
24 J O R N A L P R O P A G A N D A & M A R K E T I N G - São Paulo, 22 de novembro de 2010

el ojo de iberoamérica

Brasil concorre com 160 pecas no festival

por Maria Fernanda Malozzi

OEl Ojo de Iberoamérica 2010
divulgou a lista dos finalistas

de todas as categorias. E os bra-
sileiros aparecem em peso em
diversas delas, como Cine/TV,
Campanhas Integradas, Gráfica e
Interativa (veja tabela abaixo).

O evento começa nesta segun-
da-feira (22) e reúne os profis
sionais mais renomados do mer-
cado, seja no júri, nas palestras
que ocorrem em paralelo com as
premiações, ou pelos corredores
do Hotel Milton Buenos Aires, na
Argentina.

O Brasil também tem finalistas
nas outras áreas, como Promo (12
peças), Inovação (12), Via Pública
(18), Rádio (6), Marketing Direto
(10), PR (5), Mundial (2), Sustentá-
vel (5) e Peças Locais (19). No to-
tal, são 160 trabalhos. O País tem
representantes nos júris de todas
as áreas.

Para Cristiano Fernandes, di-
retor de criação da AG2 Publicis
Modem, que vai julgar trabalhos
em Interativo, a expectativa é de
ver, entre os vencedores, traba-
lhos com boas soluções. "Espero
encontrar peças que olhem para o
cliente final e resolvam seus pró-
blemas. Não gostaria de encontrar
peças que façam a tecnologia pe-
la tecnologia, bem com trabalhos
feitos visando apenas ao festival e
para outros diretores de criação",
disse.

Já Michel Lent, vice-presiden-
te de criação e head de digital da
Ogilvy, que também estará no
júri de Interativo, o mercado vi-
ve fase de reinvenção do digital.
"Estamos deixando de ser web,
site, banner, para propostas mais
colaborativas, sociais, físicas até.
Espero me surpreender".

Moacyr Netto, diretor de cria-
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cão da DMçDDB, é jurado de
Inovação e Postal Publicitário e
quer ser surpreendido. "Quero co-
nhecer novas formas de se fazer e
se pensar propaganda. Morrer de
inveja de projetos que abram no-
vos caminhos para a indústria",
confessou Netto.

Outro jurado brasileiro na área
interativa, André Pedroso, diretor
de criação da DM9DDB, se defi-
ne como um profissional multi-
plataforma e está otimista com
o prêmio. "Como sempre, tenho
grandes expectativas em relação
ao festival e à propaganda ibero-
americana. A nossa qualidade
vem melhorando consistentemen-
te, em especial, Colômbia, México
e Peru", comentou Pedroso.

Jurado de PR, Eduardo Vieira,
ceo da Agência Ideal, tem grandes
expectativas. "Espero ver muita
integração entre disciplinas de
comunicação, como PR, mídias
sociais, ativação de PDV, publici-
dade tradicional. E como as idéias
criativas estão gerando resulta-
dos concretos de negócio para os
clientes", disse Vieira.

)á Marisa Furtado, vice-presi-
dente de criação da Fábrica Comu-
nicação Dirigida, que vai julgar
trabalhos inscritos em Marketing
Direto, comentou que avaliou vá-

Mercado discute
"lei das mídias"

Em meio às festividades do
El Ojo, a "Ley de los Médios"

(Lei das Mídias) vem sendo dis-
cutida não apenas na Argenti-
na como também nos demais
países latino-americanos. Isso
porque esta lei regulamenta os
serviços de comunicação au-
diovisual, como o protecionis-
mo à produção de conteúdos
argentinos; garantia de partici-
pação de cooperativas quando
um mercado competidor fizer
alguma produção e/ou tiver al-
guma participação no mercado

interno; e restrição na exibição
de conteúdos estrangeiros nas
rádios e televisões públicas e
privadas.

A Apro (Associação Brasi-
leira da Produção de Obras Au-
diovisuais) afirmou que vem
há algum tempo estudando os
efeitos diretos e indiretos des-
sa lei no mercado brasileiro.
Segundo o comunicado, a enti-
dade está com uma consultoria
de advogados argentinos para
"entender profundamente es-
sa nova regulamentação e em
breve teremos uma resposta
efetivamente concreta sobre o
assunto".

De acordo com fontes do prop-
mark, já existem ações engatilha-
das, tanto da Apro quanto de outras
entidades do mercado, como a An-
cine (Agência Nacional do Cinema),
para discutir a Ley de los Médios e
repercutir suas implicações. MFM

rios bons trabalhos que não che-
garam a Cannes, nem a DMA.
"Essa diversidade é interessante,
assim como a falta de orçamento,
traz mais criatividade e desafio ao
mercado", observou.

O jurado da área de Conteúdo,
Giovanni Rivetti, ceo da New Con-
tent, aposta no branded content.
"O branded content independe da
sua plataforma de distribuição.
Pode ser distribuído por qualquer
mídia. O diferencial está no valor
que o conteúdo transmite a um
determinado consumidor e como
se faz relevante para o dia a dia
desse público", contou.

A diretora de criação da B/Fer
raz, Tatiana Palladino, quer ver
grandes idéias, independente das
plataformas. "A tendência é ter-
mos cases integrados, com digital
no centro das estratégias promo-
cionais", disse ela, que será jurada
em Promo.

O sócio-diretor da Mix Brand
Experience e da Pop Trade Marke-
ting, Paulo Giovanni, acredita que
o evento servirá como um grande
intercâmbio de idéias, com foco
na criatividade. "Tradicionalmen-
te o Brasil e a Argentina se saem
bem nos festivais e acredito que
esses países terão um bom de-
sempenho. O Brasil teve um bom

ano economicamente e produziu
muita coisa interessante, princi-
palmente em marketing promo-
cional", falou Giovanni, jurado
de Inovação e Postal Publicitário.
Jurado das categorias Tercer Ojo
e Campanhas Integradas, Sérgio
Gordilho, presidente da África,
acha que o El Ojo é hoje um dos
festivais mais representativos da
região. "Mais do que um evento,
onde se busca olhar para trás e
distinguir os melhores traba-
lhos já feitos, o El Ojo se propõe
a olhar para o que está por vir.
É um reconhecimento das boas
idéias e um sinalizador para onde
o nosso negócio deverá caminhar
amanhã", opinou Gordilho.

André Matarazzo, eco da Grin-
go, é jurado de Interativo e aposta
no desempenho dos latino-ameri-
canos em digital. "Sei que o estilo
latino de criar é sempre ser extre-
mamente talentoso com menos.
Então, acho que termos algumas
geniais peças que são feitas sem
grandes tecnologias, mas com
idéias fenomenais", afirmou.

Também são jurados do El Ojo
Rui Piranda (Giovanni+DraftFCB),
Alexandre Ravagnani (Sunset),
Fernanda Romano (Euro RSCG
Interactive) e Sérgio Mugnaini
(AlmapBBDO).
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