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Conquistar o Grand Prix de Agência do Ano do Cannes Lions 2009 requer uma habilidade 
matemática de remexer com Pitágoras, onde quer que ele esteja. 
 
Para começar, ele é dado aos resultados de apenas quatro das 11 competições do festival, 
somente aquelas diretamente ligadas à publicidade tradicional: Filme, Press, Outdoor (mídia 
exterior) e Rádio. Nas demais competições, há GP de Agência específico para o Media Lions, 
Direct Lions e Cyber Lions. 
 
Voltando à matemática do GP conquistado pela DM9DDB, é importante entender dois critérios: 
o primeiro é que a agência elegível tem de fazer inscrições nas quatro competições de 
publicidade tradicional, repetindo, Filme, Press, Outdoor e Radio. Não é necessário ser 
premiada ou ter finalistas em todas. Cada posição de shortlist vale um ponto, mas a regra do 
festival estabelece uma pontuação máxima de dez pontos para as posições de shortlist. Ou 
seja, mesmo que uma agência classifique 50 trabalhos na shortlist, ela só pontuará o teto de 
dez pontos. 
 
A partir daí, os trabalhos premiados têm o seguinte valor numérico para pontuação: Grand Prix 
vale dez pontos, Leão de ouro, sete, o de prata, cinco e o de bronze, três. 
 
A DM9DDB totalizou 40 pontos na disputa do GP de Agência do Ano com dez pontos de 
shortlist, 14 por dois Leões de ouro em Press, dez por dois Leões de prata em Outdoor, e seis 
por um Leão de bronze em Press e um Leão de bronze em Filme. Ela não ganhou prémio em 
Rádio. A AlmapBBDO foi a segunda agência com melhor pontuação na disputa do Agency of 
the Year. Teve 36 pontos. São dez de shortlist, 14 por um ouro em Press e um ouro em Filme, 
e 12 por quatro Leões de bronze, um em Press, um em Outdoor, um em Rádio e um em Filme. 
 
A DDB&Co, de Istambul, ficou em terceiro lugar no ranking do Agency of the Year, com 32 
pontos: dez de shortlist, dez por dois Leões de prata em Press e 12 por dois Leões de bronze 
em Outdoor e dois em Press. 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 


