que eu queria ter feito. Dá aquela inveja saudável. Mas é menos espetacular. 
Cabos físicos que saem das janelas de um prédio instalam-se nas paredes e formam uma 
história de guerra. O "Voyeur" ganhou porque é mais espetacular, mais bacana. Ele se 
desdobra", diz André. Prasoon Joshi, presidente do júri, destacou a originalidade da campanha 
da BBC. "As duas eram basicamente as melhores, são idéias que não são apenas adaptadas 
para a mídia, trazem uma nova linguagem", explica. Para ele, também é impressionante que 
cabos saindo de uma parede possam ser convertidos em arte. Mas Joshi justificou a 
hegemonia da ação "Voyeur". "Procuramos o que representava a categoria, idéias que 
captassem a essência da mídia, que trouxessem uma nova linguagem. O da BBC também traz. 
Você sabe quando olha algo grandioso". 
 
Mas o GP é extraordinário. Toda vez que ele aparecia, parecia dizer: eu sou o melhor", 
esclareceu. O presidente do júri destacou as particularidades da mídia Outdoor e reforçou a 
excelência de "Voyeur". 
 



"Nenhuma outra mídia tem vida à sua volta, vida antes e depois. Este trabalho compete com a 
vida de maneira tão bela que quase cria vida. Foi premiado em outras mídias, mas nos coloca 
dentro da campanha e traz ela para a gente. E é um grande trabalho para a marca. Os 
humanos são voyeurs por natureza, estamos olhando para a vida o tempo todo. Mas é difícil se 
concentrar em um outdoor e o da HBO as pessoas param para ver", concluiu. 
 
Tanto André Lima, quanto Prasoon Joshi acreditam que o mercado da comunicação caminha 
cada vez mais para a integração de mídias e que cada vez será mais complicado encaixar um 
trabalho em uma determinada categoria. "Não sei como será no futuro, com esta divisão de 
categorias, elas devem cada vez mais se misturar. A categoria 'Integrated' foi criada em 
Cannes como uma tentativa de pegar isso que já acontece, mas não é suficiente. Chegamos a 
discutir quais as categorias em que determinadas peças deveriam estar", conta Lima. Para ele, 
o mesmo trabalho levar GPs em duas categorias mostra isso.             
 
 
Leia mais:                    
 
Liberdade de expressão 
Publicitário de sucesso, músico premiado, poeta. Este é Prasoon Joshi, que presidiu o júri de 
Outdoor deste ano. Ele é chairman executivo do McCann Worldgroup índia e diretor executivo 
de criação para a região da Ásia e Pacífico. Mas também já concorreu como compositor ao 
Bafta, maior prêmio do cinema inglês com a trilha sonora do longa-metragem "Foray Rang De 
Basanti". Também foi indicado ao Oscar. 
 
O indiano ainda foi "Líder Jovem Global" do World Econo-mic Fórum, o badalado Fórum 
Econômico Mundial. 
 
Além disso, tem livros publicados. Para ele, a publicidade foi o seu primeiro amor e é uma 
forma de arte moderna, mas a criatividade deve ser expressada de várias maneiras. "Não vejo 
a criatividade em compartimentos, isso é publicidade, aquilo é música ou poesia. Tudo é 
criatividade e tenho que poder me expressar como ser humano, o que puder fazer, eu faço. Se 
tenho vontade de cantar, pego o microfone; se tenho vontade de dançar, danço. Deus nos dá 
energia que pode ser expressada de várias maneiras. Ninguém falou para minha mãe quando 
nasci: parabéns, você tem um redator em casa. Quando nascemos somos absolutamente 
naturais e recebemos influências do mundo. Temos que poder nos expressar como queremos", 
finaliza.                                    
 
 
Leia mais: 
 
Música identifica targets 
por Paulo Macedo  
 
 
No ano passado foi o cantor e compositor inglês Donovan, autor de clássicos como "Atlantis". 
Em 2008, a segunda edição do Grey's Annual Music Seminar do Cannes Lions teve como 
principal atração o cantor americano Tony Bennett, uma lenda entre e para os crooners de 
todo mundo. 
 
O foco da sua explanação, para uma platéia estimada em 1.500 pessoas no Salão Debussy do 
Palais des Festivais, foi como a música pode ajudar a consolidar negócios. Quem conduziu o 
seminário foi Tim Mellors, diretor mundial de criação da rede Grey, com a participação de 
Danny Bennett, da RPM Music Production, filho de Tony Bennett. Na sua avaliação, a música 
tem a vantagem de reunir targets específicos. 
 
