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O Brasil não conquistou nenhum Grand Oro - a premiação máxima-, mas abocanhou cinco 
ouros (a segunda mais importante) no primeiro dia de competições do Festival de Publicidade 
El Ojo de Iberoamerica, promovido pela revista argentina LatinSpots e representado no Brasil 
pela Gazeta Mercantil. Programado para ocorrer até o dia 31, em Buenos Aires, o festival elege 
as melhores peças publicitárias desenvolvidas em países ibero-americanos ou criadas nos 
Estados Unidos para o mercado hispânico.  
 
Um dos ouros nacionais foi para a agência Sun MRM (que obteve também um bronze) na 
categoria Direto, para estratégias de marketing direto. O primeiro foi pelo trabalho "Picasso", 
para a SulAmérica Seguros, enquanto o bronze foi entregue a "Gordo", desenvolvido para a 
Aymoré.  
 
A JWT arrebatou seu ouro na categoria Innovador, com "GPS", criado para a Nokia. Na mesma 
competição, a DM9DDB obteve distinção igual com "Hot pocket", para a Sadia - a outra vitória 
da agência foi em Prêmio Especiais, na categoria que elege o Melhor Uso de Recurso 
Audiovisuais, com o trabalho "Money", criado para a WWF. O ouro da Bullet veio com 
"Promoção iPod no palito", criado para a Unilever, e a Ponto de Criação obteve o seu com 
"Pringles demolition" (Pringues).  
 
Espanha e Argentina  
 
Os quatro Grand Oro do primeiro dia de competição se dividiram entre Espanha e Argentina. A 
espanhola Vitruvio Leo Burnett conquistou o seu em Conteúdo, com "História de um anúncio 
bonito". A peça foi criada para a Fundação Prodis, voltada a pessoas com necessidades 
especiais. A Marketing Vivo Si, de Madri, ficou com o Gran Oro de Promo, com "Árvore dos 
Desejos".  
 
A DDB Argentina abocanhou o Gran Ojo Inovador com o trabalho "Las Botines de Palermo", 
desenvolvido para a chuteira Borussia, da Puma. Esta ação foi idealizada quando o jogador 
Martín Palermo, do Boca Juniors, iniciou a trajetória para comemorar o 180º gol da carreira e 
se estendeu até o momento em que ele alcançou a meta. A Leo Burnett da Argentina venceu 
em Direto com a peça "Casa Inundada", para a Casa Cruz Roja Argentina. O anúncio apresenta 
uma casa durante uma enchente que exibe a placa: "O norte precisa de sua ajuda".  
 
Até o fechamento desta edição, a organização do festival não havia concluído o balanço geral 
das premiações do primeiro dia. Além das disputas publicitárias, o El Ojo tem em sua 
programação uma série de palestras e debates. Detalles podem ser obtidos no site 
http://www.elojodeiberoamerica.com.  
 

 



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C2. 


