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Leão será entregue a Helmut Panke pelas inovações da montadora na publicidade 
 
Helmut Panke, o presidente do Comitê Diretivo de Gerenciamento da BMW AG, é o Anunciante do 
Ano da 51.ª edição do Festival Internacional da Publicidade de Cannes, que ocorre entre 20 e 26 
de junho neste balneário francês da Côte D'Azur. O executivo receberá o prêmio no encerramento 
do festival, na noite do dia 26.  
 
Segundo o presidente do festival, no Brasil representado pelo jornal O Estado de S. Paulo, Roger 
Hatchuel, a escolha de Panke tem a ver com a publicidade criativa da BMW e o investimento da 
montadora alemã em marketing. Hatchuel destacou o impacto da publicidade da montadora e os 
prêmios conquistados pela BMW nas edições anteriores do festival para justificar a escolha do 
executivo e da empresa.  
 
No ano passado, a BMW foi a primeira empresa a conquistar o Leão de Titânio do festival, uma 
estatueta criada especialmente para trabalhos que apontem novas formas de comunicação das 
marcas. O projeto BMW Films, com a série The Hire, em que convidou prestigiados diretores para 
curta-metragens que têm como pano de fundo os carros, conquistou os aplausos do público e do 
júri.  
 
A empresa também inovou ao exibir esses filmes, pequenas obras de artes, pela internet, no site 
www.bmwfilms.com, com destaque para as produções de Guy Ritchie, Ang Lee e John 
Frankenheimer.  
 
No filme Star, Ritchie mostra a própria mulher, a cantora Madonna, deixando um hotel e iniciando 
com um motorista uma louca corrida pelas ruas para fugir dos famosos paparazzi, os fotógrafos 
carrapatos de personalidades. São mais de cinco minutos de exibição da performance de uma 
BMW e outros tantos de Madonna dando 'chiliques' com o motorista.  
 
Já para quem quer ver uma modelo brasileira fazendo sucesso no exterior, o filme indicado da 
série da BMW é The Follow, dirigido pelo chinês Wong Kar-Wai, um dos diretores cults do 
momento, onde Adriana Lima faz par com Mickey Rourke, o ator que conquistou Kim Basinger em 
9 e 1/2 Semanas de Amor.  
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