"Os Rolling S tones, falam para um tipo de perfil que pode ser explorado com qualidade pela 
indústria, marcas e serviços", disse ele. "Os artistas de música clássica também formam 
grupos com hábitos de consumo similares", crescentando e, com- humildade, não se inclui na 



sua lista de melhores, preferindo citar Louis Armstrong, Bing Crosby e, para ele "perfeito", 
Frank Sinatra. 
 
Para Bennett, a publicidade é um dos meios hodiernos mais eficazes para promover artistas. 
"Os editores e produtores musicais vêem os comerciais como uma mídia", ponderou, 
lembrando que a essência dos cantores é a comunicação. No Brasil, artistas como Ivete 
Sangalo (Nova Schin e Philips), Carlinhos Brown (Brahma e Amanco) e Claudia Leite (Guaraná 
Antarctica) elevam seus respectivos pontos de share of mind ao participarem de campanhas 
publicitárias dessas marcas. Já imaginou entrar no ar no intervalo do Jornal Nacional ou do 
Fantástico e se expor às grandes audiências que atingem? 
 
O célebre cantor acompanha a indústria da música desde a década de 40. Viu nascer a mídia 
vinil de 45 rotações e, posteriormente, a de 33 rotações. Mais tarde o CD, novidade que 
mudou as bases do mercado, e agora a oferta digital através de iPods, pen-drives e MP3 
baixados através de downloads na internet. 
"A indústria da música chegou à era digital sem a percepção mercadológica que teve no 
passado. Ela brigou com o pessoal que inventou o Napster. Hoje, é impossível recuperar o que 
foi perdido", argumentou Bennett. O Napster, criado por Shawn Fanning, é um programa que 
baixa músicas ponto a ponto pela internet de forma gratuita e é o pomo da discórdia no 
mercado musical. Bennett não viu seu trabalho prejudicado com a nova tecnologia. "Pelo 
contrário, divulgam mais minha obra. A questão dos direitos é séria e seria melhor para todos 
se fosse resolvida logo. Toda a cadeia musical vive dos direitos. Por isso, as regravações são 
tão importantes". 
 
A indústria do cinema também é associada por Bennett à música. "O que seriam dos filmes 
sem seus temas incríveis? Já imaginou um filme como 'O poderoso chefão' sem a trilha de 
Nino Rota?", perguntou com sentido afirmativo o artista ame ricano. Tem razão. Já 
imaginaram o filme "A primeira noite de um homem" sem a música "Mrs. Robinson", da dupla 
Simon & Garfunkel? Bennett disse mais: "As trilhas são vendidas separadamente e têm um 
público fiel", finalizou. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Ampro mostra poder do gift na construção de marcas 
por Anna Gabriela de Araújo 
 
A Ampro (Associação de Marketing Promocional) iniciou as comemorações de seus 15 anos em 
grande estilo. "Realizamos o primeiro workshop da história do festival totalmente dedicado ao 
marketing promocional", ressaltou Alexis Thuller Pagliarini" (vice-presidente da Ampro), 
durante a palestra. Marina Pechliva--nis (sócia da Umbigo do Mundo), Gill Aitchison 
(presidente de Global Shopper & Retail da Ipsos) e Luciana Feres (diretora de marketing da 
Coca-Cola Brasil) também participaram da apresentação. 
 
Um dos temas abordados foi o estudo promovido pela Ipsos no Brasil e em outros 15 países 
sobre como o público se comporta diante de ações promocionais com brindes. De acordo com 
Gill, "enquanto os latino-americanos se interessam mais por gifts, os norte-americanos adoram 
cupons de desconto. Já o japonês, por ser mais racional, prefere receber uma quantidade extra 
do produto ou descontos". 
 
Para Luciana, a pesquisa da Ipsos reafirmou um fato que foi constatado na prática pela Coca-
Cola. "Todo nosso trabalho promocional sempre foi focado na construção de equity por meio 
da distribuição de gifts. A promoção é um dos grandes diferenciais de nossa marca porque 
proporciona uma forte brand experience". Como exemplo, a diretora de marketing da Coca-
Cola cita duas iniciativas de sucesso realizadas no último ano: a ação "Tag Hits" e a "Promoção 
Coca-Cola & Avon". Ambas elevaram em mais de 1,5% o market share da marca, sendo que a 
iniciativa desenvolvida em parceria com a Avon chegou a distribuir 6 milhões de gifts em 2007. 
"Todo ano, investimos em duas grandes ações promocionais - uma voltada para o público 



jovem e outra para os adultos. Com isso, o consumidor passa a se relacionar com a marca por 
meio de histórias e recordações personalizadas que os brindes proporcionam". 
 
