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Assim como já faz desde 1987, a Leo Burnett acaba de divulgar os 50 trabalhos que integram 
a relação Cannes Predictions 2009. A 23a edição da lista contém os 50 filmes que, de acordo 
com avaliação de membros da agência, têm mais chances de ganhar Leões no Festival 
Internacional de Publicidade de Cannes deste ano. 
 
A equipe que selecionou as peças é liderada pelo diretor global de criação da Leo Burnett, Mark 
Tutssel. O trabalho do grupo envolveu análise de milhares de campanhas veiculadas em 
diferentes países ao redor do mundo no último ano, incluindo as que faturaram as principais 
premiações globais e locais na área de publicidade. 
 
Segundo Tutssel, o Cannes Predictions começou como um divertido concurso entre os 
funcionários da agência e hoje alcança significativa importância no mercado global. "Este ano, 
o rolo traz trabalhos de 14 países, em várias categorias de produto. Atualmente, a seleção é 
apresentada em mais de 40 grandes cidades ao redor do mundo. É realmente notável a forma 
como o rolo é recebido em nível global. Nos últimos anos, o rolo de filmes também tem servido 
como um recurso para os nossos clientes. É uma espécie de cartilha sobre o que a gente pode 
esperar de Cannes", afirma ó criativo. 
 
Tutssel também destaca o fato de a seleção trazer trabalhos que não são da tradicional área 
Filme. "Isso não acontecia até então. É uma tendência e estamos confiantes de que o rolo 
realmente reflete o estado atual da nossa indústria". 
 
DESEMPENHO 
 
A AlmapBBDO é a única agência brasileira a compor a lista de 2009, aparecendo na 26ª 
posição com o filme "Cachorro-Peixe", que criou para a Volkswagen. No último ano, a 
exclusividade brasileira no ranking foi da agência SantaClaraNitro, com filme criado para a Fila, 
chamado "Primeiros Passos". 
 
Outro latino apontado na lista deste ano foi o comercial de Axe Shower Gel ("So Cute"), criado 
pela argentina Ponce Buenos Aires. No ano passado, o país teve duas aparições na lista. 
 
A Leo Burnett, que organiza o Cannes Predictions, participa do rolo com seis filmes. Cabe 
ressaltar que desses, três são da agência de Portugal um para Anistia Internacional, um para 
Diageo e um para Cruz Vermelha. A participação do país no rolo não é algo comum, sendo que 
em 2008 nenhum filme português esteve na seleção. 
 
Como já era esperado, os países que lideram a lista são Inglaterra e Estados Unidos. O 
primeiro aparece com 16 trabalhos, divididos entre agências como MCBD, Ogilvy&Mather, 
Fallon, Saatchi&Saatchi, BBH, TBWA, Y&R, Leo Burnett, WCRS, The Viral Factory e AKQA. 
Entre os filmes norte-americanos, quatro são da agência Goodby, Silverstein & Partners (veja 
tabela). Um destaque dos EUA é a campanha da candidatura presidencial "Obama For 
America". 
 
Tutssel comenta que houve uma queda na participação de agências que estão na região "Ásia-
Pacífico". "Nos últimos três anos, os filmes dessa região apareceram mais. Os Estados Unidos e 
o Reino Unido perpetuam sua força. Vimos também trabalhos muito interessantes e inovadores 
do Canadá, França, Austrália e Nova Zelândia". 
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