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O Brasil não conquistou nenhum Gran Ojo, um dos maiores prêmios do Festival El Ojo de 
Iberoamérica, mas trouxe de Buenos Aires vitórias importantes para a publicidade nacional, 
especialmente para a AlmapBBDO e Marcello Serpa, um de seus fundadores. A empresa 
paulista foi a mais premiada da competição, o que lhe valeu o título de Melhor Agência do Ano 
na região, e Serpa foi eleito Melhor Diretor de Criação. Até o fechamento desta edição, a 
organização do festival não havia concluído o balanço geral da competição. Mas levantamento 
feito pela reportagem aponta que, na disputa entre países, a publicidade verde-amarela ficou 
atrás da Argentina e da Espanha, as outras duas forças presentes no festival. A primeira 
abocanhou cinco prêmios Grand Ojo, enquanto os espanhóis ficaram com quatro.  
 
Na luta por ouros os brasileiros tiveram melhor desempenho e rivalizaram com os espanhóis: o 
Brasil ficou com 21, quase o mesmo número da Espanha (22). Na liderança absoluta aparece a 
Argentina, com 31 ouros. Promovido pela revista argentina LatinSpots, o El Ojo é representado 
no Brasil pela Gazeta Mercantil.  
 
A AlmapBBDO obteve 68 pontos, 11 a mais que a segunda colocada, a Y& R Argentina. A 
terceira colocação foi dividida entre DDB Argentina , Del Campo Nazca S&S, Leo Burnett 
Argentina e TBWA Espanha - todas com 49. As outras agências brasileiras mais bem 
posicionadas foram DM9DDB (10º colocação), JWT (12º), SantaClara Nitro (13º) e a Leo 
Burnett (16º). No total, 19 agências nacionais conquistaram prêmios na XI edição do festival 
argentino.  
 
No dia de encerramento do festival foram divulgados os vencedores das categorias Cine/TV, 
Mídia Impressa, Mídia Exterior, Rádio, Campanhas Integrada e Terceiro Olho, distinção 
concedida aos melhores do festival – o Brasil não teve peça vencedora nessa categoria.  
 
Entre as disputas nas quais o Brasil mais se destacou está Mídia Impressa, que rendeu oito 
ouros. O Gran Ojo nessa competição ficou com a campanha "Moscas", criada pela agência 
espanhola Contrapunto, de Madri, para a Anistia Internacional. Com bom humor e uma boa 
dose de provocação, os anúncios mostram os presidentes do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e 
dos Estados Unidos, George Bush, e o primeiro ministro da Rússia, Vladimir Putin, 
atrapalhados por uma mosca. Na categoria Mídia Exterior, as agências brasileiras ficaram com 
três ouros, em Rádio, duas conquistas: uma de prata, para Leo Burnett, com spot para Fiat, e 
DM9DDB, para a Gol.  
 
Em Cine/TV, as agências brasileiras receberam dois troféus de cada valor. Os de ouro foram 
para a AlmapBBDO, com "Teste", para Casa do Zezinho, e para a Leo Burnett, com a ação 
"Tudo tem seu preço" para a Lance Final. Os dois de prata foram para "Surpresa", da JWT para 
a Nestlé; e "Money", da DM9DDB para a WWF, que também já havia conquistado o título de 
Melhor Animação entre os Prêmios Especiais. Os de bronze foram entregues para "Noticiário", 
da McCann Erickson para a Clorets; e para "Cinto", da Agência3 para a Oktober Fest. O Grand 
Ojo ficou com "Bon Jovis", da argentina La Comunidad para a Film Suez.  
 
Reflexões sobre a crise  
 
Em meio à caça aos troféus, o El Ojo proporcionou debates sobre tendências na comunicação 
e, claro, reflexões sobre o impacto da crise financeira mundial nos negócios do setor. A opinião 
predominante sobre esse assunto é que não há dúvidas de que o mercado publicitário sentirá 
os efeitos da turbulência econômica, embora ainda seja cedo para estimar o tamanho do 
problema. É o que diz, por exemplo, o presidente da Y&R Argentina, Dario Straschnoy.  
 
"Não é possível saber ainda o que acontecerá. Os anunciantes estão cautelosos. Esperam os 
desdobramentos da crise para tomar decisões", diz. Para ele, o Brasil é um exemplo a ser 
seguido na área digital. "A Argentina é mais arrojada na produção de comerciais, mas não tem 
a mesma desenvoltura no campo digital. Nessa área, o Brasil está muito mais avançado que 
nós".  



 

 
 

 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C4. 


