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Era um júri rigoroso, como definiu o presidente de Filme David Lubars, o Brasil conquistou três 
Leões na categoria este ano. A AlmapBBDO destacou-se com dois trabalhos criados para a 
Volkswagen, Anunciante do Ano do Cannes Lions 2009. "Cachorro-Peixe", comercial criado 
para o SpaceFox, levou um Leão de ouro, e "Caixas", desenvolvido para Caminhões da VW, 
ficou com um bronze. O primeiro foi produzido pela Rebolucion, da Argentina, enquanto o 
segundo tem produção da Sentimental Filmes. Já a DM9DDB foi premiada com um Leão de 
bronze por "Rato", para Tok&Stok com produção da Cia de Cinema. 
 
O Grand Prix deste ano foi para o filme "Carrosel", criado pela agência holandesa Tribal DDB 
para Philips, com direção de Adam Berg e produção de Stink Digital, de Londres. Com isso, o 
júri prestigiou uma iniciativa que foge dos formatos convencionais de comercial, com 2 
minutos e 19 segundos de duração. No total, o júri entregou 88 Leões sendo um GP, 16 de 
ouro, 36 de prata e 35 de bronze (veja tabela ao lado). Além dos Leões, o júri prestou uma 
menção honrosa ao filme "True Vote", uma excepcional continuação do premiado comercial 
"Wassup", criado pela Believe Media de Los Angeles espontaneamente para a campanha de 
Barack Obama, sem referência a qualquer anunciante. 
 
O presidente do júri que, como em Press, pediu rigor aos jurados para definir o que realmente 
de melhor veio para o festival, disse novamente que foi intencional ter poucos premiados, 
assim como menor shortlist. "Cannes é o melhor show do mundo. Este prémio tem que 
mostrar para os clientes e as agências o que está à frente do mercado, o que é realmente 
inovador", explicou. Por isso, ele disse que os trabalhos que entraram na shortlist já podem 
efetivamente ser considerados premiados. "Estamos vivendo uma época em que os clientes 
estão cortando verbas, A criatividade poderosa tem que ser multiplicadora. São marcas e 
empresas reais, com problemas complexos. E as pessoas usam a criatividade para resolver 
problemas". A jurada brasileira Sophie Schoenburg concordou com o rigor solicitado por 
Lubars. "Ele está correto. Parece que o posicionamento dele foi mais polêmico em Press, mas 
em Filme, o que posso dizer é que o resultado reflete este ano o que estamos vivendo e a 
situação econômica", pontuou. 
 
DESTAQUE 
 
O desempenho do Brasil foi destacado por Lubars. "A DDE Brasil foi a Agência do Ano e a 
AlmapBBDO ficou na segunda posição. O Brasil teve urna participação especificamente 
grandiosa", avaliou. Ele ressaltou que o júri escolheu os melhores trabalhos sem qualquer 
privilégio para um ou outro país. "Foi um grupo apolítico. Acima de qualquer país". Para ele, 
apesar do número de inscrições ter caído este ano, saindo de 4.626 em 2008 para 3.453, a 
qualidade manteve-se alta. "Acho que foi o ano mais forte que já vi, com o padrão mais alto. 
Minha impressão é que inscreveram só o melhor", comentou. 
 
VENCEDORES 
 
"Cachorro-Peixe" era barbada. Foi incluído no Cannes Predictions e era comentado no mercado 
como certo vencedor este ano. Filme trabalha a ideia de que no SpaceFox cabe o que o 
consumidor imaginar, já que imaginação não tem limites. A trilha é "Stand by me" 
(Leiber/Stoller/King). No comercial, um rapaz conta, em off, que tem um animal de estimação 
com quem se diverte muito: um cachorro-peixe - "às vezes ele é mais cachorro, às vezes é 
mais peixe". 
 
Enquanto narra, as cenas mostram momentos que o jovem passa à beira-mar com seu 
bichinho. O cachorro-peixe vive perfeitamente no mar e na terra, acompanhando seu dono no 
surfe, nas caminhadas e no passeio de SpaceFox. A princípio, o pitoresco animal causa 
estranhamento, mas suas atitudes, misturando as brincadeiras de um cão com seu dono e 
características de um peixe, atraem a atenção. O filme foi rodado na praia de José Ignácio, no 
Uruguai, a poucos quilômetros de Punta Del Este. A produção envolveu 85 pessoas. O ator 
principal é Martin Luiz, que gravou com o cão da raça Jack Russel Terrier, transformado depois 



no simpático cachorro-peixe. A computação gráfica é responsabilidade da Bitt Animation, 
também argentina. 
 
Já "Caixas", que levou um bronze, trabalha o conceito de que os caminhões da Volkswagen 
são feitos sob medida para qualquer encomenda. O comercial usa imagens de diversos 
produtos dentro de caixas, como uvas, berinjelas, bebidas, e ainda mostra containers, latas de 
lixo, isopores, sempre com a imagem de um caminhão do lado de fora das embalagens. A 
assinatura resume a campanha: "Caminhões Volkswagen. Os únicos do Brasil feitos sob 
medida para o seu negócio". 
 
O bronze da DM9DDB foi para "Rato", que explora o conceito de praticidade dos móveis da 
Tok&Stok. Mostra uma mulher entrando em casa com uma embalagem de um móvel na mão. 
De repente, ela começa a gritar. A câmera fecha na imagem de um rato e quando volta para a 
mulher ela continua gritando, mas agora em cima da cadeira, que foi montada por ela em 
segundos. A assinatura é "Moveis fáceis de montar. Móveis muito fáceis de montar". 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 


