
DM9DDB é a Agência do Ano 
 
A DM9DDB foi escolhida a Agência do Ano no 26º Prêmio Colunistas São Paulo. É a sétima vez 
que a agência conquista o prêmio. Também conquistou GP de Agência de Melhor Desempenho 
Criativo. A dobradinha foi chamada pelo presidente da agência, Sergio Valente, como dupla 
coroa. “Primeiro, é uma honra danada ganhar esse prêmio mais uma vez. Tem prêmio que é 
só reflexo do bom desempenho do trabalho e tem aqueles, no qual se insere o Colunistas, que 
refletem, além do desempenho, a notoriedade que a agência conquistou. É reflexo da 
criatividade, mas também a decisão de um colegiado. Me enche de orgulho ver que os caras 
estão dizendo que a agência está contribuindo com a indústria da comunicação”, disse Valente.  
De acordo com o executivo da agência, o prêmio tem um gosto especial por ter sido concedido 
no ano em que a DM9DDB completa 20 anos de existência. “Ele traz um desafio de fazer os 
próximos 20 anos tão ricos quanto esses. Eu prefiro olhar para a realidade e me sentir um 
garoto de 20 anos preocupado em como fazer os próximos 20 anos”, argumentou.  
 
O presidente da DM9DDB contou qual é o segredo para a agência conquistar o prêmio. “Não 
existe só Agência do Ano. Tem de ser a agência do semestre, do mês, da semana, do dia, do 
momento. Para conquistar o posto de Agência do Ano, é preciso pensar a todo momento em 
fazer algo bacana”.  
 
Nessa edição do Colunistas São Paulo, a agência ainda conquistou 16 medalhas de ouro, cinco 
de prata e sete de bronze com trabalhos que fez para Amanco, Terra, Tok&Stok, Bohemia, 
Latin Stock, Saxsofunny, FedEx, WWF, Companhia Athletica, Brastemp, Zoo Safari, Masp, 
Instituto Iglesias e Intel.  
 
Neste ano, a DM9DDB também conquistou o título de Agência do Ano no Festival Internacional 
de Cannes. Esta foi a quarta vez que recebe o prêmio no evento mais importante da 
publicidade mundial. Os outros vieram nos anos de 1998 com a responsabilidade de ser a 
primeira brasileira a conquistar o título, 1999 e 2005. No mesmo festival, a DM9DDB já 
conquistou dois GPs e 83 Leões, em 17 anos de participação.  
 
No currículo da agência também estão quatro GPs no Fiap, dois GPs de Internet no Festival El 
Ojo de Iberoamérica, GP e 32 estatuetas no Clio Awards, 15 prêmios Abril de Publicidade, 14 
prêmios Profissionais do Ano da Rede Globo, além de destaques no One Show e no D&AD.  
 
Votação 
 
Os vencedores da premiação foram escolhidos no último dia 24, quando o júri, presidido por 
Marcio Ehrlich, da Janela Publicitária, reuniu-se para julgar os 444 trabalhos inscritos por 18 
agências para 136 anunciantes. Também foram votados os GPs de Publicitários do Ano (José 
Henrique Borghi e Ehr Ray), Profissional (Sophie Schoenburg), Anunciante (Havaianas), 
Veículo Impresso (Metro), Veículo Eletrônico (UOL) e Empresa de Mídia Exterior (Elemidia). 
Veja detalhes nas páginas 19 e 20.  
 
O júri foi composto por Adonis Alonso (Blog do Adonis), Anna Gabriela Araujo (revista 
Marketing), Armando Ferrentini (Editora Referência), Daniel Dotoli (revista Marketing), Dorinho 
Bastos (revista Propaganda), Marcello Queiroz (propmark), Neusa Spaulucci (propmark), Paulo 
Macedo (propmark), Pedro Burneiko (F/Nazca S&S) e Pedro Yves (revista Propaganda). 
 
Foram votados ainda os GPs de Comercial do Ano, Fonograma do Ano, Peça de Mídia Exterior 
do Ano, Mídia Digital do Ano, Website do Ano, Campanha do Ano e Peça de Mídia Alternativa 
do Ano, que só serão conhecidos na festa de premiação, ainda sem data definida.  
 
Além dos GPs, os jurados definiram os vencedores das medalhas de ouro, prata e bronze nas 
áreas Televisão e Cinema; Rádio; Mídia Impressa; Mídia Exterior; Mídia Digital; Websites; 
Mídia Alternativa; Campanhas e Mídias Integradas; e Apresentações Especiais. Cada uma das 
áreas é dividida em várias categorias. (veja no artigo complementar “medalhas” os 
premiados). 
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