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A convite do propmark, as agências Ogilvy, Z+, DM9DDB, F/Nazca Saatchi&Saatchi, Leo 
Burnett e NBS criaram um anúncio cada em comemoração ao Dia Mundial da Água. Eles estão 
publicados nas páginas desta edição. 
 
A Ogilvy destaca no mapa-mundi países com quase nenhuma representatividade na economia 
e política mundial, como Islândia, Guiana, Suriname, Congo, Gabão, Butão e Papua-Nova 
Guiné. E em cada um deles há um balão com números. Em cima do mapa está escrito: “Os 
países mais ricos do mundo”. 
 
Embaixo do mapa, vem a explicação para tal afirmação um tanto quanto absurda: esses são 
os países com mais recursos de água potável em metros cúbicos per capita. 
 
A Z+ fez um anúncio que destaca apenas o endereço para o site: ano2025.com.br, com 
previsões para a água. 
 
Com humor, o anúncio criado pela F/Nazca brinca com um dos seus principais clientes: a Skol. 
Na peça, o texto sugere escovar os dentes com Skol para economizar água. “Como a gente 
não tinha pretensão de salvar a água do mundo com esse anúncio, resolvemos ajudar um 
cliente nosso muito querido: a Skol”, explica Eduardo Lima, diretor de criação da F/Nazca. 
 
Já a NBS consegue impactar o leitor com imagens explicativas de como usar um aparelho que 
transforma a urina em água. Na assinatura, a peça alerta que em 2025, 5,5 bilhões de pessoas 
não terão água potável para beber. “Desenvolvemos algumas linhas com diferentes 
abordagens. Fizemos alguns anúncios com tom de denúncia, outros usando imagens 
impactantes. No final, ficamos com essa peça que tem uma pegada mais irreverente, mas sem 
perder de vista a gravidade do tema”, explica Cassio Franco, diretor de criação da NBS. 
 
A DM9DDB criou uma música em homenagem ao rio Tietê, o principal do Estado de São Paulo, 
cuja letra está impressa no anúncio. Para escutá-la, basta acessar o brand channel da agência 
no YouTube ou telefonar para a DM9DDB. 
 
Por fim, a Leo Burnett mostra em seu anúncio um salva-vidas no meio da Avenida Paulista e 
explica o motivo: se não respeitarmos a água, ela não nos respeitará e haverá alagamentos. 
Nesta terça-feira (22), a Leo Burnett realiza uma ação nas ruas de São Paulo. Dois salva-vidas 
estarão em pontos estratégicos da cidade, sentados em cadeiras próprias da profissão. Nelas, 
haverá banners explicativos sobre o Dia Mundial da Água e alertas a respeito de não jogar lixo 
nos rios.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 mar. 2011, p. 36.  


