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O Brasil não conquistou nenhum Gran Ojo (premio máximo) no Festival de Publicidade El Ojo 
de Iberoamerica, encerrado na última sexta-feira (31), em Buenos Aires. A Argentina foi o 
país que recebeu mais troféus de ouro (31). Em seguida destacou-se a Espanha, com 22 e, 
em terceira posição, o Brasil com 20 ouros.  
 
Na categoria El Ojo Desempenho 2008 (categoria que premia as melhores agências, criativo, 
produtora, diretor, anunciante e rede de comunicação do festival), a Almap-BBDO foi eleita a 
melhor agência do El Ojo 2008, com 68 pontos. A Y&R Argentina ficou na segunda posição 
com 57 pontos. Em terceiro, empatados com 49 pontos, estão DDB Argentina; Del Campo 
Nazca S&S; Leo Burnett Argentina e TBWA Espanha.  
 
O sócio e diretor de criação da AlmapBBDO, Marcello Serpa, foi eleito o melhor criativo do El 
Ojo 2008.  
 
Em relação à melhor rede, o El Ojo premiou em primeiro lugar a BBDO com 224 pontos. O 
anunciante eleito pelo festival foi Unilever com 60 pontos.  
 
Já a produtora Landia, da Argentina, foi considerada a melhor do El Ojo. E o diretor de cena 
Andy Fogwill (também da Landia) o melhor diretor.  
 
Este ano, o Brasil foi representado no júri por 29 profissionais. Ao todo, o El Ojo contou com 
105 jurados. O festival contabilizou 5.581 peças inscritas. Em 2007, foram inscritas 5.500 
peças. Assim como no ano passado, o jornal Gazeta Mercantil foi o representante oficial do 
festival no Brasil. 
 
Classic 
 
O El Ojo contou ainda com as seguintes categorias: Classic (melhores peças de TV/cine, 
impresso, rádio e mídia exterior); Internet; Inovação (melhor criatividade e inovação no uso 
das mídias); Conteúdo (melhor desenvolvimento de conteúdo para uma marca); Marketing 
Direto; Promoção; e El Tercer Ojo (melhor idéia desenvolvida para qualquer mídia).  
 
Na categoria Classic Impresso, a Espanha recebeu Gran Ojo pelo anúncio “Moscas” da 
Contrapunto BBDO Madrid para a Anistia Internacional Espanha.  
 
O Brasil recebeu oito ouros pelos anúncios “Hobby”, da Giovanni+DraftFCB para Baygon 
Insecticida; “Google Earth México”, da AlmapBBDO para a Havaianas; “Besouros”, da JWT 
Brasil para o HSBC; “Chave”, da AlmapBBDO para Cia. das Letras; “Cuba”, da Agência 3 para 
Shangri-lá; “Bola 3D”, da Leo Burnett Brasil para Arcor;  “Celebridades”, da JWT Brasil para o 
HSBC, e “Olhos”, da SantaClaraNitro para Fox Channel. O País também recebeu oito pratas e 
sete bronzes. 
 
Em Cine/TV, a Argentina conquistou Gran Ojo com “Bonjovis”, da La Comunidad para Film 
Suez/Gire.  
 
O Brasil conquistou dois ouros com “Teste”, da AlmapBBDO para a Casa do Zezinho; e “Tudo 
tem seu preço”, da Leo Burnett  para o Lance Final; duas pratas com “Surpresa”, da JWT 
Brasil para Nestlé; e “Money”, da DM9DDB para WWF.  
 
Grand Prix de Rádio foi para Argentina com “Contactos en la noche”, da Y&R para Kopelco. A 
Argentina também ficou com o GP de em Mídia Exterior, com “Casa inundada”, da Leo 
Burnett Argentina para Cruz Roja Argentina. O Brasil levou três ouros e dois bronzes. 
 
