
Internet confere três ouros ao Brasil 
 
O Brasil conquistou boas vitórias no segundo dia de competições do Festival de Publicidade El 
Ojo de Iberoamerica. Ontem foram anunciados os vencedores nas categorias Desempenho 
(que elege os melhores anunciantes, produtoras, agências e profissionais) Interativo (para 
peças de internet) e Local (que lista os principais trabalhos de cada país). Com encerramento 
previsto para hoje, em Buenos Aires, o festival é promovido pela revista argentina LatinSpots e 
representado no Brasil pela Gazeta Mercantil.  
 
O Brasil confirmou a tradição na área de criação para a web e arrebatou três ouros, cinco 
pratas e nove bronzes - o prêmio principal da categoria, o Gran Ojo Interactivo, ficou com a 
agência espanhola DoubleYou. Os vencedores brasileiros foram Sinc, com peça para a Reckitt 
Benkiser; AgênciaClick, para Coca-Cola, e AlmapBBDO para Pepsi.  
 
Em Desempenho, o destaque foi a vitória da SantaClaraNitro, selecionada como melhor 
agência do Brasil. Na categoria Melhores Peças de Cine /TV, ganharam o ouro a AlmapBBDO e 
a produtora Dínamo Filmes, responsáveis por "Teste", eleito o melhor comercial do festival. 
Criado para a Casa Zezinho , entidade de apoio a crianças carentes, o comercial foi feito no 
centro de São Paulo e registrou uma "cena real", segundo Paulo Gandra, diretor de filmes da 
Dínamo.  
 
Uma câmera escondida flagrou a reação das pessoas diante de um mesmo menino, que estaria 
perdido na calçada. Em uma das situações, ele estava caracterizado como garoto de rua, 
enquanto na outra ele exibia roupas limpas e boa aparência. Apenas o que estava bem 
arrumado despertou a compaixão dos transeuntes. Depois de exibir os dois garotos, surge na 
tela a pergunta: "Por que algumas crianças nas ruas são problema nosso e outras não?". 
"Creio que esse comercial despertou a atenção pela sua simplicidade. Retratamos uma cena 
cotidiana para alertar para um problema", diz Gandra. "Teste" conquistou o Leão de Prata na 
edição 2008 do Festival de Publicidade de Cannes. A organização do El Ojo não havia concluído 
o balanço das premiações do segundo dia de El Ojo até o fechamento desta edição. Detalhes 
dos resultados podem ser conferidos no site http://www.elojodeiberoamerica.com.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 out., 1 e 2 nov. 2008, Empresas & Negócios, 
p. C6. 