Já Marina mostrou que o ato de dar e receber presentes sempre fez parte da história da 
humanidade, citando como exemplo o Cavalo de Tróia e a Caixa de Pandora. Ela também 
anunciou a produção de um livro sobre o tema, que deverá ser lançado em 2009. "Quando se 
fala em gifting, muitos pensam em algo fácil de se obter, porque geralmente ele é gratuito. 
Mas podemos buscar canais e bases teóricas para desenvolver um gift repleto de significados e 
capaz de despertar o desejo do consumidor". 
 
 
Leia mais: 
 
 
Mixer revela onde está a chave da integração 
 
"Há dois anos a palavra da moda é conteúdo. As pessoas falam muito sobre esse tema, mas 
mostram poucos resultados", afirma o segundo diretor mais premiado do mundo, que já 
conquistou 47 Leões em Cannes, João Daniel Tikhomiroff. 
 
Atendendo a um pedido de Philip Thomas (ceo do Festival de Cannes), o presidente da Mixer 
preparou um workshop sobre as mais variadas formas de praticar o branding - do product 
placement (que apenas no Brasil é chamado de merchandising) ao branded content. "Esse 
painel serviu para provocar a discussão de um tema que poderá, no futuro, transformar-se em 
uma nova categoria de premiação, voltada ao entretenimento ligado com a publicidade". 
 
De acordo com estudo realizado pela P&Q Media, toda a indústria de marketing movimentou 
US$ 150 bilhões em 2007 nos EUA. Desse total, US$ 22,3 bilhões foram destinados ao 
branded content. "Em cinco anos os investimentos publicitários na área de entretenimento irão 
praticamente dobrar, chegando. a US$ 40 bilhões, em 2012", avaliou Thikomiroff. Entre as 
estratégias que deverão apresentar crescimento mais elevado estão as ações de product 
placement (19,6%) e advertising  games (22,7%). 
 
Ele explicou que, hoje, o mundo tem muitas telas: da TV, do cinema, do celular, da internet, 
da TV no ponto-de-venda. "Em todo lugar em que existe uma tela você precisa de conteúdo e 
de uma estratégia para se comunicar de forma inteligente com o seu consumidor. E a chave 
para isso é não perder oportunidades e saber utilizar todas as telas possíveis". 
 
Entre os cases que Tikhomiroff e Luca Paiva Mello (diretor de criação de desenvolvimento da 
agência) mostraram em Cannes está um projeto de product placement desenvolvido pela 
Mixer: a série "Mothern", exibida pelo canal GNT. "Já incluímos as marcas Orno (Unilever), 
Ninho Soleil (Nestlé), Dermodex e J&J no contexto das histórias do seriado". 
 
Eles também anteciparam como será o trabalho de branding na série "Descolados", "uma nova 
produção da Mixer cujo roteiro é perfeitamente adequado para as ações de branded já que 
conta a história de três jovens que dividem um apartamento na cidade de São Paulo. "Já 
estamos negociando com uma empresa de telefonia móvel", ressaltou Tikhomiroff que, pós-
Cannes, irá se afastar por quatro meses da presidência da Mixer para dirigir o filme "Besouro", 
que começa a ser rodado em agosto. Em seu lugar ficará o sócio Gil Ribeiro.  
 
 
 
Leia mais: 
 
New Content apresenta "TAM nas nuvens" 
O primeiro workshop do Brasil em Cannes foi promovido pelo ceo Giovanni Rivetti, o vp de 
criação Roberto Feres e o diretor de criação Marcelo Páscoa, da New Content. No último 
domingo (15), eles detalharam o novo projeto multiplataforma de branded content focado nas 
ações de entretenimento nos vôos da TAM. 



 
Implantado há seis meses, o case utiliza diversas ferramentas de marketing, como totens no 
aeroporto, revista de bordo e ações de cobranding, para oferecer conteúdo relevante aos 
passageiros dentro e fora das aeronaves da companhia. "No projeto 'TAM nas Nuvens', 
transformamos o avião em uma plataforma de mídia, que pode ser explorada por outras 
marcas", explicou Rivetti. "O primeiro passo foi criar uma base para realizar trabalhos 
regulares de relação com o mercado por meio da revista de bordo e da TV TAM nas Nuvens. 
Agora, passamos a investir na customização geográfica", observou Feres. 
 
