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CANNES - A orla do balneário francês da Côte D'Azur teve na madrugada de ontem a 
sua noite de reveillon de Copacabana, com uma queima de fogos que durou cerca de 
40 minutos. Era a festa de encerramento do 50.º Festival Internacional da Publicidade 
de Cannes. No jantar servido no pier do Palais des Festivals, vencedores mostravam os 
seus leões e publicitários e homens de comunicação do mundo inteiro trocavam 
cartões na esperança de fechar negócios ou manter contato.  
 
Antes, porém, ocorreu no palco principal do Palais a entrega dos disputados leões da 
categoria filmes e os prêmios especiais do festival. Quem roubou a festa não foi 
nenhum publicitário, mas o atleta americano e recordista olímpico Carl Lewis, que 
entregou o leão de Anunciante do Ano ao criador e presidente da Nike, Phil Kinight. 
Lewis foi calorosamente aplaudido, numa cerimônia em que nunca se viu, nos últimos 
três anos, tantas vaias.  
 
Nem o publicitário brasileiro Alexandre Gama, da Neogama, foi poupado das vaias, 
embora tímidas, ao subir ao palco para receber o leão de ouro, o único conquistado 
pelo País na categoria filmes, para comercial da GE/Dako.  
 
Nele, um porco, depois de assado, deixa cair a maçã da boca e fica com a língua de 
fora ao ver o fogão de onde saiu.  
 
As maiores vaias foram para o comercial de produto de beleza criado pela tailandesa 
BBDO Bangkok. Também o comercial da rede McDonald's, criado pela Leo Burnett de 
Madrid, foi vaiado intensamente.  
 
A platéia que lotou o salão principal do Palais e até os seus anexos deixou claro que só 
tinha aplausos entusiastas para o filme "Escultor", da italiana Euro RSCG Mezzano para 
o carro Peugeot 206. Também aplaudiu o Leão de Titânio, criado este ano para 
projetos que fogem ao tradicional, dado à Fallon pelos filmes de curta-metragem da 
BMW, dirigido por cineastas famosos, como Ang Lee, John Frankemheimer e Guy 
Ritchie. O filme da Peugeot mostra um indiano destruindo um carro velho para que 
fique com o mesmo design do Peugeot 206, depois sai às ruas, orgulhoso, para exibir 
seu feito, que teve a ajuda até de um elefante.  
 
Sorte do vencedor do Grand Prix, filme criado pela agência de publicidade Crispin 
Porter + Bogusky, de Miami, para a rede de objetos de decoração Ikea ter sido 
aplaudido e ter recebido a estatueta quando Carl Lewis ainda deixava o palco e logo 
após canhões arremeterem papéis picados dourados sobre a platéia, encerrando a 
cerimônia.  
 
Esse vencedor do Grand Prix mostra uma mulher que compra uma luminária nova e 
põe a velha no lixo, só que depois a vê na rua, tomando chuva, e parece ficar 
arrependida pelo apego que tinha ao objeto. Um homem entra em cena e diz que 
luminária não têm sentimento e que é preciso trocar coisas velhas, que não funcionam, 
pelas novas.  
 
O filme Escultor, no entanto, levou o prêmio de melhor filme da imprensa especializada 
e dividiu ouro na categoria carros com outro favorito, o filme "Lençol de metal" de 



Honda, criado pela Wieden+Kennedy, rede do presidente do júri deste ano, que mostra 
peças se encaixando até formar o carro.  
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