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O Brasil participa da 53ª edição do Cannes Lions International Advertising Festival, o mais 
importante festival de publicidade do mundo, com número recorde de campanhas inscritas. 
São 2.537 peças publicitárias, o que dá ao país a segunda posição em número de campanhas 
concorrentes - o primeiro são os Estados Unidos com 3.376 inscrições. Em relação ao ano 
passado, o Brasil aumentou em 15% o número de campanhas inscritas.  
 
No total, 82 países participam do festival com 24.862 campanhas divididas em nove 
categorias. O número é 12,5% maior em relação às inscrições de 2005. A categoria "Filmes", 
porém, tem um número 2,7% menor de peças inscritas na comparação com o ano passado. O 
mesmo acontece com a categoria "Marketing Direto" - com queda de 6,5% no número de 
inscrições neste ano em relação a 2005.  
 
A categoria que registrou maior crescimento foi a "Titanium Lions". Concorrem nesta categoria, 
que foi criada em 2005 para premiar as idéias mais inovadoras e audaciosas, campanhas que 
integram várias mídias e formas de comunicação, que vão desde o tradicional filme publicitário 
de 30 segundos para televisão, ao marketing direto, internet, outdoor e novas mídias. Neste 
ano, a "Titanium" teve 202 inscrições, número 52% superior ao de 2005.  
 
O segundo maior aumento entre o ano passado e este ano foi a categoria "Media", com 
aumento de 36%. Nesta categoria são julgados os trabalhos que usam as chamadas mídias 
alternativas ou novas mídias.  
 
O crescimento dessas duas categorias, "Titanium" e "Media", sinaliza uma tendência cada vez 
maior entre agências e anunciantes que lançam mão de todas as formas de comunicação e 
mídia para alcançar um consumidor cada vez menos disponível para campanhas tradicionais.  
 
"A integração da comunicação é uma necessidade hoje em dia, e não apenas uma opção das 
agências de publicidade e dos anunciantes. Dependendo do nicho que se quer alcançar é 
preciso usar um conjunto de ferramentas de marketing em detrimento do formato tradicional 
de publicidade", afirma Luiz Buono, vice-presidente de planejamento e atendimento da Fábrica 
Comunicação Dirigida que participa do Festival de Cannes pelo quinto ano consecutivo.  
 
O ranking brasileiro mostra a agência AlmapBBDO com o maior número de peças inscritas - 
272 peças inscritas, a maioria delas, na categoria "Press", ou mídia impressa. A agência 
F/Nazca vem em segundo lugar com 240 campanhas inscritas. Em terceiro lugar aparece a 
agência DM9DDB, com 177 inscrições.  
 
Em 2005, as agências brasileiras trouxeram na bagagem um número recorde de prêmios: um 
Grand Prix e 43 Leões.  
 
Neste ano, ao recuperar a segunda posição em número de peças inscritas, o Brasil também 
retoma o brilho e volta a assumir um lugar que já lhe pertenceu nos anos de 2001, 2002 e 
2004. Em 2003, quando o mercado publicitário brasileiro atravessava uma forte crise, o país 
caiu para quarto lugar em número de campanhas exibidas no festival, sendo superado pela 
Grã-Bretanha. 
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