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CANNES - O Brasil conseguiu emplacar ontem 100 peças impressas de um total de 814 
que trouxe na bagagem na esperada "short list" da categoria Press&Outdoor do 50.º 
Festival Internacional de Publicidade de Cannes. Numa lista em que estão apenas as 
707 melhores peças publicitárias de um total de 8.669 inscritas este ano por 65 países, 
não deixa de ser um feito e tanto.  
 
Afinal, estar entre os finalistas é o primeiro passo para a conquista dos cobiçados leões 
do festival, cujos vencedores desta categoria serão conhecidos hoje. O Brasil é líder 
nas indicações.  
 
Na categoria Cyber Lions, de criação para internet, o Brasil conseguiu a inclusão de 41 
trabalhos com 205 selecionados pelos jurados. O País é também, e de longe, o melhor 
classificado na disputa pelos Cyber Lions, ficando à frente dos Estados Unidos e do 
Reino Unido. A short list de Cyber contém trabalhos selecionados de um total de 1.244 
inscritos por 40 países - o Brasil trouxe 159 peças.  
 
Entre os trabalhos impressos de agências brasileiras se destaca a campanha criada 
pela Almap/BBDO para a Stock Photos. Mostra detalhes de fotos, que poderiam estar 
em páginas de revistas famosas, mas que ao serem vistas na totalidade têm outra 
característica. Um belo pôr-do-sol, por exemplo, é visto numa praia absolutamente 
poluída, quando a foto é mostrada na totalidade.  
 
Uma campanha criada pela DM9DDB para os alto-falantes Morel, pequenos e 
eficientes, chama a atenção pelo inusitado que exibe: anões como personagens de 
filmes e de bandas de música.  
 
Indústria que no Brasil movimentou R$ 13 bilhões no ano passado, irrigando os meios 
de comunicação, a publicidade brasileira é uma das estrelas do Festival de Cannes 
quando o assunto são peças impressas e Cyber Lions - desde que a categoria foi criada 
em 1998, o País é um dos principais vencedores. Já conquistou 27 Cyber Lions, e 
perde apenas para os EUA com 44 leões.  
 
Para os brasileiros uma surpresa: peça impressa da revista Señor Futbol Weekly, 
criada pela mexicana Nazca Saatchi & Saatchi mostra um pai pedindo ao cabeleireiro 
para que corte o cabelo da filha igual ao usado por Ronaldo na Copa de2002. A 
menina, é claro, sorri meio sem graça.  
 
O Brasil aqui é sucesso não só nas short lists das categorias que dão charme ao 
festival, mas também por exportar alegria, beleza e sensualidade para as telas do 
Palais.  
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