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A 58ª edição do Cannes Lions já tem todos os motivos possíveis para despertar otimismo aos 
representantes do mercado brasileiro. As inscrições mostram crescimento em todas as esferas, 
o que reforça não só o conceito de criatividade do festival – termo que substitui o "publicidade" 
em sua nomenclatura a partir de 2011, mas especialmente o de negócios. 
 
O número total de trabalhos inscritos não superou o recorde histórico do País, de 2001 
(2.686), por questão puramente técnica. Dos 2.776 enviados inicialmente, 129 voltaram por 
alguma falha no processo, chegando ao número oficial de 2.647, vindo de 168 agências, 
anunciantes, produtoras ou escritórios de design. Em comparação com os 2.115 de 2010, a 
marca cresceu 25%, passando a média do festival – que teve 28.828 trabalhos inscritos, 19% 
a mais que a edição anterior. Além disso, o País se consolidou como a segunda nação de maior 
participação em número de peças, atrás apenas dos Estados Unidos (4.045) e bem à frente de 
concorrentes históricos como Alemanha (1.971), Reino Unido (1.922) e França (1.617), 
respectivamente em terceiro, quarto e quinto lugares. 
 
Das 12 áreas (Creative Effectiveness, a 13ª, é estreante), apenas três tiveram decréscimo em 
relação ao ano passado, mesmo assim de pequena expressão – Cyber, de 178 para 172; 
Design, de 213 para 212; e Film Craft, de 37 para 29. Em compensação, outras três disciplinas 
apresentaram crescimento extremamente expressivo: Media, de 129 para 233; Direct, de 83 
para 149; e Promo, de 113 para 216. 
 
“Estávamos esperando um aumento de 10% nas inscrições, e já era uma marca otimista”, 
revela Armando Ruivo, diretor de planejamento e marketing publicitário do Grupo Estado – 
que tem O Estado de S. Paulo como representante oficial do Cannes Lions no Brasil. 
 
Segundo o executivo, o trabalho de divulgação além do eixo Rio-SP contribuiu com o aumento. 
“O roadshow que fizemos em algumas capitais alavancou significativamente o número. Muitas 
agências fora desse eixo têm uma necessidade grande de informação, às vezes nem sabem se 
podem ou como participar. Este ano, as inscrições vindas de agências fora de Rio e São Paulo 
passaram de 8% para cerca de 20%”, comemora Ruivo. 
 
Outro motivo para a ampliação da marca é, em sua opinião, a tendência da replicação das 
ideias em vários meios, tornando-as aptas a figurar em diferentes áreas. “Uma ação que tenha 
internet, ativação e uma estratégia de relações públicas, por exemplo, acaba se credenciando 
para concorrer em mais disciplinas. Essa é uma manobra totalmente válida que as agências 
fazem para aumentar suas chances de prêmios, por conhecer bem seus trabalhos e a dinâmica 
do festival”, completa. 
 
Nova líder 
 
A AlmapBBDO, que nos últimos dois anos liderou praticamente todos os principais rankings, 
prêmios e festivais globais e regionais de publicidade – inclusive sagrando-se Agência do Ano 
do 57º Cannes Lions –, diminuiu o número de suas inscrições para 2011. Do topo da lista em 
2010, com 227 trabalhos concorrentes, desceu para a terceira posição, com 177 – uma a 
menos que a segunda colocada, a Ogilvy. Quem aparece no topo da lista é a JWT, que pulou 
de 125 para 183 inscrições em 2011. 
 
Porém, apesar de ter a maior participação no bolo total brasileiro, suas inscrições estão 
amplamente pulverizadas, já que lidera apenas a área de PR, com seis cases inscritos e, ainda 
assim, empatada com a F/Nazca S&S. Roberto Fernandez, diretor geral de criação da JWT São 
Paulo, tem explicação semelhante à análise de Ruivo para o fato, além de seguir um conceito 
que une toda a rede de sua agência. “Não houve uma mudança na qualidade de nossos 
trabalhos. O que acontece é uma maior aplicação do posicionamento global da JWT de que 
devemos explorar, cada vez mais, ideias multiplataforma. Entre nossas 183 inscrições estão 53 
ideias, muitas disseminadas em diversas áreas e categorias”, relata o criativo. 
 



Para Fernandez, o investimento e a busca de prêmios como os Leões de Cannes têm sim um 
papel fundamental para o negócio da propaganda. “Todo prêmio tem que ser visto com muita 
seriedade, sem vaidades pessoais. Ele funciona como o reconhecimento de que a direção que o 
trabalho está trilhando é a correta. O Festival de Cannes evoluiu muito nos últimos anos e tem 
uma enorme e indiscutível importância para o mercado. Hoje, ele consegue reconhecer 
também o esforço de trazer o melhor trabalho para o negócio de nossos clientes”, enfatizou. 
Em 2010, o Brasil bateu o recorde de Leões, trazendo 58 da Riviera Francesa. Para essa 
comparação, vai ser preciso aguardar até 25 de junho. 
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