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O 53 Festival de Publicidade de Cannes conheceu ontem as agências que têm chance de levar 
para casa um Leão na categoria Film (filmes), uma das mais disputadas de todo o evento. Das 
233 peças inscritas, o Brasil emplacou 21 trabalhos, um a mais do que no ano passado, na 
relação dos finalistas (shorlist). Oficialmente, os vencedores serão apresentados no sábado. 
Entre as agências como maior número de indicações, em primeiro lugar está a AlmapBBDO, 
seguida da Fischer América.  
 
Já entre os filmes brasileiros indicados para a finalíssima, dois estão sendo muito bem 
comentados e parecem já ter ganho Leões. São eles: "Pesadelo", da Duda Propaganda para o 
Guaraná Antarctica, da AmBev, (com Maradona) e "Passarinho", da AlmapBBDO para a Gol 
Linhas Aéreas. Em Film, o jurado brasileiro é o VP de criação da agência Fischer América, Jáder 
Rossetto.  
 
Entre todos os países, os Estados Unidos são o que mais emplacaram peças na shortlist. Foram 
146 filmes, seguidos por Reino Unido, com 64 peças. Brasil é o sexto país com mais finalistas. 
Em terceiro está a França (30), em quarto, a Argentina (29), e em quinto, a Holanda (24).  
 
O fato de a Argentina estar à frente do Brasil na shorlist de Film confirma a análise feita por 
Rossetto a este jornal, de que o país vizinho deveria mesmo surpreender. Segundo Rossetto, 
um dos fatores que atualmente favorecem a propaganda argentina são a boa qualidade de seu 
cinema e o retorno de muitos publicitários que, por causa da recente crise, foram morar em 
países da Europa e Estados Unidos. Agora, passada a fase problemática para a economia, eles 
estão voltando e ajudando a elevar a qualidade do que a Argentina produz.  
 
Em Outdoor os argentinos foram premiados com um Leão de ouro que de certa forma lembra o 
Brasil. A peça premiada foi a pintura da deficiente argentina Antonella Semann, participante da 
Associação dos Artistas Sem Mãos. Com o título "Feet can be hands", assinada pela BBDO 
Buenos Aires, estampa o jogador Carlitos Tevez com a camisa do Sport Club Corinthians 
Paulista.  
 
Em relação às produtoras, que também são premiadas com Leão, foram 15 as brasileiras 
finalistas. Jodaf Mixer, Sentimental Filmes, Conspiração Filmes e AD Estúdio têm cada uma, 
dois cases brigando por Leões. Ainda estão competindo na shorlist Cine, Zeppelin, Farofa 
Filmes, Pródigo Filmes, O2, entre outras, além da produtora argentina Oruga Filmes, que 
realizou um comercial brasileiro, o filme "Rolling", da Lowe para Unilever.  
 
Vale lembrar que existe uma tendência, ainda que discreta, de algumas produtoras brasileiras 
perderem trabalhos para as da Argentina que, além de qualidade, oferecem bom preço, frente 
a valorização do real.  
 



 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 


