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A DM9DDB ostenta 74 Leões conquistados nas 16 edições em que participou do Festival de 
Cannes. A agência é a única brasileira a conquistar três vezes o título de Agência do Ano no 
importante festival francês. Em 1998, ela foi a primeira agência fora do eixo Estados Unidos 
Europa a receber a premiação. Depois, repetiu o feito em 1999 e em 2005.  
 
Outro orgulho da agência são os dois GPs conquistados no mesmo festival. Em 1993, levou o 
Grand Prix de Mídia Impressa com a peça “Umbigo” para o Guaraná Antarctica Diet. Em 
2005, a agência foi premiada com o GP de Cyber pela ação “Monitor” para a Superbonder.  
 
O primeiro Leão conquistado foi um de ouro pelo filme “Grávidas”, em 1990, menos de um 
ano depois do início das operações da DM9, para a Metalúrgica Matarazzo. 
 
No Fiap (Festival Ibero-americano de Publicidade), a DM9DDB já recebeu quatro Grand Prix. 
Outros três GPs vieram nas edições do The New York Festival e outros dois de internet no El 
Ojo de Iberoamerica.  
 
Também no El Ojo a DM9DDB foi a Melhor Agência de Publicidade ibero-americana, entre 
1994 e 1998.  
 
No Clio Awards, já conquistou um Grand Prix e 29 estatuetas.  
 
No One Show, foram dois lápis de ouro, um de prata e um de bronze. Mais um de ouro, um 
de prata e dois de bronze no One Show Interactive. 
 
Além dos prêmios internacionais, a agência deixa a sua marca aqui no Brasil.   
 
A DM9DDB foi escolhida cinco vezes agência do ano no Prêmio Colunistas Brasil, em 1991, 
1994, 1995, 1997 e 2008, e três vezes no Colunistas São Paulo, em 1990, 1997 e 2005. 
 
Nizan Guanaes foi duas vezes publicitário do ano pelo Prêmio Colunistas Brasil, em 1993 e 
em 1999. Afonso Serra também foi premiado com o mesmo título em 2000.  
 
No Colunistas São Paulo, Sergio Valente levou duas vezes o prêmio de Publicitário do Ano, 
em 2008 e 2004. Guga Valente conquistou o mesmo prêmio em 2003.  
 
A DM9DDB também foi eleita uma das empresas do Prêmio Marketing Best Melhores do 
Século, julgado em 2000. A agência também recebeu 15 Prêmios Abril de Publicidade e 14 
Prêmios Profissionais do Ano, organizado pela Rede Globo.   
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