Um exemplo disso é o lançamento do Festival de Culinária, que terá início na próxima semana, 
nos vôos que partem de São Paulo. "Desenvolvemos esse evento em parceria com a Knorr 
para lançar uma linha de sopas a bordo das aeronaves", informou Feres. A agência também 
está produzindo um jornal diário, que começará a ser distribuído a bordo dos aviões da TAM no 
final da próxima semana. "Ainda este ano, vamos iniciar a produção de guias regionais de 
corrida, que terão o patrocínio de uma grande marca de artigos esportivos". 
 
Durante a apresentação, Manoela Amaro, diretora de marketing da TAM, mostrou como o 
projeto modificou o marketing da companhia: "Deixamos de desenvolver ações pontuais de 
entretenimento para aproveitar todas as oportunidades de relacionamento". Para exemplificar, 
ela cita uma reportagem sobre a manga, que foi publicada na revista de bordo. A matéria 
mostra desde o momento em que a fruta é apanhada no pé até sua entrega em diversas 
partes do mundo. "No passado, anúncios de mídia impressa divulgavam os serviços de TAM 
Cargo. Agora, criamos um conteúdo editorial específico para que os passageiros identifiquem 
nossos serviços de maneira sutil".                              
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Representantes do BRIC relatam diferenças                                                                                    
Anna Grabriela de Araújo 
 
Brasil, Rússia, índia e China subiram juntos ao palco do Palais de Festivais para a realização do 
seminário The Independent Agency Showcase. 
 
O encontro, organizado pela rede thenetworkone, resultou em quatro apresentações 
completamente distintas - na forma e no conteúdo. "Hoje, Brasil, Rússia, índia e China 
respondem por quase metade da população mundial e do crescimento global. Porém possuem 
realidades de mercado muito diferentes, o que torna a prática do marketing completamente 
distinta em cada um desses países", observou Julian Boulding, fundador da rede colaborativa 
de agências independentes que conta hoje com 300 associadas em 6o países.Representando o 
Brasil, Otávio Dias, da Repense, contou porque decidiu se associar ao thenetworkone, após 
permanecer 13 anos à frente da GreyZest/WPP. "Optei. por montar uma agência cuja filosofia 
está baseada no repensar da comunicação, em todos os sentidos, principalmente na forma 
como as disciplinas de marketing são utilizadas". Como exemplo Dias apresentou um case 
lançado no início do mês para a Xuxa Produções: o fã-clube oficial da Xuxa. "É um clube de 
relacionamento, 100% digital, que gera recursos para a Fundação Xuxa Meneghel, personaliza 
o relacionamento da apresentadora com cada um dos fãs associados e ainda tem uma área de 
e-commerce que vende todos os produtos licenciados por Xuxa. Esse é um case que realmente 
promove a integração das mídias, no qual a Repense desenvolveu todas as estratégias, do site 
do fã-clube ao comercial que será veiculado na TV Globo". 
 
Pela Rússia, Dmitry Levteev (diretor da IQ Marketing) produziu uma divertida animação na 
qual ele aparecia para contar a história de sucesso da agência. Já Dan Mintz (chefe da DMG 
Media) mostrou duas grandes campanhas - para Nike e Volkswagen - que foram desenvolvidas 
por sua agência de acordo com as diferentes regiões da China. 
 



Último profissional a se apresentar no seminário sobre o BRIC, Pradeep Kashyap, fundador da 
MART Rural Delhi, atraiu a atenção do público ao retratar a complexa realidade de mercado da 
índia, um país de 1,1 bilhão de habitantes, dos quais 50% vivem em zonas rurais e 40% são 
analfabetos. 
 
Em sua apresentação ele citou os 4 As do marketing que considera relevantes para que uma 
ação seja bem-sucedida na índia: Conscientização (Awareness), Avaliação, Ações de baixo 
custo e Acertividade (Affordability). "A índia possui 16 línguas e 432 dialetos, o que torna 
impraticável a realização de campanhas de mídia de massa. A solução é investir em uma 
comunicação below the line", salientou o fundador da MART Rural Delhi, que hoje conta com 
40 consultores de marketing. 
 
