
Brasil já acumula 17 Leões no festival 
 
Já foram cinco Leões em Press, quatro em Outdoor, um em Media, seis em Radio e um em 
Direct, somando 17 estatuetas para o Brasil na 53 edição do Festival de Publicidade de 
Cannes. Este é o desempenho das agências brasileiras, que ainda terão os seus trabalhos 
julgados em Titanium e Film, já que Cyber, categoria em que o País emplacou 49 peças na 
relação dos finalistas, terá resultado dos ganhadores divulgado hoje.  
 
O Brasil ainda ganhou Young Creatives na categoria Cyber. Domênico Massareto, da Africa, 
Caio Mattoso, da DM9DDB e Silvio Medeiros, da JWT, venceram a competição para jovens 
talentos na categoria Cyber.  
 
Superando o desempenho do ano passado (quando foram dois troféus de bronze), o Brasil 
acaba de ganhar seis Leões em Radio: dois de prata e quatro de bronze, uma performance 
bem superior à do ano passado. Foram premiadas Fischer América (Electrolux) e JWT Curitiba 
(91 Rádio Rock).  
 
De acordo com o jornal especializado Propaganda & Marketing, o Brasil conquistou cinco Leões 
na competição de Press do Cannes Lions 2006: um de ouro e quatro de bronze. O troféu de 
ouro foi para a Publicis Brasil com a série de anúncios criada para o fio dental Cepacol (Sanofi-
Aventis).  
 
A Loducca ganhou dois prêmios de bronze, um deles para a cera Brilho Fácil (KM Casa). O 
outro é para a MTV. A DPZ ganhou bronze com o cliente Rubayat, enquanto a JWT Curitiba 
ficou com bronze com trabalho para o para o HSBC.  
 
Os quatro Leões brasileiros em Outdoor vão para Leo Burnett (prata), para o cliente Fiat. O 
outro Leão de prata é da JWT Curitiba com campanha para o HSBC. Os de bronze são da Duda 
Propaganda (ESPN) e da AlmapBBDO (Fundação O Boticário). Em Media o Brasil ganhou um 
Leão de prata, que segue para a JWT, com trabalho destinado à pastilhas Benalet (Pfizer).  
 
Ontem, foi divulgado também a shorlist em Cyber (internet) e o Brasil surge com 49 trabalhos. 
A DM9DDB confirma seu favoritismo, com 15 peças indicadas.  
 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


