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cannes lions 2010 

e no ano passado o mercado 
brasileiro participou do Festi

val Internacional de Publicidade 
de Cannes com 1.519 trabalhos 
e conquistou 33 Leões, pode as-
piracionar algo mais neste ano, 
quando chega à competição com 
2.115 peças (ver tabela nesta pági
na), um crescimento de 39%, que 
garante a segunda posição entre 
os 90 países, atrás apenas dos 
Estados Unidos, que participam 
com 3.370 inscrições e anotaram 
crescimento de 24% em relação à 
edição do ano passado. 

I Para se habilitar à caça dos 
Leões, as agências brasileiras 
estão desembolsando cerca de 
R$ 1,8 milhão/nas 2.115 inscri
ções, ou aproximadamente € 
804 m i l , segundo estimativas 
dò propmark. Para os 135 filmes 
foram necessários R$ 185,4 mil 
e para os 610 anúncios, R$ 473 
m i l . Ainda falta a definição do 
número de delegados, cada um 
por cerca de € 2,5 m i l . 

O festival cresceu em 7% o 
volume de inscrições gerais. Os 
organizadores informam que o 
número de peças em disputa no 
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maior da história do evento ini
ciado em 1953 pela Sawa (Screen 
Advertising World Association). 

"Cannes reflete a indústria da 
comunicação e estes resultados re
latam uma história fascinante" re
sumiu Philip Thomas, ceo do festi
val. "O Brasil chega muito bem na 
edição deste ano. Crescemos em 
quase todas as categorias, prin
cipalmente, em Press, Outdoor e 
Design. Estamos otimistas com os 
possíveis resultados", acrescentou 
Miriam Chaves, diretora executiva 
da Rádio Eldorado, responsável, ao 
lado de Armando Ruivo, diretor de 
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planejamento e marketing publici
tário do Estadão. O Grupo Estado 
é o representante do Cannes Lions 
no Brasil. 

O Brasil inscreveu 135 fil
mes, 610 peças em Press, 471 em 
Outdoor, 178 em Cyber, 129 em 
Media, 83 em Direct, 81 em Ra
dio, 23 em Titanium, 113 em Pro-
mo, 213 em Design, 42 em PR e 
37 em Film Craft. 
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Fonte: Propmark, São Paulo, 7 jun. 2010, p. 15.