"Na índia, a renda per capta é inferior a US$ 1 por dia. Muitos não têm condições de comprar 
um frasco de xampu. Assim, ao invés de vender a embalagem grande, o melhor é 
comercializar pequenos sachês do produto". 
 
 
Leia mais: 
 
Importância do design no atual cenário 
 
A "ecoinovação" já começou pelo convite do workshop. No lugar do tradicional convite de 
papel, Fred Gelli, sócio e diretor de criação da Tátil Design, utilizou folhas de árvores, com 
nome, data e hora do evento grafados a laser. Desenhos produzidos pelos 300 funcionários de 
sua agência foram impressos no verso de cada folha seca. "No futuro, a idéia das folhas secas 
poderá até se transformar em uma nova mídia, já que atrai a atenção das pessoas ao oferecer 
uma mensagem personalizada em um meio inovador e ecologicamente correto", comentou 
Gelli; que. apresentou o workshop junto com Ana Camargo, da área de ecoinovação da 
agência. 
 
Segundo ele, a natureza é o melhor lugar para encontrar formas de desenvolver soluções de 
design com baixo impacto ambiental e alto impacto sensorial. "Criar embalagens 
ecologicamente corretas e que ao mesmo tempo agradem o consumidor é o grande desafio 
que temos pela frente", observou, lembrando que muitas das soluções apresentadas hoje não 
levam em conta o. desejo das pessoas, já que ao se tornarem ecologicamente corretas perdem 
textura, cor e outros ingredientes essenciais para atrair a atenção do consumidor. "Estudo o 
assuírto há Alexandre de Oliveira Ana e Gelli: produtos simples e de baixo impacto ambiental 
20 anos. Recentemente, desenvolvi um projeto que utiliza exemplos de biônica para explicar 
como a natureza e, principalmente, as flores, utilizam o design para atrair insetos e pássaros, 
como se eles fossem clientes! com gostos diferentes. Afinal, tudjo que fazemos - da 
embalagem ao rnaterial de ponto-de-venda - são armadilhas sensoriais para conquistar os 
consumidores". 
 
Com base nesse conceito, Gelli e Ana traçaram um contraponto interessante entre a natureza 
e o mercado de consumo. "A natureza dá um show de adequação ao criar, por exemplo, flores 
que só se inte-essatn por mariposas, por isso, são brancas e só se abrem à noite. 
 
Já outra espécie só é polinizada por um tipo de vespa. E é o vibrar das asas dessa vespa que 
faz a flor abrir, como uma loja que só atende a um tipo de cliente. No livro 'Flowers and how 
they changed he world', William Burger mostra que nosso planeta viveu sem flores o 
equivalente a 97% de sua existência. Em um curto período, correspondente a 3%, as flores 
conseguiram tomar quase 87% do planeta", observou Ana. "Por isso, consideramos essa 
solução da natureza um grande case de marketing". Gelli acrescentou ainda que um terço do 
lixo gerado no planeta vem das embalagens e o design tem um papel importante na mudança 
desse cenário.           
 
 
 
Leia mais: 



 
FilmBrazil estimula produção nacional 
por Daniel Milani Dotoli 
 
Tomar uma legítima caipirinha  em Cannes, feita com o padrão brasileiro de qualidade, é até 
mais fácil do que em nosso próprio país. Basta sair do Palais des Festivais, atravessar a 
Boulevard De La Croi-sette e subir até o quinto andar do prédio que fica bem em frente ao 
local onde ocorre o Festival de Cannes. É lá que pelo terceiro ano seguido está o lounge do 
projeto FilmBrazil, uma associação formada pela elite da produção audiovisu a brasileira. No 
projeto estão concentradas as principais produtoras de comerciais, áudio, finalizadoras e 
locadoras de equipamento para produção. Empresas que produzem mais de 4,5 mil filmes por 
ano, o que significa mais de 80% da produção brasileira doméstica e mais de 90% da 
produção internacional realizada no País. 
 
Aliás, é justamente esse o propósito da associação, lançada em 2004 no Festival de Cannes, 
tendo como "sede" um barco atracado nas águas do Mediterrâneo - estimular a vinda de 
produtoras estrangeiras ao Brasil. "Nosso objetivo é gerar negócios para as produtoras 
associadas ao projeto, trazendo as empresas de fora para utilizar o País como locação de 
filmes", diz Rita Valente, gerente de projetos do FilmBrazil. Nesse intercâmbio, pode acontecer 
de uma produtora brasileira conseguir fechar um trabalho fora do País, mas o maior objetivo é 
mesmo trazer o pessoal de fora, seja por meio de production services, quando uma produtora 
de fora contrata uma brasileira (e que ocorre em 80% dos casos), ou mesmo por meio de uma 
agência de publicidade do exterior negociando diretamente a produção daqui. O interessante é 
que, para estimular a geração de empregos, para cada técnico estrangeiro a produtora de fora 
é obrigada a ter três brasileiros. 
 
