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A crise mundial é o principal escudo de defesa para a subtração de inscrições no Festival 
Internacional de Publicidade de Cannes deste ano. 
 
Globalmente, o festival contabilizou redução de 20%. São 22.652 trabalhos que vão participar 
da disputa por Leões, enquanto em 2008 o volume foi de 28.284. 
 
As únicas áreas com saldo positivo foram as de Design Lions, com aumento de 1,2%, e Promo 
Lions, com 1,4%. A mais atingida foi Press Lions, com subtração de 32,2% em relação a 2008, 
quando participaram 7.442 peças, seguida de Filme, que teve uma baixa de 25,4%, ou 4.626 
películas, animações e vídeos no ano passado contra 3.453 deste ano. 
 
O Brasil reduziu sua participação (ver tabela nesta página) em 38%, sendo que as áreas Press 
(50%), Outdoor (52%) e Cyber (54%) foram ás mais afetadas. O jornal O Estado de S. Paulo, 
representante oficial do evento no mercado brasileiro, atribui à diminuição a ausência de 
algumas das principais agências do País no festival, entre as quais a Neogama/BBH e a 
F/Nazca Saatchi & Saatchi, acostumadas a enviar um bom número de trabalhos. 
 
A competição de design, através da iniciativa da Abedesign (Associação Brasileira de Design), 
que subsidiou com a Apex as inscrições de 30 agências do segmento, teve crescimento de 
262%. O Brasil participa com 1.519 trabalhos. Isso significa que em 2008 participaram do 
evento 48 cases e este ano, 178. 
 
A inédita disputa de relações públicas vai ter 26 cases do Brasil, entre os quais dois da Vale 
baseados em projetos de sustentabilidade: o "Prêmio Brasileiro Imortal" e o "Projeto Minha 
Árvore". O "Projeto Minha Árvore" já ganhou três prêmios no Brasil: o Aberje Nacional 
(Eventos Especiais) e o Colunistas Rio de Janeiro (website institucional ou corporativo e 
materiais promocionais). Ao todo essa área tem 431 inscrições no Cannes Lions 2009. 
 
O mercado brasileiro, mesmo com o índice negativo de 38%, é o terceiro colocado no ranking 
do festival atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha, países que tiveram redução de 
25% cada. Do ponto de vista econômico, as inscrições brasileiras ajudam a encorpar o caixa 
dos organizadores em cerca de R$ 1,65 milhão. 
 

 
 
 

 
 



 
 



 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 jun. 2009, p. 23.  


