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Na próxima segunda-feira (13) o jornal propmark, em conjunto com a Leo Burnett Tailor Made 
e o jornal O Estado de S. Paulo, representante brasileiro do Festival de Cannes, realizam mais 
um Cannes Predictions. No evento, que será realizado na sede da ESPM na Rua Álvaro Alvim, 
em São Paulo, serão exibidos uma seleção de comerciais nacionais e internacionais, indicados 
pela Leo Burnett e que foram premiados em outros importantes festivais, além de trabalhos 
brasileiros selecionados pelas agências que inscreveram em Cannes. A lista traz as produções 
que, na visão da agência, possuem chances de obter bons resultados no festival. 
 
Além de assisti-los, um júri selecionado e os convidados poderão votar nos seus filmes 
favoritos, com peso diferente na contagem de pontos. Os vencedores serão revelados durante 
a mostra. 
 
Ruy Lindenberg, sócio e vice-presidente de criação da Leo Burnett Tailor Made, adianta que a 
lista deve ter entre 50 e 60 comerciais. “A cada ano o critério de seleção está ficando cada vez 
mais aperfeiçoado. No ano passado, tivemos quase 70% de acerto”, contou, explicando que o 
evento funciona quase como uma aposta. “A ideia é ter o critério afinado para saber por 
antecipação quem vai ganhar. Podem acontecer grandes surpresas, mas a média tem sido 
boa. E quanto mais acertamos, mais orgulhosos ficamos”. 
 
O criativo destaca que o Cannes Predictions é a oportunidade de ver um conjunto de filmes 
favoritos sem ir a Cannes. “É quase como se tivesse a lista dos premiados sem ter assistido ao 
Festival. Para quem não pode ir a Cannes é um excelente programa e ótima oportunidade de 
ver tudo e tirar suas conclusões”, ressaltou.São esperados cerca de 300 convidados entre 
profissionais de agência e anunciantes. 
 
Professores da ESPM e um grupo selcionado de alunos de publicidade e propaganda também 
estarão presentes no evento. Antes da mostra dos filmes, às 20 horas, haverá um talk show 
entre os jurados presentes, comandado pelo diretor de redação do propmark, Marcello 
Queiroz. Já confirmaram presença Luciano Deos,do GAD e presidente do júri de Design; 
Fernando Figueiredo, da Bullet e jurado de Promo; Raphael Vasconcellos, da AgênciaClick 
Isobar e jurado de Cyber; e Alex Miranda, da Trator Filmes, jurado brasileiro na competição 
Film Craft Lions. Cada um irá falar sobre suas expectativas em relação ao festival deste ano. 
 
A exibição dos filmes e votação estão marcadas para às 20h30. O sistema de votação será 
monitorado pela empresa italiana Telemeeting, por meio de telecomandos e telas digitais, que 
irá permitir a interação do público e irá trazer o resultado imediatamente após a sessão. 
 
O Cannes Predictions 2011 é organizado pela OS Carneiro Eventos, e conta com patrocínio da 
Globo.com, Margarida Filmes, Ponto de Criação e SBT e tem apoio da Gaia Creative. 
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