Para viabilizar os projetos, a FilmBrazil conta com uma importante parceria da Apex (Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento), vinculada ao governo federal que, 
além do aporte financeiro, entra também com a inteligência comercial. "Quando vamos para 
algum país fazer serviços de prospecção, recebemos todas as informações do mercado de 
produção e publicitário da Apex. Recentemente, estive na Itália para apresentar as produtoras 
estrangeiras ao trade", afirma. 
 
Fora o Festival de Cannes, onde este ano, além do lounge, o FilmBrazil contou com um stand 
dentro do Falais, o projeto esteve, pela quinta vez, na Location Tradeshow, em Santa Mônica 
(Los Angeles, Estados Unidos), a maior feira do gênero no mundo. Lá, segundo Rita, além de 
participar do evento, os membros do projeto passam uma semana na Califórnia, após o 
evento, visitando o mercado local. "As produtoras norte-americanas representam mais de 30% 
dos negócios gerados pelo projeto. E, nos últimos anos, os ingleses passaram também a 
utilizar mais o Brasil como locação. Antes respondiam por 18% dos negócios, hoje estão em 
23%", ressaltou, lembrando que em uma das edições da Location Tradeshow, a Film Planet, 
por meio do projeto, fechou um contrato com uma produtora americana para usar o Rio de 
Janeiro nas filmagens de episódios das consagradas séries "CSI Miami" e "Survivor". 
 
Rita disse ainda que no Cannes Lions 2008, um negócio foi praticamente fechado com uma 
produtora do País. "Tinha um pessoal da Itália assistindo ao clipe que roda direto na TV do 
nosso stand. Um dos italianos apontou para um cenário e disse que gostaria de filmar lá. O 
produtor, que era o autor daquele filme, também estava no stand", lembra, sem citar o nome 
da pró dutora. 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
 
Grupo ABC lança Magia 
por Paulo Macedo  



O grupo ABC, que une o empresário Nizan Guanaes, João Augusto Valente, o Guga, Banco 
Icatu e o Gávea Investimentos, do banqueiro Armínio Fraga Neto, está formalizando um novo 
negócio. Será a Magia, que terá como foco a captação de patrocínios dos eventos proprietários 
da divisão de conteúdo da holding. A executiva Maria Lúcia Cucci é a primeira contratada da 
nova agência. Maria Lúcia comandou a área de mídia da Publicis Brasil, onde ocupou o cargo 
de vice-presidente por cerca de 15 anos. Após sua saída no ano passado iniciou período 
sabático, mas com hiatos pontuais para adquirir conhecimento sobre novas mídias e novos 
recursos de aproximação com consumidores. Agora retorna ao mercado como principal 
executiva da Magia. 
 
A N/Idéias, que já coordenou a reformulação do Canal Rural e tem entre seus produtos as 
corridas da Stock Car e o Rio Summer, evento de moda agendado para o mês de novembro na 
cidade do Rio de Janeiro (Forte de Copacabana e Hotel Fasano) é a principal, por assim dizer, 
cliente da Magia. O Carnaval da Bahia é outro cliente. "O desafio é atrair anunciantes e 
veículos de comunicação para aproveitar o volume de pessoas presentes nos eventos. São 
consumidores que estão acessíveis em momento de lazer", resumiu Maria Lúcia.       
 
A Stock Car tem 12 provas e essas etapas são transmitidas ao vivo pela Rede Globo de 
Televisão com volume de audiência similar à Fórmula 1. No próximo mês de agosto, a 
competição vai oferecer prêmio de US$ 1 milhão ao vencedor, benchmark das 500 Milhas de 
Indianápolis que paga US$ l milhão ao primeiro colocado, prêmio já ganho pelos brasileiros 
Emerson Fittitpaldi, este duas vezes, Hélio Castro Neves e Gil de Ferran. 
 
O Rio Summer, criado e anunciado por Nizan Guanaes há cerca de um ano, será um evento de 
moda fora de época com curadoria de Donata Meirelles e participação de 12 marcas. 
 
 

Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 23 jun. 2008. p.21-36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


