
Festival argentino revela shortlists 
 
Começa nesta segunda-feira (2) e termina na quarta-feira (4) o Festival de Publicidade El Ojo 
de Iberoamérica, promovido pela revista LatinSpots, em Buenos Aires, Argentina.. Organização 
revelou as shortlists das diversas categorias. 
 
Em Cinena/TV, o Brasil aparece no ranking em terceiro lugar, com 13 campanhas. Argentina 
está em primeiro (54) e a Espanha em segundo (16). México em Peru estão empatados na 
quarta posição, com oito peças cada um. Estados Unidos Hispânico, sete trabalhos; Equador, 
três, América Central e Caribe, Chile, Colômbia, Portugal, Porto Rico e Uruguai, dois; e 
Venezuela, apenas um. 
 
Já em Gráfica (mídia impressa), o Brasil lidera na categoria, com 25 trabalhos finalistas. 
Argentina vem em segundo (18) e Chile em terceiro (15). Outra categoria em que os 
brasileiros lideram é a de Via Pública (ou mídia exterior). Há 11 peças na shortlist. Argentina e 
Chile, ambos com quatro peças finalistas, estão na segunda posição (veja nesta página 
shortlist das categorias TV/Cinema e Mídia Impressa). 
 
Em Rádio, o Brasil figura na última posição, empatado com a Venezuela. Cada país tem apenas 
dois trabalhos finalistas. A Colômbia está na primeira colocação, com 12 trabalhos, seguida do 
México (oito); Espanha e Uruguai (seis); e Argentina (cinco). 
 
Na categoria Marketing Direto há 59 trabalhos na shortlist. Brasil, Argentina e América 
Central/ Caribe lideram com nove peças cada um. Os vencedores nesta área serão revelados 
na segunda-feira (2). 
 
Já em Promo, a Espanha ocupa a primeira posição do ranking, com oito ações finalistas. O 
Brasil aparece em terceiro, com seis trabalhos. Em PR, o Brasil tem apenas um finalista "Live 
AD" para a minisérie "Capitu", da Rede Globo. A Espanha lidera, com três cases na shortlist. 
 
Na edição deste ano do festival haverá encontro com diversos criativos e profissionais do 
mercado mundial. Entre os 19 palestrantes escalados estão os brasileiros Sérgio Valente, 
presidente da DM9DDB, Ruy Lindenberg, vice-presidente e diretor geral de criação da Leo 
Burnett; Fernando Campos, sócio e fundador da SantaClaraNitro; e Aloisio Pinto, vice-
presidente de planejamento estratégico da McCann Erickson. 
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