
TBWA\Paris perde Leão de bronze 
Teresa Levin 
 

 
 
Pouco mais de dois meses após o encerramento do Cannes Lions 2008, a organização do 
festival internacional de publicidade impugnou um Leão de bronze conquistado pela 
TBWA\Paris. A agência havia sido premiada com o trabalho "Amnesty France", criado para a 
Anistia Francesa. A premiação foi na área de Press. 
 
Segundo a organização do festival, o prêmio foi cassado porque a peça não foi publicada na 
mídia no período obrigatório, entre 1º de março de 2007 e 30 de abril deste ano. Com isso, 
ela tornou-se inelegível. 
 
A reportagem do propmark entrou em contato com a TBWA\ Paris e a agência informou que 
colaborou diretamente com a organização do Cannes Lions para a avaliação da questão. 
Segundo Jeremy Miller, diretor de comunicação da TBWA Worl-dwide, a agência concorda 
com a determinação da organização e este é o curso natural após a verificação de que o 
trabalho não foi veiculado no período determinado pelo festival. 
 
Segundo Terry Savage, presidente do Cannes Lions, embora não seja a política da 
organização discutir casos específicos, se eles tiverem dúvidas sobre uma inscrição, por 
qualquer motivo, o assunto será investigado até o fim. "Para dizer a verdade, algumas peças 
foram retiradas durante o processo de julgamento, enquanto outras estão passando por 
processo semelhante. É importante para a indústria da publicidade e de premiações que os 
trabalhos inscritos atendam completamente a todos os requisitos, regras e ao espírito do 
festival", disse ele, sem citar, no entanto, quais outras peças estariam sendo avaliadas. 
 
A campanha polêmica mostra cenas fortes e levanta a questão da falta de liberdade de 
expressão na China. As peças têm como cenários ambientes esportivos que fazem alusão aos 
Jogos Olímpicos de Pequim. Uma delas mostra um chinês sendo torturado por dois policiais 
em uma piscina, em sessão de afogamento. A discussão em torno dos anúncios teria gerado 
a investigação da organização do festival. O diretor de criação da campanha é Erik 
Vervroegen. A redação de Benoit Leroux, com direção de arte de Philippe Taroux. Marc Gouby 
assina à fotografia. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 set. 2008, p. 30.   


