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Parte da delegação brasileira do Young Lions se reuniu na manhã da última terça-feira (14) na 
sede da ESPM, em São Paulo, para o tradicional café da manhã de despedida antes da partida 
para o Festival de Criatividade de Cannes. Eles foram recebidos por Emmanuel Publio Dias, 
diretor de marketing, e pelo professor Luiz Fernando Garcia, diretor nacional da graduação em 
comunicação social da instituição, que disse para os jovens profissionais aproveitarem bem 
essa oportunidade única na carreira. “Ninguém volta de Cannes igual. Todos voltam melhor, 
seja pela rica troca de experiências ou até elevando seu status profissional”. 
 
Dias, por sua vez, lembrou de criativos que já foram Young Creatives e fizeram seus nomes na 
publicidade brasileira, casos de Ricardo Chester, sócio-presidente da Babel, Luiz Sanches, hoje 
diretor de criação da AlmapBBDO, entre outros. “Dos diversos profissionais da AlmapBBDO que 
no ano passado subiram ao palco do Palais para receber o título de Agência do Ano, cinco eram 
ex-“young”. Fora que entre os patrocinadores há a presença de diversas entidades, entre elas, 
a Abap e a ABA, o que colabora com o nosso trabalho”, afirmou. 
 
As duplas brasileiras que irão concorrer no Young Lions Competition são formadas por Estêvão 
Queiroga e Marcelo Bruzzesi (ambos da DM9DDB), em Cyber; Manu Mazzaro (freelancer) e 
Felipe Cirino Chinellato (Media Contacts/Havas Digital), em Film; André Gramorelli (F/Nazca 
S&S) e Guilherme Barbato (DM9DDB), em Media; Marcelo Rizerio Borges e Marcos Almirante 
Porto Pires (ambos da Lew’Lara\TBWA), em Print; e André Bueno (Sadia) e Joanna Moura 
(Vivo), na estreante Young Lions Competition Marketers. 
 
O programa Young Lions é uma realização do jornal O Estado de S. Paulo, representante oficial 
do Festival de Cannes no Brasil, e realizado pela Editora Referência e por Emmanuel Publio 



Dias. Tem como patrocinadores a Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), 
ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), AgênciaClick Isobar, AlmapBBDO, ARP (Associação 
Riograndense de Propaganda), Cemusa, DM9DDB, DPZ, ESPM, Giovanni+Draftfcb, Grupo de 
Mídia de São Paulo, IAB Brasil (International Advertising Bureau), Limo Inc, SBT e Warner 
Channel. O apoio é da A9 Áudio, APP (Associação dos Profissionais de Propaganda), Apro 
(Associação Brasileira das Produtoras de Audiovisual), CCSP – Clube de Criação de São Paulo, 
Fischer & Friends, Grupo de Planejamento, Momentum e Openthedoor. 
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