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Festival de publicidade tem 20% menos peças inscritas e 40% menos delegados; 86 países 
estão na disputa 
 
Como na última edição o Festival Internacional de Publicidade de Cannes bateu recorde de 
peças inscritas e de participantes, este ano - e diante da crise global - ele parece ter encolhido 
de forma consistente. São 20% menos inscrições nas disputas por troféus em forma de Leões, 
o que soma pouco mais de 22 mil peças. E 40% menos delegados, algo próximo de 6 mil 
pessoas.  
 
Por reflexo direto da retração econômica global, a atividade sofreu cortes. Nos EUA, maior 
mercado publicitário, houve queda de investimentos em propaganda de 14,2% de janeiro a 
março ante o mesmo período do ano passado. O mercado americano movimentou no período 
US$ 30,18 bilhões, segundo a empresa de pesquisa TNS Media Intelligence.  
 
Um dos maiores anunciantes globais, a multinacional Procter & Gamble, presente no ramo de 
alimentos, higiene e limpeza, cortou sua verba publicitária em quase 18% no primeiro 
semestre, totalizando gastos de US$ 647 milhões no período. 
 
Philip Thomas, responsável pela organização do evento, declarou que, mesmo menor, Cannes 
não perdeu qualidade. Se as festas e celebrações diminuíram, a qualidade das palestras e 
seminários se manteve.  
 
A agenda do evento segue cheia de atrações, com figurões do mundo da comunicação, como o 
presidente do Google, Eric Schmidt, e o também presidente da Microsoft, Steve Ballmer, ou do 
universo político, como o ex-secretário da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, 
e um dos responsáveis pela campanha do presidente americano Barack Obama, David Plouffe.  
 
A intensa programação 53 seminários e 21 workshops e palestras com alguns dos principais 
executivos de grandes anunciantes, como Lloyds Banking, McDonald?s, Kraft e a própria 
Procter & Gamble. Todos dispostos a discutir a recessão global e seus desdobramentos para a 
indústria e o mercado de comunicação. 
 
O painel com esses profissionais terá a moderação de Martin Sorrel, presidente do maior 
conglomerado de propaganda, o grupo britânico WPP, e a intenção de encarar o debate sobre: 
"E, quando a recessão passar, o mundo estará mudado definitivamente?"  
 
Na pauta sobre novas tecnologias, este ano, o avanço das redes sociais como mídia dá o tom. 
A questão é descobrir como essas redes que cresceram na internet vão conviver com as mídias 
tradicionais. Se o que elas trazem para a vida do consumidor permite a construção de 
mensagens publicitárias e oportunidades de negócios. Como diz Ruy Lindenberg, vice-
presidente de Criação da agência Leo Burnett, em entrevista na TV Estadão (veja no hotsite de 
Cannes, no portal do jornal), o entendimento de que as mídias são complementares está 
ficando cada vez mais claro.  
 
DISPUTA 
 
Ao todo, são 11 categorias nas diversas disciplinas de comunicação e propaganda em 
julgamento até o fim da semana. Os trabalhos foram inscritos por 86 países. O Brasil aparece 
em terceiro lugar na lista dos maiores participantes, logo atrás dos EUA e Alemanha. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 jun. 2009, Empresas & Negócios, p. B12. 


