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O Brasil foi o grande destaque na área de Internet no 12º Festival El Ojo de Iberoamérica, que 
aconteceu semana passada, em Buenos Aires. Dos 46 prêmios entregues na última terça-feira 
(3), 25 deles foram para o Brasil, contando o Grande Prêmio, conquistado pela DM9DDB com o 
banner “Take your time”, criado para Tok&Stok. 
 
As agências brasileiras levaram para casa, além do GP, seis troféus de ouro, sete de prata e 11 
de bronze, divididos entre DM9DDB, Ogilvy, Leo Burnett, AlmapBBDO, McCann Erickson, 
Fischer + Fala!, Cubocc, Borghierh/Lowe, Media Contats e AgênciaClick. A Almap levou três 
troféus de ouro e a DM9 os outros três (veja tabela completa nesta página). 
 
Foi um grande desempenho do Brasil em web. Na shortlist o Brasil tinha emplacado 37 peças, 
seguido da Argentina e México, com dez trabalhos cada um na categoria. 
 
Para conceder o GP para o banner da DM9 os jurados levaram em conta principalmente o 
conceito simples da peça, que privilegia a economia de dinheiro e de tempo que a Tok&Stok 
proporciona a quem compra seus móveis. O conceito está bem de acordo com a ordem 
mundial: tempo é dinheiro. 
 
Outra conquista do Brasil no El Ojo 2009 foi da AlmapBBDO, como Melhor Agência, e Marcello 
Serpa como Melhor Criativo do País em Desempenho Local. O destaque foi devido às melhores 
peças também em Desempenho Local, nas categorias Comercial (“Cachorro-peixe”, criado para 
Volkswagen), Gráfica (“Círculos”, desenvolvida para Escola de Arte Panamericana) e Rádio 
(“Taça de champagne”, também para Escola de Arte Panamericana). 
 
Entre as produtoras brasileiras, o prêmio de Melhor Desempenho Local ficou com a Vetor 
Zero/Lobo, e Nando Choen, da mesma Vetor, como Melhor Diretor. 
 
Já o Melhor Anunciante é a São Paulo Alpargatas, em especial por sua marca Havaianas, que 
também conquistou o Grande Prêmio de Anunciante do Ano no Colunistas São Paulo deste ano, 
julgado este mês. 
 
ENCERRAMENTO 
 
Sergio Valente, presidente da DM9DDB, atraiu um grande número de ouvintes para sua 
palestra “Os bastidores de uma grande ideia”, que encerrou o ciclo durante o Festival El Ojo de 
Iberoamérica. 
 
Diferente de todos os outros palestrantes, Valente não subiu ao palco quando foi anunciado. 
Ele estava sentado na plateia, em sua maioria de jovens estudantes. Tudo para quebrar o 
gelo, ser mais informal. Disse que não estava ali para falar da agência, dos trabalhos que ela 
já realizou, dos prêmios e Leões que conquistou em Cannes. Afirmou que, embora trabalhe em 
uma rede, não acredita em redes. Acha que o que o cliente deseja é que as pessoas se juntem 
e se debrucem sobre o seu produto, a sua marca e seus problemas, para entregar um trabalho 
de qualidade. “Somos um grupo de pessoas que não tem vergonha do ridículo, de sentar no 
meio dos outros, de ser igual”. 
 
Para ele, o bom profissional de hoje é aquele que não bebe só na fonte da publicidade. 
“Publicitário tem mania de citar só publicitário e busca informação nos anuários. Assim, fica 
tudo igual. Só a criatividade bastava há um tempo (15, 20 anos). As coisas eram estanques, 
mas hoje o mundo está repleto de alternativas”. 
 
Segundo ele, só criatividade nos dias de hoje não é diferencial. “Criatividade faz você entrar no 
jogo. É só um meio pelo qual você descobre o diferencial de um produto de outro”, 
argumentou. Para ele, “os caras (clientes) os pagam para serem relevantes”. 
 



Para ele, o cliente tem de olhar para o publicitário e dizer: “Esse cara me salva, porque faz 
com que o consumidor pague um pouco mais pela minha marca, pelo meu produto”. 
 
Segundo ele, a criatividade é apenas uma ferramenta. “Se você não sabe como criar para um 
produto, estude-o, descubra seu mistério, sua magia. É isso que vai garantir o salário do 
publicitário daqui para frente”, alertou. 
 
Depois, apresentou algumas campanhas que servem de exemplo da relevância da publicidade 
e que valorizam o trabalho do publicitário, como a ação “Melhor emprego do mundo”, que foi 
Titanium no Festival de Cannes deste ano. “A ideia é a base do produto. Somos construtores 
do valor de marca e temos de encontrar formas para que os clientes ganhem mais dinheiro, 
porque somos capitalistas. Se você pensa diferente, vai ser artista e não publicitário”.   
 

 
Propmark, São Paulo, 9 nov. 2009, p. 29.  

Vencedores Brasileiros 
  
AGÊNCIA/ TÍTULO/ ANUNCIANTE/ PRÊMIO 
 
DM9DDB / Take Your Time/ Tok&Stok/ GP 
 
AlmapBBDO/ Porta-malas/ Volkswagen/ Ouro 
AlmapBBDO/ Do alto é mais divertido/ Volkswagen/ Ouro 
DM9DDB/ Carreira de screensavers/ Intel/ Ouro 
AlmapBBDO/ Corrida de dedos/ Pepsi/ Ouro 
Media Contacts/ Comece a caminhar/ Webmotors/ Ouro 
 
DM9DDB/ Strip pause/ Terra/ Prata 
Ogilvy/ Ultimate urban race/ IBM/ Prata 
Ogilvy/ Motolight paiting/ Motorola/ Prata 
Fischer+Fala!/ Blues/ Le Monde/ Prata 
AlmapBBDO/ The open cage/ Volkswagen/ Prata 
Borghierh/Lowe/ Massagista/ UOL/ Prata 
AgênciaClick/ Campanha T – Racer/ Fiat/ Prata 
 
Leo Burnett/ Musicais/ Warner/ Bronze 
Ogilvy/ Dove go fresh/ Unilever/ Bronze 
McCann Erickson/ Espaço DR/ General Motors/ Bronze 
Ogilvy/ Kodak Zoom/ Kodak/ Bronze 
DM9DDB/ Endless Sunrise/ Sundown/J&J/ Bronze 
AlmapBBDO/ Projeto Black Pixel/ Greenpeace/ Bronze 
McCann Erickson/ Vectra GT Remix/ General Motors/ Bronze 
Cubocc/ Rexona Energizing x Race/ Unilever/ Bronze 
AlmapBBDO/ Truco/ Pepsi/ Bronze 
Ogilvy/ Pixel solidário/ Graac/ Bronze 
AlmapBBDO/ Projeto Black Pixel/ Greenpeace/ Bronze 


