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A DM9DDB conquistou o Leão de Agência do Ano da 56a edição do Festival Internacional de 
Publicidade de Cannes, o Cannes Lions 2009, que terminou no último sábado (27). O GP é 
concedido de acordo com a pontuação das competições de Filme, Press, Outdoor e Rádio. A 
DM9DDB contabilizou 40 pontos. A AlmapBBDO ficou em segundo lugar no ranking geral, com 
36 pontos, seguida pela DDB&Co, de Istambul, com 32 pontos. 
 
É a terceira vez que a DM9DDB conquista o GP de Agência do Ano em Cannes. As outras foram 
em 1998 e 1999. Em 2005, ela também ficou com o GP de Interactive Agency of The Year por 
sua performance no Cyber Lions. Nas 11 competições que marcaram a realização do Cannes 
Lions semana passada, no Palais des Festivais, o Brasil conquistou um total de 32 Leões. 
 
Foram sete de Press, sete de Design, cinco de Outdoor, seis do Media Lions, dois do Cyber 
Lions, um de Radio Lions, um do PR Lions e três de Filme. O Brasil não foi premiado nas 
competições Promo Lions, Direct Lions e Titanium and Integrated Lions (veja textos nas 
páginas 30 a 44). 
 
Considerando o GP de Agência do Ano, o Brasil tem um total de 33 Leões. No ano passado, o 
País ganhou 41 Leões. Foram quatro de Filme, três do Promo Lions, um do Media Lions, cinco 
de Outdoor, quatro do Radio Lions, 14 de Press, sete de Cyber e três de Design. 
 
Neste ano, o Brasil inscreveu 1.519 trabalhos nas 11 competições de Cannes. No ano passado, 
l foram 2.461  inscrições em dez competições já que o PR Lions estreou neste ano. O Cannes 
Lions 2009 recebeu um total de 22.652 inscrições, de 86 países, queda de, 20% em relação a 
2008. Também ficou mais vazio em relação ao número de delegados, com uma queda 
estimada em 40%  pelos organizadores, que contabilizaram cerca de 6 mil delegados. O 
número, porém, era visivelmente menor. Os auditórios do Palais não ficaram lotados e a 
cidade de Cannes, de fornia geral, ficou bem mais vazia e menos agitada do que nos anos 
anteriores. 
 
PREMIOS 
 
Na premiação de Filme, que encerrou o festival no sábado, c Brasil recebeu um Leão de ouro t 
dois de bronze (veja texto na página 30). O Grand Prix de Filme foi conquistado pela agência 
holandesa Tribal DDB, de Amsterdã, com um comercial chamado "Carrossel", uma 
superprodução da inglesa Stink Digital, feita para a Philips. 
 
O Grand Prix de Network oi the Year, que premia a rede de agências com melhor desempenho 
nas 11 competições de Cannes Lions, ficou com a DDB A Palme D'Or, prêmio especial 
concedido à produtora com melhor pontuação na competição de Filme, ficou com a tailandesa 
Phenomena. 
 
Considerando as 11 competições do Cannes Lions 2009, a DM9DDB também foi a agência 
brasileira mais premiada, com 53 pontos. A AlmapBBDO ficou em segundo lugar, com 48 
pontos. 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 


