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O Brasil encerra bem a sua participação no Festival de Cannes deste ano, com um total de 43 
Leões, sendo seis deles em filmes (um de ouro, dois de prata e três de bronze), 12 em Press & 
Outdoor, dois em Rádio e 23 em Cyber, um deles Grand Prix. Em 2004, o País recebeu 41 
prêmios.  
 
O Brasil volta de Cannes com 43 Leões 
  
O Brasil encerra bem a sua participação na 52 edição do Festival Internacional de Cannes, 
realizado entre os dias 19 e 25 de junho. Isso porque saiu de lá com um total de 43 Leões, sendo 
seis deles em Film (um de ouro, dois de prata e três de bronze), 12 em Press & Outdoor, dois em 
Radio e 23 em Cyber, um deles Grand Prix. A categoria que premia as melhores propagandas em 
internet ainda deu à DM9DDB o título de agência do ano no festival. Vale lembrar que em 2004, o 
Brasil ganhou 41 Leões, nenhum deles de ouro em Film.  
 
No ano passado, foram 23 em Cyber (sem Grand Prix), 10 em Press & Outdoor, 1 em Media, 2 em 
Direct e 5 em Film. Na edição que acaba de ser encerrada, houve duas categorias estreantes, 
sendo que em uma delas o Brasil não ganhou nenhum prêmio, a Titanium. Neste ano, 
especificamente, também não houve premiações para o País em Media e marketing direto. 
Segundo o jurado brasileiro na categoria Direct, Sidney Ribeiro, vice-presidente e diretor de 
criação da agência Fábrica Comunicação Dirigida, a razão pode ser o fato de o Brasil não ter 
acompanhado tão bem as novas tendências desta modalidade, que exige ações com maior 
integração.  
 
Aliás, foram poucos os jurados brasileiros que finalizaram seus trabalhos (quase todos 
mencionaram o excesso de peças a serem julgadas) sem citar a palavrinha mágica desta edição: 
a tal da integração. Tudo isso, na prática, significa que campanha não é mais apenas televisão. É 
sim televisão (principalmente no Brasil), mas ainda rádio, jornal, revista, muita internet, mala 
direta, entre outras estratégias de marketing. Tudo perfeitamente combinado para impactar o 
consumidor.  
 
Átila Francucci, criativo da JWT e jurado em Film, ao lado de João Daniel Tikhomiroff, da Jodaf 
Mixer, citou a rigidez dos trabalhos de avaliação. "De qualquer forma, o festival foi muito bem 
organizado." Ainda sobre a categoria Film, o Brasil emplacou seis Leões, mas não levou o Grand 
Prix. O prêmio máximo ficou com o filme "Grrrr", criado pela Wieden + Kennedy para a Honda.  
 
A campanha do automóvel Mini Cooper, chamada "Falsificado" e que tem um dos filmes produzido 
pela Jodaf Mixer International, em parceria com a Hungry Man para a agência Crispin, Porter + 
Bogusky levou ouro em Film. Esta mesma campanha conquistou um dos Leões em Titanium. É 
uma das mais citadas como exemplo de integração.  
 
Em Radio, o País ganhou Leão nas duas campanhas que foram para o short list, ambas premiadas 
com bronze. Uma é da agência AlmapBBDO, que confirma no Festival o seu favoritismo para 
ganhar prêmios. O bronze da Almap em Radio foi com o cliente Rádio Bandeirantes. A outra é da 
paranaense Master Comunicação, para o Ministério da Saúde.  
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