
D&AD transpira inovação 
Adriana Cury 
 
Estou em Londres, onde se realiza anualmente o festival de publicidade e design D&AD, para o 
qual fui convidada a participar como jurada. Deixe-me apresentar o festival. O D&AD (British 
Design and Art Direction) é uma entidade sem fins lucrativos fundada na década de 1960 com 
o objetivo de desenvolver e incentivar o mercado a produzir peças de comunicação inovadoras, 
premiando seus criadores. Representado no Brasil pela Gazeta Mercantil, é hoje um dos mais 
sérios e importantes festivais do mundo. Por aqui já passaram grandes feras da publicidade, 
convidados, de um lado, a avaliar e julgar o que anualmente as agências produzem para seus 
clientes. De outro, a promover palestras e debates que concorram para informar e discutir as 
novas tendências no mercado de marketing e comunicações. O D&AD também desenvolve um 
extenso trabalho voltado para estudantes, cujos trabalhos também são julgados.  
 
Antes que alguém pense que ganhei a conta do festival para falar tanto dele, vamos aos fatos.  
 
Em geral, festivais grandes como este dividem os jurados em diferentes categorias: TV e 
cinema, material impresso, rádio, desenho gráfico, ilustração, peças digitais (comunicação on-
line, webdesign, virais) etc. Faço parte do júri voltado às campanhas integradas.  
 
Ou seja, ao invés de analisar peças segmentadamente, nossa missão é avaliar de que forma a 
comunicação de uma marca conseguiu atingir seus objetivos, estabelecendo uma conversa 
efetiva com seu público nos mais diferentes canais de mídia.  
 
Como você sabe, o advento da internet e a evolução da tecnologia digital alteraram 
completamente os hábitos e costumes do consumidor, fazendo com que ele se tornasse muito 
mais volátil e pulverizado. Isso obrigou todos nós, ligados ao marketing e às comunicações, a 
pensar formas mais completas e inteligentes de atingir o consumidor, que hoje pode estar na 
Rede Globo, mas também no SMS, no Facebook, no YouTube, conversando com pessoas por 
meio das diversas comunidades das quais faz parte na internet.  
 
Nosso desafio cresceu, assim como nossa responsabilidade. Assim, esse tipo de trabalho 
integrado se tornou a bola da vez no mundo. O festival de Cannes, o maior festival de 
comunicações do mundo, foi o primeiro a instituir essa categoria oficialmente, em 2005: o 
"Titanium Lion". Tive o privilégio de participar dela no seu segundo ano - em 2006 -, como 
única mulher e representante da América Latina, quando ainda era presidente da McCann 
Erickson Brasil. Foi um grande aprendizado. Agora é minha vez de fazer isso aqui em Londres. 
Antes de chegar, já fizemos uma pré-seleção em casa. Cada jurado recebeu parte do material 
inscrito para avaliação em seu país. Isso quer dizer que hoje, quando nos reunirmos 
pessoalmente, teremos já uma lista menor e de melhor qualidade para julgarmos juntos.  
 
Não tenho ideia do que vem pela frente, nem das peças que ficaram. Mas com relação ao meu 
"lote" de 120 trabalhos, lembro de dois muito bons. O primeiro deles é a campanha integrada 
criada pela Thompson para a Coca-Cola, que mostra em uma votação acirrada (através de 
tampinhas do refrigerante) quem foi o melhor jogador de futebol dos últimos tempos na 
opinião dos brasileiros, e aí vem a ironia: Maradona ou Biro-Biro? Claro que vence Biro-Biro. 
Por 1 voto de vantagem! O trabalho é criativo, envolvente e engaja o público de uma marca 
através de comerciais de TV, anúncios, cartazes de ponto-de-venda, ações de ativação, 
celular, internet, etc.  
 
Outro trabalho muito bom é o desenvolvido para a marca de automóveis Honda. a agência 
teve uma idéia sensacional. Criou uma "estrada musical Honda". Por meio de uma intrincada 
tecnologia, que envolveu vários técnicos, engenheiros de som e malucos de plantão (tem 
making of para provar), eles criaram diversas ranhuras no asfalto de um grande trecho de 
estrada, de forma que, com o contato com os pneus de um carro, o atrito produz um som - 
mais precisamente, uma música! Depois, repercutiram isso nas mais diversas mídias. Quer 
maneira mais inusitada de surpreender e atrair consumidores? Quem não vai querer viver essa 
experiência de marca, sendo ou não proprietário de um Honda?  
 



São trabalhos como este que, espero, vou encontrar hoje. Voltarei com mais novidades.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


