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Quando, há 15 anos, criamos o Young Creatives Brazil (com "z"), ouvimos algumas críticas 
óbvias sobre o que seria um colonialismo cultural ou profissional. Desde aquela época, a 
resposta era que o programa destinava-se a projetar nossos jovens profissionais no Festival de 
Cannes e que lá, Brasil se escreve com "z". 
 
Desde então, o programa cresceu, nossa participação cresceu, enviamos 232 jovens para 
Cannes, vencemos 5 vezes a competição de Cyber e uma em Print, mas principalmente, 
antecipamos tendências, como era de se esperar num programa que procura revelar o futuro 
profissional de excelência da indústria da comunicação. Nossos ex-youngs são hoje, diretores, 
vps, ceos de criação, media, web e planejamento. Alguns abriram suas agências e empresas 
próprias. Aparecem em duas de cada três fichas técnicas dos Leões (inclusive no último GP de 
Cyber) conquistados no Brasil e estão em todos os prêmios conferidos este ano pelo Anuário 
do CCSP. Enfim, formam a elite profissional de nosso negócio. 
 
E como prevíamos em 1995, não só no Brasil. Este ano, dos 17 selecionados, dois (a dupla de 
Print) trabalham e fazem um enorme sucesso na DDB de Berlim. Um outro está na Leo Burnett 
de Portugal. E ainda mais: nos times de Youngs dos Estados Unidos e de Portugal, duas 
brasileiras estão incluídas. Este pessoal já está lá. Cumprem o mesmo papel que Emerson 
Fittipaldi e José Carlos Pace cumpriram para que surgisse Ayrton Senna. 
 
Por isso, esta edição do Young Lions teve um gosto diferente: pelas dificuldades iniciais 
vencidas esperávamos levar 6/7 jovens e estamos levando 17, uma das maiores delegações 
dos 15 anos. Temos quatro times para a competição de nível internacional. E reafirmamos, em 
várias ocasiões, os nossos critérios de qualidade e ética. 
 
Um agradecimento óbvio aos jurados pela escolha e aos patrocinadores e apoiadores, sem os 
quais nada acontece. E também obviamente, ao jornal O Estado de S. Paulo, representante 
oficial do Cannes Lions, pela confiança. 
 
Tem valido a pena este esforço. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 jun. 2009, p. 2.  


