
Young mira internacionalização 
Teresa Levin 
 

 
 
 
Em sua 15a edição, o Young Lions traz algumas mudanças para acompanhar o ritmo do 
mercado. Entre elas, o destaque é a valorização da internacionalização, apontada pela 
organização do concurso como premissa fundamental na escolha do time de Youngs de 2009. 
A idéia é que os candidatos mostrem ao júri que são capazes de estabelecer comunicação 
global, transmitindo mensagens que possam ser compreendidas em qualquer parte do 
mundo. 
 
Como exemplo deste tom,  a organização aponta a campanha criada recentemente para Visa. 
Um grupo de 20 criativos de diversas agências da TBWA desenvolveu a ação. Entre eles, 
estavam seis profissionais da Lew'Lara/ TBWA, sendo que cinco deles já foram Youngs (André 
Laurentino, Felipe Luchi, Manir Fadei, Roberto Kilciauskas e Bruno Bomediano). O resultado 
da criação global é a campanha "Mais pessoas vão com Visa" que traz o ícone "Go", 
destacando a linguagem unificada e global. André Laurentino, vp de criação da 
Lew'Lara/TBWA, contou que, seguindo essa mesma linha, é muito importante que o Young 
Lions Brazil priorize a capacidade de internacionalização do profissional. "Quem não se 
comunica não passa de Cumbica", brincou. 
 
Além dessa mudança, o Young Lions Brazil 2009 também se expandirá para atender a um 
público ainda maior. A idéia é atrair talentos não apenas das agências, mas de todas as áreas 
do mercado de comunicação, além de todos que criam, produzem e viabilizam propostas 
comerciais em ambientes online. Para agregar esse universo, a organização do Young Lions 
alterou as nomenclaturas das categorias. A Criação passa a se chamar Art 
Directors/Copywriters; já Planejamento adotará o termo Planning, enquanto Mídia passa a se 
chamar Contacts. A categoria que era denominada Titanium agora é Integrated. 
 
Para divulgar a edição deste ano do Young Lions, a Talent criou campanha que "alfineta" os 
candidatos. A idéia é reforçar a principal função das novas gerações de profissionais: renovar 
as idéias apresentando propostas e soluções diferentes e inovadoras, que provem a 
existência de novas formas de se comunicar. Para isso, o alfinete, logomarca do projeto, 
ganhou vida. Ele rasga as peças que foram consagradas em festivais mundiais. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 mar. 2009, p. 19.   


