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Envolto em glamour e embalado por shows de rock e pista de dança, o D&AD deste ano teve 
quebra de recordes e vitória de brasileiros. Realizada na noite de quinta-feira passada, dia 15 
de maio, em Londres, a edição 2008 do festival inglês de publicidade e design, do qual a 
Gazeta Mercantil é representante oficial e exclusiva no Brasil, contou com a entrega de seis 
Black Pencil (Lápis Preto), o prêmio máximo concedido pelo D&AD.  
 
"Em 45 anos de D&AD, esta e a primeira vez que seis Lápis Pretos são premiados numa 
mesma edição", disse Simon Waterfall, presidente do D&AD, durante a cerimônia de premiação 
(veja mais detalhes em entrevista nesta página). A variação no número de vencedores a cada 
ano ocorre porque, diferentemente de outros festivais, o D&AD não fixa a quantidade de 
prêmios concedida - os jurados decidem quem e quantos concorrentes merecem abocanhar os 
prêmios. Para dar uma idéia desse conceito, no ano passado foram apenas dois Lápis Pretos.  
 
Para o Brasil, a grande notícia foi a conquista de dois Yellow Pencil (Lápis Amarelo), o outro 
prêmio do D&AD. Os arquitetos Márcio Kogan e Isay Weinfeld, ambos com escritórios em São 
Paulo, venceram, respectivamente, nas categorias Espaço Público & Comunidade e Varejo & 
Serviços. Kogan desenvolveu o trabalho de ambientação do berçário Prime Time, no Morumbi, 
em São Paulo, destinado a crianças de até quatro anos.  
 
Segundo Kogan, o objetivo do projeto foi fazer com que o espaço físico da instituição 
contribuísse para o bem-estar e a integração da criança ao processo educativo. "Houve todo 
um cuidado com a funcionalidade do ambiente e também com a valorização dos sentimentos 
infantis, para estimular o desenvolvimento das crianças", afirmou Kogan, minutos após ser 
anunciado como vencedor.  
 
O trabalho de Isay Weinfeld, por sua vez, foi feito para a Livraria da Vila, em São Paulo. Trata-
se do desenvolvimento da arquitetura de uma das unidades da rede. Apenas para citar um 
exemplo, um dos diferenciais criativos do projeto é o fato de a loja ter portas repletas de 
livros. "No D&AD há um apelo muito forte por criação; eles valorizam as sacadas. Creio que 
meu projeto possa ter chamado atenção dos jurados justamente por aliar arquitetura e 
criação", disse Weinfeld. Ao todo, o D&AD distribuiu 64 Lápis Amarelos neste ano.  
 
Reis dos lápis  
 
Os norte-americanos abocanharam três Lápis Pretos, enquanto os ingleses ficaram com dois e 
os japoneses com um. Entre os vencedores estão a agência Fallon, de Londres, na categoria 
comercial de TV 61-120 segundos, com o filme "Gorilla", para a marca Dairy Milk, da 
Cadbury's. Já a Apple, dos EUA, papou dois. Um foi conquistado com o iPhone, na categoria 
livre, e o outro com iMac, na categoria trabalho e indústria. O único Lápis Preto que foi para o 
Japão ficou com a Projector, na categoria campanha de propaganda digital, criada para o 
cliente Uniqlock.  
 
A edição 2008 do D&AD contou com 25 mil peças inscritas, advindas de 67 países - no ano 
anterior, quando também houve o mesmo número de inscritos, foram 58 países.  
 
Internacional  
 
Uma das possíveis explicações para o maior número de regiões concorrendo é o esforço de 
internacionalização empreendido pelo D&AD. Cobiçado e altamente disputado entre os 
profissionais de criação das agências de todo o mundo, o festival inglês busca atualmente 
alargar suas fileiras e tornar sua marca mais conhecida, mas sempre zelando pelo alto grau de 
exigência na qualidade dos trabalhos, segundo os organizadores.  
 
