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Brasil disputa em 5 áreas 
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por Ana Paula Jung 
- de Cannes 

Este ano o Brasil participou das 
cinco competições do Young 

Lions: Print (Anúncio), F i lm (Fil
me), Media (Mídia), Cyber (Inter
net) e Marketers (Cliente). 

Entre os 25 jovens profissionais 
que integraram a delegação brasi
leira do Young Lions foram esco
lhidas as duplas para cada área: 
André Bueno e Joanna Moura par
ticiparam da competição de Mar
keters; Estevão Queiroga e Mar
celo Bruzzesi estavam em Cyber; 
Manu Mazzaro e Felipe Cirino, 
em Fi lm; André Gramorelli e Gui
lherme Nóbrega Barbato, em Me
dia; e Marcelo Rizerio e Marcos 
Almirante Porto Pires, em Print. 

O programa acontece desde 
1995 e tem o objetivo de propor
cionar a participação de jovens 
profissionais em início de carreira 
no Festival Internacional de Cria
tividade de Cannes. Desde 2008, 
a competição oferece a Young 
Lions Zons, uma área dedicada 
exclusivamente aos delegados do 
mundo inteiro com uma progra
mação paralela de palestras e ati
vidades. "É um amplo espaço de 
debate, aprendizado, inspiração e 
network, contando que este ano 
vieram mais de 750 jovens de 41 
países", disse o responsável pelo 
projeto do Young Lions no Brasil, 
o diretor da ESPM, Emmanuel Pu-
blio Dias. 

O programa acontece em duas 
fases. A primeira é quando cada 
país seleciona os seus delega-

Emmanuel Publia Dias (ESPM) entre dupla de Media, Gramorelli (F/Nazca) e Barbato (DM9DDB) 

dos e escolhe as duplas que vão 
representá-los nas competições. 
A segunda etapa é a disputa em 
Cannes, cujo briefing é conheci
do pelos participantes 24 horas 
antes do prazo de execução dos 
trabalhos. 

Publio Dias disse que o Bra
sil é o País mais premiado na 
competição. Até agora soma 12 
prêmios, sendo sete de ouro e 
cinco de bronze. "Ser um Young 
é como ter um carimbo no passa
porte profissional. É abrir a porta 
de entrada para a construção de 
uma carreira de sucesso", expli
cou Publio Dias. 

Seguidamente acontece de 
constar nas fichas técnicas dos 
trabalhos premiados com Leões 
na competição oficial, nomes de 
jovens criativos. Este ano mesmo 
o young que competiu em Cyber 
(veja texto nesta página), Marcelo 
Bruzzesi, da DM9DDB, subiu ao 
palco para receber dois Leões, 
sendo um de ouro e um de prata, 
em Direct, para "Volta do Ferro-
rama". 

O Young Lions é uma reali
zação do jornal O Estado de S. 
Paulo, representante oficial do 

André Bueno e Joanna Moura: dupla em Marketers 

Festival de Cannes no Brasil, e 
organizado pela Editora Refe
rência e por Emmanuel Publio 
Dias. Tem como patrocinadores 
a Abap (Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade), A B A 
(Associação Brasileira de A n u n 
ciantes), AgênciaClick Isobar, 
AlmapBBDO, A R P (Associação 
Riograndense de Propaganda), 
Cemusa, DM9DDB, DPZ, E S P M , 
Giovanni+Draftfcb, Grupo de 

Mídia de São Paulo, IAB Brasil 
(International Advertising Bu
reau), L imo Inc, SBR e Warner 
Channel. Apoiam a iniciativa: A9 
Audio, A P P (Associação dos Pro
fissionais de Propaganda), Apro 
(Associação Brasileira das Pro
dutoras de Audiovisual), CCSP-
(Clube de Criação de São Paulo), 
Fischer&Friends, Grupo de Pla
nejamento, Momentum e Open-
thedoor. 
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