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Num enorme galpão de exibições distante do centro da cidade, mais de 25 mil trabalhos 
criativos compõem uma verdadeira ilha da propaganda. Trata-se da escolha dos melhores 
trabalhos inscritos no D&AD Awards, em Londres, que tem, no Brasil, a Gazeta Mercantil como 
representante oficial. Durante cinco dias, representantes de 21 países, num total de 300 
jurados, selecionam o que de melhor foi produzido em 2007, entre eles quatro brasileiros: 
Índio da Costa (Índio da Costa Design), Marcello Laruccia (Laruccia Animação & Efeitos), 
Mauricio Mazzariol (Bigman) e Wilson Mateos (NeogamaBBH) assumindo o lugar de Alexandre 
Gama.  
 
Escolhidos de forma criteriosa pelos "olheiros" do D&AD (uma equipe acompanha ao longo do 
ano, os trabalhos, desempenho e destaque dos criativos), a grande novidade é a participação 
de freelancers no grupo, que conta com profissionais de grandes e pequenas agências, e um 
terço de jurados internacionais estrategicamente alocados nas categorias com maior número 
de peças estrangeiras. Isso para que o fator criatividade não seja sacrificado em função da 
dificuldade em compreender uma peça.  
 
O trabalho do júri teve início em 8 de abril, porém como de costume, a categoria TV & Cinema 
deu o pontapé inicial no dia anterior, acompanhada da categoria Websites, cujo número de 
inscrições teve um aumento de 18%.  
 
Outras categorias que tiveram aumentos expressivos foram Digital Installations, dedicada à 
instalações interativas urbanas, com um aumento expressivo de 75%, e Online Advertising, 
com 35%, que rendem ao festival um aumento de 5% no total de trabalhos inscritos em 
relação à edição anterior.  
 
Destaque para a participação do Brasil, que apresentou aumento de 2% e garantiu a inscrição 
de 350 peças em diversas categorias, mesmo Direct (marketing direto) , que este ano parecia 
ter o sopro vital de criatividade entre os trabalhos expostos na ilha da propaganda. Se um 
passeio pelos corredores da categoria Press (Impresso) faziam muitos ficarem com sono por 
conta da mesmice das imagens superproduzidas e acompanhadas apenas do logo da marca, 
uma visita às mesas de Direct faziam outros tantos se perguntarem: "como é que não pensei 
nisso antes?"  
 
Tendo como princípio premiar a criatividade e não o quanto a indústria está indo bem - ou não 
- perguntas como "de onde o trabalho veio" e "quem o fez" são irrelevantes. O quão cara foi a 
produção também não está em jogo e não soma pontos. A palavra de ordem do atual 
presidente Simon Waterfall é só uma: "Julgue o trabalho que está na sua frente e não deixe 
que nada fique entre você e a peça". E com isso ele aproveitou para acrescentar sua posição 
contrária à presidência anterior quanto a questão dos trabalhos fantasmas.  
 
Em 2007, o então presidente Tony Davidson (Wieden & Kennedy) deixou bem clara sua busca 
pela originalidade dos trabalhos. Sua recomendação era para que em caso de dúvida, a 
suspeita fosse discutida e se comprovada, o trabalho fosse desclassificado imediatamente.  
 
Porque Simon Waterfall busca a criatividade, os parâmetros agora são outros. Só não pense 
você que peças fantasmas - se alguma - serão aplaudidas nesta edição do festival. Até o 
momento do anuário ir para a gráfica, uma equipe do D&AD averigua cada uma das suspeitas, 
tendo havido mesmo casos em que a agência preferiu abrir mão do Lápis Amarelo, a ter que 
encarar o fiasco.  
 
É a primeira vez que o D&AD tem um presidente do mercado digital. Ao assumir o cargo, 
Waterfall declarou que levaria energia elétrica para o D&AD. Eu diria mesmo que o que ele vai 
trazer é uma luz para um mercado que mais parece não saber o que faz, isso, claro, dada as 
devidas proporções para cada país. Especialmente no caso do Brasil, acredito que temos muito 
a aprender, e penso que uma das declarações de Waterfall indica um bom caminho para a 



mudança, que há muito se faz necessária: "A moeda da criatividade é o fracasso, é o tentar 
fazer algo inovador e não o que está na moda. As pessoas que me inspiram se arriscam mais."  
 
Estudantes assumem riscos e é por isso que o trabalho que produzem é tão bom, lembrou o 
presidente. É verdade, e eu acrescentaria que as peças fantasmas também. Ou, como talvez 
prefiram dizer alguns, são boas, pois não passam pelo crivo do cliente.  
 
De uma forma ou de outra, fica o aprendizado: é preciso se arriscar mais, vencer o medo do 
fracasso. E se são os clientes que derrubam as idéias criativas, bem, você não vai ao dentista 
e diz a ele o que ele tem que fazer, porque deveria ser diferente com um publicitário?  
 
Ainda no quesito luz no fim do túnel, Waterfall tem implementado mudanças significativas ao 
D&AD, sem é claro, esquecer-se do fator "charity" e comprometimento com a questão 
educativa. Nesse sentido, uma de suas principais decisões foi pela democratização da 
cerimônia de premiação. Seu objetivo é atrair o maior número de pessoas possível, 
principalmente estudantes, e reuni-las num ambiente que propicie que os trabalhos sejam 
reverenciados. "Não quero pessoas gordas e ricas, prefiro freelancers magrelos". Graças a 
isso, os ingressos serão vendidos a preços convidativos e o local da festa mudou para o 
respeitoso Royal Albert Hall.  
 
No fim, porque os festivais acontecem quase que na mesma época, as pessoas esperam ver 
essa ou aquela peça no painel do júri. São trabalhos que vão ganhar esse e aquele awards, 
mas a pergunta é: "ele ganharia um Lápis?" A resposta, só mesmo no dia 15 de maio. Em 
alguns dias no entanto, será divulgado o shortlist.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 abr. 2008, Comunicação, p. C8. 
 


