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De acordo com levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo, representante oficial no 
Brasil do Festival Internacional de Publicidade de Cannes, 150 agências brasileiras inscreveram 
trabalhos na competição deste ano. O total de agências é 35% inferior ao registrado no ano. 
As agências que mais inscreveram foram a AlmapBBDO e a DM9DDB, com 155 trabalhos cada 
uma.  
 
O mercado brasileiro vai disputar Leões com 1.519 peças este ano (ver gráficos nesta página), 
contra 2.461 em 2008, uma redução de 38%.  
 
Mesmo assim, o Brasil manteve a terceira posição entre os países inscritos, ficando atrás 
somente dos Estados Unidos e da Alemanha. Além disso, três clientes, o Sport Club 
Corinthians Paulista, na categoria Promo Lions, a Secretaria de Relações Públicas do Senado 
Federal e a TV Globo, em Public Relations Lions, enviaram trabalhos diretamente para a 
organização do evento. 
 
A área com mais trabalhos inscritos foi a de Press (432), seguida de Outdoor (290), Cyber 
(181), Design (174), Film (141), Media (79), Radio (67), Direct (57), Promo (56), PR (26) e 
Titanium (16). O Brasil lidera em âmbito mundial na categoria Design, representando 15% do 
total de trabalhos concorrentes. 
 
Na opinião de Odmar Almeida Filho, diretor executivo das unidades de negócios jornais e 
digitais do Grupo Estado, que edita o jornal O Estado de S. Paulo, representante do Cannes 
Lions no Brasil, o volume de inscrições brasileiras superou as expectativas negativas apesar de 
redução em algumas competições. “Tivemos grandes quedas nas áreas Outdoor e Press. Na 
cidade de São Paulo, estão as principais agências que foram afetadas pela determinação legal 
do Cidade Limpa de banir outdoor, e isso prejudicou muito essa mídia. No caso de mídia 
impressa, a queda é relacionada às agências que resolveram não participar do Cannes Lions, 
como a F/Nazca Saatchi & Saatchi e a Neogama/BBH, por exemplo. São motivos internos e 
que não podemos questionar porque são agências que sempre prestigiaram o evento”, avalia o 
executivo.  
 
O ponto mais positivo, na visão de Odmar, aconteceu em Design, área em que o Brasil 
inscreveu 56 trabalhos. Em PR também há “excelente” presença no share de inscrições. “Não 
podemos culpar o Brasil porque, nos aspectos gerais, todo o mundo diminuiu. Continuamos 
sendo o terceiro maior em inscrições de trabalhos. Temos chances de ganhar prêmios como 
qualquer outro país. Muitas redes globais subtraíram sua participação em Cannes, mas suas 
subsidiárias no Brasil mantiveram seus volumes. Apesar de tudo, estamos muito confiantes”, 
analisou o diretor do Grupo Estado. 
 
YouTube 
 
Alexandre Gama, presidente e diretor geral de criação da Neogama/BBH, foi convidado por 
Philip Thomas, ceo do Festival Internacional de Publicidade de Cannes, para integrar o corpo 
de jurados da competição The YouTube Cannes Young Lions, iniciada na segunda-feira (1) e 
com encerramento marcado para a quarta-feira (3). O resultado saiu na última sexta-feira (5). 
Adeline Chew, da Malásia, e Guy Dayan, de Israel, vão formar a equipe YouTube na 
competição de filme do Young Lions 2009. É a 39ª equipe na área jovem do festival. Foram 
inscritos 692 trabalhos desde o dia 15 de maio que tiveram mais de 100 mil votos.  
 
“Estamos muito satisfeitos com a participação da comunidade de criação nesta competição. 
Aproximadamente 700 criativos do mundo todo utilizaram o YouTube como ferramenta para 
criar anúncios criativos e de grande impacto para a campanha sobre mudanças climáticas da 
Oxfam e os transformaram em virais. Agora vamos enviar uma equipe exclusiva do YouTube 
para o Young Lions Film Competition, onde ela estará competindo com jovens criativos de 
grande potencial”, afirmou Anna Bateson, responsável pelo marketing do YouTube na Europa, 
Oriente Médio e África. 



 
O briefing contemplou a conferência sobre Aquecimento Global da CQMC (Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) agendada para acontecer entre os dias 7 e 18 de 
dezembro em Copenhagen, Dinamarca, uma parceria com a ONG Oxfam. 
 
Os trabalhos inscritos foram analisados pelos jurados através do YouTube. Além de Gama, os 
organizadores do Cannes Lions convidaram Rory Sutherland (Ogilvy Group da Inglaterra), Nick 
Law (vp e cco da RGA/USA), Stéphane Xiberras (presidente e diretora executiva de criação da 
BETC Euro RSCG), Yuya Furukawa (diretor executivo de criação da Dentsu) e a dupla Ariel 
Abramovici e Bruno Acanfora (vencedores do Young Lions Film 2008 e integrantes da equipe 
de criação da BBDO da Argentina). 
 
Para assistir ao vídeo de Adeline  “Listen, don’t watch” (“Ouça, não assista”)  basta acessar o 
link http://www.youtube.com/watch?v=S79k-mf0VwA. O vídeo de Guy “The YouTube climate 
thermometer” (“O termômetro climático do YouTube”) está no endereço 
http://www.youtube.com/watch?v=hYLv5zPd_YQ&feature=channel_page. 
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