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O Young Lions Brazil revelou na última terça-feira (26), na casa noturna Ásia 70, em São 
Paulo, os 17 selecionados da 15ª edição do programa que levará jovens profissionais ao 
Festival de Cannes 2009. 
 
Durante a festa também foram anunciados os nove Youngs que representarão o Brasil na 
Young Lions Competition: Alessandra Muccillo (Lov) e Rodrigo Jatene (Wunderman), na 
categoria Cyber; Alex Mendes (Telecine) e Carla Alonso Cancellara (Leo Burnett), em Film; 
Caio Del Manto (JWT) e Paulo Cesar de Lima (Lew’Lara/TBWA), na categoria Planejamento; 
Gabriel Mattar (DDB Alemanha) e Ricardo Wolff (DDB Alemanha), em Press; e Fabiana 
Manfredi (DM9DDB), na categoria Mídia. 
 
No dia da divulgação dos resultados, o nome de Sandro Cachielo (F/Nazca S&S) não foi 
revelado porque até então não havia patrocínio para a cota, problema que foi solucionado pela 
organização ao longo da semana. Assim, Cachielo, que havia ficado em segundo lugar, fará 
dupla com Fabiana na categoria Mídia. 
 
Segundo Emmanuel Publio Dias, coordenador do Young Lions Brazil, neste ano foram 232 
inscritos e, devido à crise econômica, houve dificuldades para se conseguir patrocínio. “A crise 
atrapalhou a captação de patrocínio, mas vamos levar uma delegação formada por 17 Youngs. 
Tivemos um nível muito alto nos trabalhos e, mais do que dificuldade, o júri teve sofrimento. O 
nível está cada vez melhor”, afirmou Dias. 
 
Antes de anunciar o primeiro indicado, Armando Ferrentini, diretor-presidente da Editora 
Referência que é a responsável pela organização do Young Lions Brazil, elogiou e agradeceu o 
empenho de Dias na condução do projeto. “Dá muito trabalho realizar o Young Lions Brazil, 
mas também há muita satisfação em fazê-lo. Afinal, é um programa auspicioso. Quero fazer 
um agradecimento especial ao jornal O Estado de S. Paulo, por promover este evento, aos 
patrocinadores pelas cotas e ao Emmanuel, pois sem ele este projeto não seria realizado”, 
disse Ferrentini. 
 
Ao fim do anúncio, os vencedores do Young Lions Brazil comemoraram emocionados. “Estou 
muito orgulhosa porque as peças que concorreram estavam todas muito boas. Agora é só 
esperar chegar Cannes”, vibrou Carla Alonso Cancellara, que vai competir na categoria Film. 
 
Em Cyber, na qual o Brasil foi campeão o ano passado, Alessandra Muccillo aguarda 
ansiosamente a viagem. “Esta foi a terceira vez que me inscrevi na categoria Cyber. Será a 
primeira vez que uma redatora de internet e mulher vai concorrer em Cannes”, disse.  
 
Rodrigo Jatene, que será dupla de Alessandra na competição, falou sobre a espera para 
enfrentar os melhores. “Estou muito feliz! Agora é esperar para concorrer com os melhores”. 
 
Vencedores do Young Lions Competition Cyber, Fabiano de Queiróz (Tatu) e Marcelo Mariano 
(Jesus), dão dicas para os Youngs 2009. “Primeiramente, não se importar com a 
representatividade da categoria, porque a galera fica com medo porque o Brasil é campeão. 
Ignore isso e se concentre no trabalho”, disse Queiróz. Já Mariano aconselha a soltar a 
criatividade. “Foco no trabalho e tentar ser o mais criativo possível. E aproveite muito, porque 
esta será a melhor semana da sua vida”, observou. 
 
Os jurados foram ex-youngs. Na categoria AD/CW (Art Director/Copywriter) participaram 
André Kassu, Gustavo Victorino, João Caetano Brasil e Pedro Izique de Almeida; em Cyber 
foram Domênico Massareto, Fabiano de Queiroz Silva, Fernando Campos e Marcelo Mariano 
Dias. Em Planning foram Isabelle, Ken Fujioka, Sabrina Guzzon e Tatiana Tsukamoto; em 
Contacts foram Ângelo Franzão, Fabio Bueno de Moraes, Gleidys Salvanha e Igor Puga. Já em 
Film foram Carlos Busato e René Sampaio. Os júris das regionais foram formados por Celso 
Chittolina, Diego Wortmann, Rafael Bohrer e Ricardo Baptista (RS); e Álvaro Rodrigues, 
Alexandre Motta, Bruno Pinaud, Filipe Raposo, Marcio Juniot, Rafael Genu e Tico Moraes (RJ). 



 
Abaixo, os representantes da delegação brasileira no Young Lions: 
 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 jun. 2009, p. 30.  


