
DM9DDB pede desculpas 
 
Após ganhar o título de Agência do Ano no Cannes Lions 2009, a DM9DDB não esperava o 
escândalo que estava por vir. Na semana passada, a imagem da agência ficou arranhada após 
ganhar os noticiários internacionais e nacionais por causa de polêmica campanha criada para a 
WWF Brasil. A dimensão do fato é tão grande que Sérgio Valente, presidente da DM9DDB, 
publicou uma carta com um pedido pessoal de desculpas. 
 
O escândalo, que claro já foi precedido de casos semelhantes envolvendo outras agências, 
trata da campanha "Tsunami". As peças foram consideradas ofensivas e de gosto duvidoso por 
muita gente. O anúncio publicado no Brasil no jornal Hoje em Dia, de Minas Gerais traz, além 
de uma imagem bastante "indelicada" (aviões sobrevoando Manhattan ainda com as famosas 
torres gêmeas), a seguinte frase: "O Tsunami matou cem vezes mais gente do que o 11 de 
setembro. A natureza tem uma força brutal. Respeite-a. Preserve-a". 
 
Para piorar, as peças foram inscritas em prêmios de publicidade internacionais: One Show e 
Cannes Lions. 
 
Em comunicado, Valente disse que anúncio e filme "jamais deveriam ter sido aprovados por 
alguém na agência, nunca deveriam ter sido propostos ao cliente, veiculados em qualquer 
lugar ou sido submetidos a prêmios". E finaliza: "Ao cliente e a todos que se sentiram direta ou 
indiretamente ofendidos por essa campanha, em meu nome e em nome da agência, peço as 
mais sinceras desculpas". 
 
Rodolfo Sampaio, ex-vp de criação da agência e que comandava a área em 2008 época da 
criação da campanha, também reconhece o erro e disse que a equipe não tinha intenção de 
ofender ninguém. "Temos de reconhecer que a peça criada para a WWF é de gosto duvidoso. 
Hoje não faríamos uma criação como aquela", afirmou. A agência disse que a peça foi 
aprovada. O cliente diz que não. 
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