
142 festival internacional el ojo de iberoamerica 

Brasil lidera finalistas no festival 
por Marcos Bonfim 

Medeiros: após ver toda a categoria, é notável o crescimento da Argentina Anselmo Ramos, presidente da categoria mídia exterior 

cimento do País na área. "Após 
ver toda a categoria, é notável o 
crescimento da Argentina", afir-
mou, acrescentando: "O Brasil é 
sempre uma referência. Até aí, na-
da de novo. Mas não o vejo com 
'as melhores' peças". A publicida-
de hermana se sobressaiu ainda 
em Produção Audiovisual (16) e 
Postais (6) - esta última ao lado 
da Colômbia, país que lidera em 
Rádio, com 9 peças, e divide o pri-
meiro posto em Sustentabilidade, 
com 3 trabalhos, com a Espanha. 

Para Madir Fadei, diretor de 
criação da Lew'Lara/TBWA e ju-
rado em TV/Cine, a categoria teve 
"bom nível". "Porém senti falta de 
algumas peças argentinas e bra-
sileiras já consagradas em outros 
festivais, que não foram inscritas. 
A Argentina mandou muito bem, 
como sempre", disse. 

A disputa entre Brasil e Ar-
gentina está forte também em 
Mídia Exterior, na opinião de 
Hugo Rodrigues, coo e cco da Pu-
blicis Brasil. Como tendência da 
categoria, ele observou a criação 
de trabalhos que interagem com 
o público. "Eu acho que há uma 
busca por idéias que permitam 

Vasconcellos: peças clássicas do digital perdem adesão 

a participação do consumidor". 
Também se destacam, segundo 
ele, as idéias mais sustentáveis. 

Já para Raphael Vasconcellos, 
vp de criação da AgênciaClick 
Isobar e jurado na área Interativa, 
do ponto de vista da qualidade e 
da inovação, ele disse não encon-

trar "nada surpreendente" na ca-
tegoria. "É notório como as cate-
gorias mais 'clássicas' do digital, 
como banners, hotsites e e-mail 
marketing, vêm perdendo adesão, 
com menos inscrições do que as 
categorias mais recentes, como vi-
rais e conteúdo de marca". Fadel: falta de peças já consagradas em outros festivais 

Brasil lidera as shortlists da 
14a quarta edição do Festival 

Internacional El Ojo de Iberame-
rica. São 199 contra 175 da Ar-
gentina, país anfitrião do evento, 
que começa nesta segunda-feira 
(7) e termina na quarta-feira (9), 
em Buenos Aires. A Ogilvy é a 
agência brasileira com mais peças 
finalistas, 36, seguida pela Alma-
pBBDO, com 29, e Santa Clara, 23. 
Esta edição recebeu 5.019 inscri-

ç õ e s , o que representa um aumen-
to de 9% em relação a 2010. O 
Brasil responde por 23% do total 

e Argentina por 15%. 
Entre as 17 categorias do fes-

tival com finalistas definidos, o 
Brasil lidera em 11: Interativo, 18; 
Design, 20; Promo, 17; Marketing 
Direto, 16; Mídia Exterior, 14; PR, 

.11; Inovação, 11; Conteúdo, 10; 
Produção Gráfica, 5; Tercer Ojo, 
6; Campanhas Integradas, 3. Nas 
categorias Rádio e Postais, no en-
tanto, o País não tem representan-
tes. 

O; De acordo com Felipe Cáma, 
vice-presidente de criação de 
Dentsu Brasil e jurado na catego-
ria Rádio, o principal problema 
para o País na área foi o idioma. 
"Para nós, brasileiros, é mais fácil 
compreender espanhol do que pa-
ira um nativo de língua castelha-
na entender português. A conse-
quência disso, por mais que en-
viemos junto o roteiro da peça, 
São os aspectos sutis de interpre-
tação, que se perdem para jurados 
não fluentes no português. O Bra-
sil tinha ótimas pèças de rádio", 
argumentou. O País, inclusive, é 
listado por ele, ao lado de Colôm-
bia e Argentina, como o que apre-
sentou os melhores trabalhos. 

A Argentina, além da categoria 
TV/Cine, com 59 peças finalistas, 
se destacou em Gráfica (23). Mar-
cos Medeiros, diretor de criação 
da AlmapBBDO, antes da divulga-
ção dos finalistas, em entrevista 
ao propmark, já ressaltava o cres-A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 7 nov. 2011, p. 4.




