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O Brasil se destacou em várias áreas no Festival El Ojo de Iberoamérica 2009. Mas, além dos 
troféus, a aprovação do público que assistia à projeção é o maior prêmio para os brasileiros. 
“Cachorro-Peixe”, da AlmapBBDO para Volkswagen, por exemplo, arrancou gargalhadas dos 
presentes à cerimônia de premiação na última segunda-feira (2). A campanha se destacou em 
Melhor Uso de Recursos Audiovisuais. 
 
Outro destaque brasileiro foi a ação “Matte do Tom Cruise”, da SantaClaraNitro para Matte 
Leão. O trabalho conquistou ouro em Promo. A história é bem interessante. Quando da estadia 
de Tom Cruise e sua família no Rio de Janeiro, ele foi fotografado em uma praia carioca 
tomando chá com um copo de plástico de Matte Leão, uma cena corriqueira nas praias 
cariocas. A imagem foi publicada num dos jornais do Rio de Janeiro. 
 
Um dos executivos da Matte Leão ligou para a SantaClaraNitro, que atende a conta, e queria 
comprar inúmeros exemplares da edição daquele dia do jornal. A intenção era distribuir para 
diversas pessoas de interesse para a empresa. Mas a agência sugeriu uma ação inédita, que 
deu muito mais resultados para a marca. 
 
No dia seguinte à publicação da foto de Tom Cruise, foi lançado pela internet um leilão por um 
rapaz que dizia ter encontrado no lixo o copo que Tom Cruise havia usado. Ele pedia R$ 5 mil 
pelo copo. Nos sites de relacionamento ele exibia a foto do copo para dar mais veracidade ao 
fato. 
 
Teve até outdoor “amador” anunciando o leilão. O sucesso foi imediato. Gerou mídia 
espontânea em todas as redes de TV, além de reportagens em jornais. 
 
15 TROFÉUS 
 
O Brasil teve 15 prêmios em sete categorias – Conteúdo, Marketing Direto, Inovação, Promo, 
PR, Postais e Melhor Uso de Recursos Audiovisuais no Festival El Ojo de Iberoamérica, que foi 
realizado semana passada, em Buenos Aires. Foram cinco troféus de ouro, três de prata e seis 
de bronze. 
 
Na área de Conteúdo, o Brasil teve um bronze. A vencedora foi a New Content, com trabalho 
criado para o Mini Cooper, da BMW. Já em Inovação, a Loducca conquistou prata com “Coma 
este anúncio”, criado para MTV, e a DM9DDB ficou com bronze, com “Toda imagem tem um 
som”, para Saxsofunny. 
 
Outro prêmio da DM9 foi prata para “Moedas”, desenvolvido para WWF. Outro bronze brasileiro 
também em Inovação foi para “Helipad”, da Ponto de Criação Brasil para Mercedez-Benz e 
Class/Daimler Brasil. 
 
Em Promo, “Matte do Tom Cruise”, da SantaClaraNitro para Matte Leão, conquistou ouro. 
Outro ouro do Brasil também em Promo foi para Band-Aid AH, da JWT para Band-Aid 
Alexandre Herchcovitch/Johnson & Johnson. Em Marketing Direto, a Loducca conquistou dois 
prêmios: ouro para “Coma este anúncio” para MTV, e “Cinta”, para Nextel. 
 
Em PR, “Mil Casmurros”, da LiveAD para a minissérie “Capitu”, da Rede Globo, ganhou ouro. 
Em Postais o Brasil teve uma prata e dois troféus de bronze. 
 
A prata ficou com “Mensagem de texto”, da Leo Burnett para Fiat; um dos bronzes ficou com 
“Raspe e ganhe,” da Ogilvy para GRAACC; o outro foi para Mica com “CD”, da Fischer+Fala! 
para Heineken. 
 
Entre os premiados em Melhor Uso de Recursos Audiovisuais, “Cachorro Peixe”, da AlmapBBDO 
para Volkswagen, foi um dos destaques.  
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