Integrada  



A novidade deste ano foi a criação da categoria Campanha Integrada, na qual o Brasil não 
conquistou prêmios. Já a Argentina ficou com o GP de Campanha para o desodorante Axe 
Dark Temptation, criada pela VegaOlmosPonce para Unilever Argentina.  
 
Em Tercer Ojo (prêmio à melhor idéia desenvolvida para qualquer mídia) o GP foi para a 
campanha “La Clave Reserva”, da JWT Espanha para a Freixenet.  
 
E em Desempenho Local (que destaca as melhores peças, agências, anunciantes e 
profissionais de cada país), Mario D’Andrea, cco da JWT Brasil, foi eleito o melhor criativo do 
Brasil. Entre os anunciantes selecionados pelo El Ojo, o HSBC Brasil foi o destaque. Já a 
Produtora & Associados conquistou prêmio de melhor produtora. E o diretor Pedro Becker, 
também da Produtora Associados, foi eleito melhor diretor do Brasil. A SantaClaraNitro 
também foi eleita a melhor agência brasileira. “No ano passado conquistamos o segundo 
lugar em desempenho local. Com o primeiro lugar em 2008, o resultado mostra que a 
agência está se tornando cada vez mais madura”, disse Fernando Campos, presidente da 
SantaClaraNitro.   
 
Ainda na categoria Cine/TV, o melhor filme premiado do Brasil foi “Teste”, da AlmapBBDO 
para a Casa do Zezinho. Já em Impresso, “Hot Pocket”, da DM9DDB para a Sadia, foi 
vencedora. Em Rádio, o melhor spot do Brasil foi “Purple Rain”, da Leo Burnett Brasil para a 
Fiat.  
 
Na categoria Internet o Brasil conquistou três ouros: “Turntable”, da Sinc para Reckitt 
Benckiser; “Coke fusion MSN”, da AgênciaClick para a Coca-Cola, e “Air Band”, da 
AlmapBBDO para Pepsi. O Brasil também ficou com cinco troféus de prata e oito de bronze.  
 
Nas categorias Inovação, Marketing Direto, Promoção e Conteúdo (além dos resultados dos 
prêmios especiais que contemplaram as melhores técnicas gráficas, audiovisuais e 
fotográficas) o Brasil conquistou 11 prêmios: cinco de ouro, dois de prata, três de bronze e 
uma premiação especial.  
 
A Sun MRM foi a agência com maior número de peças premiadas (dois trabalhos). 
 
Em Inovação o Brasil levou dois ouros na subcategoria Impresso com a peça “GPS”, criada 
pela JWT Brasil para a Nokia, e “Hot Pocket”, da DM9DDB para Sadia.  
 
A Espanha conquistou o Gran Ojo em Promoção com a peça “A árvore dos desejos”, criada 
pela Mar-keting Vivo para o Ayuntamiento de Madrid.  
 
Nesta categoria, o Brasil conquistou dois ouros pela promoção “iPod no Palito”, da Bullet para 
Fruttare da Unilever, e pela ação “Pringles Demolition”, da Ponto de Criação para Procter & 
Gamble. O País também ficou com dois bronzes e uma prata.  
 
Em Marketing Direto, a Argentina conquistou Gran Ojo com “Casa inundada”, criada pela Leo 
Burnett para a associação Cruz Roja Argentina. Já o Brasil levou um ouro com “Picasso”, da 
Sun MRM para a Sul-América Seguros e uma prata com “Self Service”, da Leo Burnett Brasil 
para a própria Leo Burnett.  
 
Em Conteúdo, a Espanha também levou o Gran Ojo com a peça “História de um Anúncio 
Bonito”, da Vitruvio Leo Burnett para a Fundacion Prodis.  
 
Entre os prêmios especiais, que destacou os melhores em técnicas audiovisuais, o Brasil 
venceu em Animação com o filme “Money”, da DM9DDB para a WWF.  
 



 
 
 



 
 

Fonte: Propmark, São Paulo, 3 nov. 2008, p. 22.   


