
Filme viral de El Ojo de Iberoamérica   

Dando início a mais uma etapa da campanha integrada do Festival El Ojo de Iberoamérica, a 
agência Santa Clara lança nesta semana um filme viral, de três minutos de duração, onde é 
possível ver agências conhecidas e premiadas como Ogilvy, F/Nazca, NBS e DM9DDB, sendo 
destruídas por explosões, derretidas em ácido, tomadas por formigas ou vírus bizarros. Tudo 
isso faz parte da estratégia de divulgação do troféu autodestrutível do El Ojo 2010, festival que 
se realiza em Buenos Aires nos dias 22, 23 e 24 de novembro deste ano.  

O filme é um suposto Making Of do troféu, que está sendo entregue em algumas agências para 
um “test drive” (qualquer agência com mais de 50 inscrições pode solicitar gratuitamente um 
troféu autodestrutível). Supostos técnicos em efeitos especiais dão depoimentos sobre seus 
métodos de destruição e imaginam o que poderia acontecer se estes métodos fossem usados 
para produzir o troféu e citam quais seriam as consequências que as agências poderiam sofrer 
com isso. 

Dirigido pelo coletivo Volcano e produzido pela produtora criativa Volcano Hotmind, toda peça 
foi pensada para ter estéticas diferentes que imprimissem o perfil pscicológico de cada um dos 
personagens. Também foi feito um laboratório com os atores, que acabaram reescrevendo boa 
parte do roteiro original com seus “cacos”. 

 

Para ver o filme da campanha: 
http://www.youtube.com/watch?v=jHteVqfKhNo&feature=player_embedded 
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