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Sem nenhum prêmio no Festival Internacional de Publicidade de Cannes do ano passado, a 
DM9DDB, sob a liderança do seu presidente Sérgio Valente, que também integra o time de 
criação da agência, traçou plano para voltar a ter competitividade no evento que já lhe 
garantiu dois prêmios offline de Agência do Ano (98 e 99) e em 2004 de online. 
 
Para Valente, era uma questão de honra recolocar a agência entre as mais premiadas do 
mundo na disputa mais relevante para a indústria mundial da comunicação. O símbolo desse 
plano foi colocar um pedestal sem nenhum Leão de Agência do Ano ao lado dos demais que 
ficam em exposição na entrada da empresa, em São Paulo. 
 
"Ainda estou comemorando esse prêmio no momento exato da informação oficial, por isso, não 
consegui elaborar um texto com conteúdo mais consistente. Mas não fiquei satisfeito com não 
ter prêmio no ano passado. Fiz questão de motivar todo o elenco de profissionais da agência 
para se empenharem como nunca para colocarmos mais um Leão de Agência do Ano ou Grand 
Prix naquele pedestal. Mais do que um objetivo pelo resultado, queria que todos estivessem 
em busca da qualidade extremada. A qualidade traz benefícios pontuais para os clientes e, 
consequentemente, para a agência", disse Valente, comemorando ao lado da mulher, Lara, 
que trouxe camiseta que tinha as três estrelas que simbolizam os prêmios da elite do Cannes 
Lions. "Ela desenhou a quarta sem saber que ganharíamos, É uma questão de astral e 
confiança em São Jorge, meu santo protetor". 
 
Valente também comemorou a inexistência de chinese wall na DM9DDE. 
 
"Quando ganhamos em Cannes como agência cyber, acabei com as barreiras. A ideia deve ser 
consistente e ter urna execução exemplar. Muita gente me pergunta como o Brasil produz uma 
publicidade com qualidade vertical. É porque não sabem que São Paulo, por exemplo, tem 
dimensão de um pais, assim como o Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, Somos plurais por 
natureza. Acho esse preconceito desnecessário. O diapasão deles é outro, mas em mundo 
globalizado não faz sentido. É óbvio que a televisão no Brasil é mais massiva e de terceiro 
mundo, mas hoje falamos em audiência de TV a cabo que é muito qualificada e isso exige uma 
maneira. No massivo é massivo mesmo", argumentou Valente, enfatizando "que as pessoas 
têm que parar de generalizar ou colocar a propaganda brasileira em determinados 
escaninhos". 
 
Ser distinguida como Agência do Ano, na avaliação de Valente, representa para o ambiente do 
negócio valor extra, "Significa que a agência está posicionada, está update, ajuda a 
incrementar posição no patamar mundial, contribui para a rede DDB e para a holding ABC, da 
qual também faz parte. 
 
Na realidade, é uma mostra de consistência do ABC que tem muito cuidado em resgatar 
marcas. Nós investimos na agência e no festival, mas, principalmente, nos clientes, para gerar 
resultados sempre com trabalhos reais. Com a mídia proliferada do jeito que está, nada mais 
fica escondido. O consumidor precisa ser abordado de forma diferente". 
 
A premiação da DM9DDB é a primeira para uma agência brasileira desde o ano de 
2oo1,'quando a F/Nazca Saatchi & Saatchi ganhou o Leão de Agência do Ano, A partir de 2002 
as regras de pontuação foram mudadas, segundo fontes extra oficiais, para interromper a 
ascensão brasileira que teve início com os dois prêmios da DM9DDB em 98 e 99 e da 
AlmapBBDO em 2000. 
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