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O resultado do Brasil no 53 Festival Internacional de Publicidade de Cannes, que terminou 
anteontem, ficou abaixo do resultado de 2005. Nesta edição, o País conquistou 29 estatuetas, 
enquanto no ano passado foram 42. Uma das categorias que decepcionaram foi a de "Film", 
com apenas três leões de bronze. 
 
Brasil tem performance abaixo de 2005 
   
O resultado não foi ruim, ainda assim esteve abaixo da média de 2005. Na 53 edição do 
Festival Internacional de Publicidade de Cannes, que terminou anteontem, o Brasil trouxe 29 
estatuetas, em comparação com as 42 do ano passado. Uma das categorias que decepcionou 
foi a de Film, na qual o País recebeu apenas três Leões de bronze.  
 
"Passarinho", da AlmapBBDO para a Gol Linhas Aéreas, "Pássaro", da Fischer América para a 
Neosaldina (Altana Pharma), e "Ilusão Óptica", da Lew,Lara para o Grupo Schincariol, foram os 
cases brasileiros vencedores em Cannes 2006. Uma das grandes apostas, "Pesadelo", da Duda 
Propaganda para Guaraná Antarctica (AmBev), em que Maradona veste a camisa canarinho, 
foi para a relação dos finalistas, mas na batida do martelo acabou não ganhando estatueta. Em 
2005, o Brasil recebeu, em Film, um Leão de ouro, dois de prata e três de bronze.  
 
De acordo com Jáder Rossetto, VP de criação da Fischer e jurado brasileiro na categoria Film, 
"o futebol não tem o mesmo apelo em todos os países e muitos nem conhecem a rivalidade 
entre brasileiros e argentinos", explicando o fato de "Pesadelo" não ter sido premiado. Para 
Rossetto, apesar de o desempenho do Brasil não ter sido brilhante, o País ficou à frente de 
todos da Europa, com exceção da Inglaterra. Por outro lado, perdeu da Argentina, que sai de 
Cannes com dez filmes premiados com Leão.  
 
Para Rossetto vale lembrar que em Cyber o País também teve performance abaixo da de 2005 
- este ano ganhou nove Leões, ante os 23 (incluindo um Grand Prix) de 2005. "Foi um ano 
difícil. Em filmes, acho que o Brasil pecou muito na produção", detalha Rossetto, ao mencionar 
que isso pode ser um reflexo do corte de verbas por parte dos anunciantes, entre outros 
fatores. "As idéias precisam ser inovadoras, devem entreter", diz Rossetto, para quem o Brasil 
trabalha hoje muito o lado promocional/varejo e pouco a construção de marcas.  
 
"A qualidade dos outros países estava boa", lembra o VP de criação da Lew,Lara, Marco 
Versolato, direto de Cannes. "Acho que o Brasil precisa reinventar um pouco a fórmula da 
propaganda para pode concorrer melhor", completa, ao lembrar que a qualidade da campanha 
não depende somente da agência, mas também do anunciante. "Está faltando ousadia para o 
Brasil", afirma Versolato.  
 
Em Titanium, que premia campanhas que trouxeram bons resultados ao cliente, houve um 
único prêmio ao case japonês dos designers que retrabalharam o código de barras naquele 
país. Eles transformaram esse código em parte integrante do desenho. Quinze empresas 
aderiram à idéia e utilizam o código de barras no design das embalagens. Além do vencedor, o 
júri elegeu outros dois finalistas, um deles o norte-americano da marca Steel Free, de um 
grafiteiro, que simulou ter feito desenhos no avião presidencial, imagem bastante divulgada 
pela internet, o que ajudou a aumentar o recall da marca. O Brasil concorreu com seis cases e 
não teve finalistas. Adriana Cury, da McCann-Erickson, foi a representante brasileira no júri.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 
 
 