Além disso, também percebe-se a tentativa do D&AD de estar em sintonia com os novos 
tempos. Não por acaso, a edição 2008 apostou na levada pop - uma evolução sobre os anos 
anteriores - e terminou com uma grande festa. Ao som ao vivo de bandas de rock, a festa de 



enceramento teve também intervenções de DJs, que fizeram pessoas de diversos cantos do 
mundo dançarem sem parar no imponente Royal Festival Hall, à beira do rio Tâmisa, algumas 
delas até mesmo empunhando o seu troféu: um lápis amarelo ou até mesmo um preto.  
 

 
Leia mais: 
 
Inovação foi o destaque 
 
Simon Waterfall, presidente do D&AD, é um homem que respira design e tecnologia desde 
garoto. Tornou-se diretor de criação aos 16 anos, época em que dava primeiros passos na 
criação de jogos para computador. Depois de ter completado seus estudos de pós-graduação 
na área de design industrial no Royal College of Art, em 1994, fundou uma empresa chamada 
Deepend Design. Em 2001, criou a Poke, em conjunto com cinco parceiros. Nesta entrevista 
exclusiva à Gazeta Mecantil, ele analisa os trabalhos inscritos no D&AD 2008.  
 
Gazeta Mercantil - Qual sua análise a respeito dos trabalhos inscritos no D&AD 2008?  
 
Este ano o quesito inovação no D&AD merece um lugar de destaque. Já se foram os dias de 
tecnologia e mídia de choque. O que brilhou em 2008 foram as impecáveis equipes de design 
que trabalharam as marcas de maneira apropriada. Até diferentes concepções, como "Gorilla", 
se deram bem em sua tarefa de associar um conteúdo forte a uma marca de sucesso.  
 
Gazeta Mercantil - No conjunto, os trabalhos inscritos apontam alguma tendência ou inovação 
nas áreas de publicidade ou design?  
 
Certamente não sou um seguidor de tendências. Mas o principal foco este ano foi estar 
conectado. Muito da linha de trabalho é parte de um pequeno universo de algo muito maior 
que abarca toda a mídia. A Poke (empresa da qual é sócio) investiu bastante na área digital e 
isso gerou uma mudança fundamental, passando de simples sites baseados em vídeos comuns 
a vídeos de conteúdos digitais complexos e magnificamente bem escritos. A Unilock (outra 
empresa) é um exemplo perfeito de profundidade em sua concepção e design  
 
Gazeta Mercantil - Neste ano, houve alguma alteração na estrutura da premiação, como a 
inserção de alguma categoria?  
 
Uma mudança foi a inclusão do marketing em celulares como uma nova categoria. Esta 
inclusão reflete a continuação da diversidade da indústria. Além disso há uma participação 
maior de outros países. Os ganhadores deste ano representam um real cruzamento de 
criatividade de trabalhos, de websites a design do meio ambiente, de comerciais a ilustrações.  
 
Gazeta Mercantil - Quais os critérios que nortearam o trabalho dos jurados?  
 
Eles avaliaram as peças de acordo com os seguintes fatores: uma idéia inovadora, bem 
executada e aplicada no contexto apropriado. No D&AD, temos categorias de idéias, tais como 
anúncio de TV e cinema, cartazes, design gráfico. Nestas, a ênfase é a idéia boa e inovadora. 
Além disso, temos categorias focadas na habilidade da execução, como ilustração, fotografia, 
redação do anúncio, etc. O trabalho que for premiado com um Lápis Amarelo D&AD estabelece 
novos critérios de padrão de excelência para o quesito criatividade. Por outro lado, o Lápis 
Preto D&AD premia trabalhos que são verdadeiramente originais Os jurados não devem 
necessariamente premiar alguém com um Lápis se sentirem que o trabalho não possui padrão 
adequado. Isso é o que faz com que o concurso seja tão acirrado.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C4. 


