
Leo Burnett mostra favoritos a Leões 
 
A Leo Burnett Tailor Made, em parceria com o propmark e o jornal O Estado de S. Paulo, 
representante oficial no Brasil do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, realizam 
o tradicional Cannes Predictions nesta segunda-feira (13), a partir das 19h, na sede da ESPM, 
em São Paulo. 
 
No evento, o público poderá assistir à seleção de comerciais destacados globalmente pela Leo 
Burnett (veja ao lado) como os que mais apresentam potencial de conquista de prêmios na 
edição de 2011 do Cannes Lions. Além deles, também serão exibidos os filmes nacionais pré-
selecionados (confira tabela) pelas agências do Brasil, que na opinião dos criativos têm mais 
chances de ganhar Leões em Cannes. 
 
O critério dessa seleção foi unir a indicação da Leo Burnett de campanhas internacionais 
premiadas em outros festivais com destaque nos Estados Unidos, Europa e Ásia com trabalhos 
do Brasil. Vale destacar que entre os 40 cases da lista internacional do Cannes Predictions há 
dois trabalhos brasileiros relacionados. 
 
Um deles é a "República Popular do Corinthians", desenvolvido pela F/Nazca Saatchi & Saatchi 
inspirada no centenário do clube paulistano. O segundo é "O maior abraço do mundo", da 
Monumenta, de Brasília, para o Conselho Nacional do Sesi, contra a violência sexual a crianças 
e adolescentes. A ação fez com que a estátua do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do 
mundo moderno, fechasse os braços por meio de técnicas de projeção mapeada e luz, 
simulando um abraço, gesto símbolo da campanha "Carinho de Verdade". A Monumenta, aliás, 
acaba de incorporar a agência mr. brain. 
 
Os organizadores do Cannes Predictions no Brasil prometem levar todo o clima do Palais de 
Cannes para a ESPM. Uma das novidades este ano é a votação aberta para o público e a 
transmissão online através do link: mms://gtec-digital.wtv.com.br/ gd live. 
 
Além da votação popular, os cases também serão avaliados por um júri composto de VIPs do 
mercado. Dentre os profissionais já confirmados estão: Hermann Matinke, gerente de 
marketing da Chevrolet; Hugo Rodrigues, coo e cco da Publicis Brasil; Felipe Lu-chi, diretor de 
criação da Talent; Cassio Moron, diretor de criação da Loducca; Marcelo Alonso, diretor de 
comunicação da Vivo; Alex Miranda, da Trator Filmes; Luciano Deos, da GAD Design, e Marcelo 
Heidrich, da Ponto de Criação. 
 
A votação dos filmes, que tem como objetivo apontar os favoritos aos Leões, será monitorada 
pela empresa italiana Telemeeting, por meio de telecomandos e telas digitais que permitem a 
interação do público. O resultado da votação será divulgado logo após a sessão. 
 
Antes da exibição dos comerciais, o jornalista Marcello Queiroz, diretor de redação do 
propmark, comandará um talk show com os jurados e convidados que terão oportunidade de 
falar sobre suas expectativas em relação à 58a edição do maior festival de publicidade do 
mundo. 
 
A estimativa de público para o Cannes Predictions em São Paulo é de 300 pessoas. O evento 
tem patrocínio da Gaia Creative, Globo.com, Margarida Filmes, Ponto de Criação e SBT. 
 
 



 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 jun. 2011, p. 11.  
 


