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O Grand Prix é sensual e bonito, mas em termos gerais, não houve nada assim 
instigantemente out of the box, off Broadway ou off Croisette nos resultados da competição de 
Press do Cannes Lions 2009. Rolou um clima ligeiramente dèjá vu com algumas ideias já 
premiadas em festivais anteriores e certa volta ao impacto com imagens, à exploração de 
cores, muitas cores. Mas são bons os Leões que o Brasil conquistou na área de mídia impressa  
 
Apesar de serem metade dos prêmios do ano passado, os sete Leões deste ano colocaram o 
Brasil na liderança da competição. Em termos numéricos, é o País mais premiado à frente da 
França, Reino Unido e Argentina, que vem em seguida, com seis (veja ranking de países ao 
lado). A França é a dona do Grand Prix. 
 
Houve um total de 5.048 inscrições. O júri de Press concedeu um total de 71 Leões sendo um 
Grand Prix, dez de ouro, 21 de prata e 36 de bronze. 
 
O Brasil inscreveu 432 trabalhos contra 867 em 2008, classificou 28 anúncios na shortlist e 
saiu do Falais com três Leões de ouro e quatro de bronze. Os de ouro são da DM9DDB para o 
portal Terra e para o banco de imagens Latin Stock, e da AlmapBBDO para a EPA (Escola 
Panamericana de Artes). Os de bronze foram conquistados pela Publicis, com campanha para o 
fio dental Oral-B, peia DM9, com trabalho para Fedex, e também pela Almap com uma ação 
para o Greenpeace, Um dos Leões de ouro da DM9, o do Latin Stock, chegou a disputar Grand 
Prix, mas perdeu, segundo o jurado brasileiro Leo Macias, da Talent, por questões 
"corporativistas". 
 
REDUÇÃO 
 
David Lubars, presidente do júri, diretor mundial de criação da BBDO, ele também presidiu o 
júri de Filme fez questão de ressaltar que houve uma orientação para reduzir a shortlist com o 
objetivo de realmente selecionar o melhor das inscrições. Inicialmente, o Brasil classificaria 45 
anúncios na shortlist. Houve, segundo jurados, uma pressão de Lubars para reduzir a 
quantidade de finalistas, no caso, não apenas do Brasil. "A shortlist foi mesmo pequena. O júri 
sentiu que em um ano como esse teríamos que premiar só o melhor até na seleção da 
shortlist. Tentamos selecionar apenas o que era extraordinário. Os que levaram Leão 
realmente mereceram o prémio. Isso engrandece o festival", argumentou Lubars. 
 
O presidente do júri fez elogios ao Brasil: "Para mim o melhor de Press vem. do Brasil. As 
peças brasileiras parecem saber o que passa dentro da minha cabeça. Para mim o Brasil é 
sempre favorito. Deve até haver trabalhos ruins no Brasil, mas os que vejo são sempre 
excelentes". Lubars também comentou sobre a campanha da DM9DDB para o Latin Stock: "É 
linda, única. É verdadeiramente interativa, engaja o leitor". O ouro da DM9 Para ° banco de 
imagens é de fato uma campanha interessante. 
 
Mostra imagens de três fotos famosas, sem seus protagonistas, como se elas tivessem sido 
tiradas momentos antes dos fatos os quais as mesmas registraram. Traz, por exemplo, o lugar 
no Vietnã da famosa foto com a menina que corre desesperada juntamente com outras 
crianças fugindo dos ataques com bombas de napalm. No lugar da menina, há um texto 
informando que "dentro de 12 minutos uma bomba napalm vai explodir e crianças vão correr 
em desespero, uma delas totalmente nua, gritando de medo e de dor". Tudo para destacar que 
grandes imagens foram feitas sem briefing. O segundo anúncio, "Boxe", é referente à clássica 
luta Muhammad Ali versus Sonny Líston, em 1991, na qual o primeiro deu uma mordida na 
orelha do segundo. Um terceiro título, "Tanque", mostra a Paz Celestial. 
 
VIAGENS 
 
O segundo ouro da DM9 foi conquistado com uma campanha de dois anúncios para o Terra 
Viagens. Também premiado no Outdoor Lions, o trabalho tem os títulos "Cidade/ Campo" e 
"Praia/Montanha". Mostra impressão especial com um grande balão de pensamento, 



semelhante ao de histórias em quadrinhos, para situações extremamente opostas com pessoas 
que estariam imaginando lugares onde não estão, como uma metrópole cheia de prédios, na 
mente de um homern do campo, e uma paisagem de prática de esqui, na cabeça de alguém 
que está na praia, A assinatura é "Rotina enche o saco". O Leão de ouro da AlmapBBDO criado 
para a EPA (Escola Panamericana de Artes) faz parte da campanha "Até onde vai sua 
.criatividade". São três anúncios com os títulos "Linhas", "X" e "Círculos". A proposta deles é 
fazer com que o leitor possa exercitar sua criatividade fazendo desenhos a partir dos 
elementos apresentados. Em "Linhas", por exemplo, um traço horizontal sobre outro vertical 
vira facão, guarda-chuva, revólver, lambreta, microfone, cara de cachorro ou um pincel. Com 
criatividade, propõe a peça, o sinal "X" pode ser transformado em secador de cabelo, libélula, 
tesoura ou até mesmo helicóptero, enquanto dois círculos formam seios, peixe, coroa de rei e 
nota musical. 
 
RAPIDEZ 
 
O Leão de bronze da DM9, criado para a Fedex, tem a proposta de destacar a rapidez dos 
serviços de entrega da empresa. Objetos que dão título às peças - um trombone, um robô de 
brinquedo e um vaso de flores - são vistos dentro das caixas Fedex segurados ao mesmo 
tempo tanto pelas mãos de quem manda quanto pelas de quem recebe a encomenda. A versão 
de pôsteres do trabalho, na verdade apenas o que tem imagem do vaso de flores, também 
ganhou Leão de prata em Outdoor. 
 
O Leão de bronze da Talent é uma interessante ideia que propõe interatividade em revistas. 
Ela foi executada em um reparte especial para assinantes da Veja São Paulo. Com o título 
"Botão escondido", o trabalho foi criado para divulgar o celular C 902 James Bond. 
 
Anúncio mostra foto com o perfil do agente secreto e traz na manga da camisa um botão feito 
de papel, que pode ser retirado. Ao ser desenrolado, o tal botão secreto apresenta ao leitor 
todas as características do modelo especial da Sony. 
 
A Publicis conquistou Leão de bronze com três anúncios para o fio dental Oral-B. 
Curiosamente, ele tem títulos iguais a um trabalho da JWT premiado com Leão de prata em 
Outdoor, também criado para uma marca de fio dental, no caso a Reach, da Johnson & 
Johnson, que mostra animais estilizados no lugar da gengiva. Já a campanha "Frango"/ 
"Peixe"/"Porco", da Publicis, dá dose nos olhos desses animais que aparecem posicionados 
entre dentes de humanos. 
 
O Leão de bronze da Almap, "Pássaros", não é exatamente um anúncio. É muito mais uma 
ação especial para o Greenpeace. A agência encartou em jornais um papel para embrulho de 
presentes, bem colorido, que mostra desenhos de uma sequência de passarinhos que estariam 
mortos com a pergunta "Que futuro você quer deixar de presente para seus filhos?", A ação foi 
desenvolvida em abril passado nos jornais O Estado de S. Paulo e jornal da Tarde. 
 



 
 

 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 
 


