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A campanha presidencial do presidente norte-americano, Barack Obama, conquistou o júri de 
Titanium & Integrated e levou os dois Grand Prix da categoria. O grupo de jurados presidido 
por David Droga também entregou um Titanium Lion para o trabalho "The Great Schlep", 
criado pela Droga5, agência do presidente do júri, para a campanha de Obama. 
 
Outros dois trabalhos levaram Titanium: "Whooper Sacrifice", da Crispin Porter Bogusky para o 
Burger King, e "Oásis Dig Out your Soul", da BBH de Nova York para NYC & Co. e Warner 
Brothers. Já em Integrated o júri concedeu 11 Leões, sendo dois de ouro, quatro de prata e 
três de bronze. 
 
Um Leão de ouro foi para "Trillion Dólar Campaign", da TBWA\ Hunt\ Lascaris Joanesburgo 
para o jornal The Zimbabwean, que também levou o prémio máximo em Outdoor. Já o outro 
ficou com "The now network", da Goodby Silverstein & Partners, para Sprint, única agência 
com três prêmios nesta categoria. Esta foi a primeira vez que o júri entregou Leões de ouro, 
prata e bronze na categoria Integrated. A categoria Titanium não entrega ouros, pratas e 
bronzes. 
 
"A escolha dos Grand Prix foi por unanimidade", informou Droga. 
 
"Foi uma ideia que criou um movimento e por isso levou o Titanium. E usou de forma 
grandiosa todos os pontos de contato com o consumidor, por isso também ganhou o GP de 
Integrated. Ela vai mudar o jeito de se fazer propaganda", avaliou o presidente do júri. 
 
Prasson Joshi, jurado da índia, lembrou que esta é uma campanha que foi inscrita em serviços 
públicos, categoria que normalmente não é premiada com GP. "Mas foi a primeira vez que o 
consumidor criou uma marca, e isto a indústria não pode ignorar. Foi um movimento que criou 
história. Uma marca que as pessoas abraçaram, torceram para que fizesse sucesso", colocou. 
Droga fez questão de ressaltar que a escolha não foi política. Rich Silverstein, jurado 
americano, observou que a campanha política de Obama teve profunda compreensão das 
novas mídias. "Que definiu novos patamares para a indústria. É incrível como usaram as novas 
mídias. Fizeram com que todos do país pudessem contribuir", falou. 
 
Edmund Choe, jurado da China, destacou o aspecto global da campanha. Ele contou que em 
seu país. não há eleição e que nunca antes a eleição americana havia despertado o interesse 
da população chinesa. "Mas desta vez foi diferente, a campanha foi global", disse o 
publicitário. 
 
A campanha presidencial de Barack Obama gerou US$ 750 milhões em doações e teve o 
envolvimento de dez agências de publicidade. Fez um uso sem precedentes de mensagens de 
textos e redes sociais como MySpace, Facebook, YouTube, Orkut e Twitter, tendo até 
anunciado o nome do vice-presidente da chapa através deste último site. 
 
AMÉRICA LATINA 
 
Nenhum dos premiados em Titanium & Integrated é da América Latina. Juan Carlos Ortiz, 
presidente da DDB Latina, comentou que a região tem tido grandes trabalhos no Festival de 
Cannes, mas em outras categorias. "Mas chegamos tarde a este filme", brincou, referindo-se à 
categoria Titanium & Integrated, considerada a mais importante do Cannes Lions. 
 
Ortiz disse que a América Latina estará na primeira fila nesta categoria também, mas que 
algumas mudanças precisam ser feitas para isso, "Temos que pensar mais em convergência, 
Precisamos ter isto em mente", disse. Ele também alertou para a forma como os trabalhos são 
inscritos na competição. "Tem que ter uma grande ideia, um case. E a forma de apresentação, 
o vídeo que o júri assiste, tem que ser outro case", alertou. 
 
MELHOR EMPREGO 



 
O case "O Melhor Emprego do Mundo", que conquistou três GPS no Cannes Lions 2009 e era 
cotado para Titanium & Integrated por grande parte dos participantes do Festival, também 
agradou o júri da categoria. "Eu gostaria de ter tido esta ideia. É fantástica", disse David 
Droga. Apesar disso, o grupo de jurados achou que não foi uma das melhores campanhas 
integradas. "Ele é Direct, é Public Relations, mas não teve destaque como Integrated. Não foi a 
campanha mais integrada, Não foi a melhor neste caso", concluiu. 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 
 


