
Brasil ganha 103 prêmios no festival 

por Marcos Bonfim 
-de Buenos Aires 

OBrasil contabilizou 103 prê-
mios ao final da sua parti-

cipação no El Ojo 2011, festival 
iberoamericano de publicidade 
que aconteceu entre os últimos 
dias 7 e 9, em Buenos Aires, capi-
tal argentina. As agências Loduc-
ca, com "Balões", para a MTV e 
F/Nazca S&S, com "República 
Popular do Corinthians", para a 
Nike, respectivamente em Pro-
dução Audiovisual e Campanhas 
Integradas, conquistaram um 
Grand Prix cada, prêmio máximo 
do festival. O país ganhou ainda 
27 ouros, 29 pratas e 45 bronzes 
(veja tabela). 

A Ogilvy, que chegou à Ar-
gentina com 36 peças no shorlist, 
foi a maior agência brasileira no 
festival, com seis ouros, seis pra-
tas e seis bronzes, totalizando 
18 prêmios. Entre as agências do 
festival, a brasileira ficou em ter-
ceiro, mesma posição de Anselmo 
Ramos, vp de criação da agência, 
na categoria Melhor Diretor Cria-
tivo - os vencedores dos respecti-
vos troféus foram a argentina Del 
Campo Nazca S&S e Maxi Itzkoff 
e Mariano Serkin, ambos da agên-
cia premiada. A lista de melhores 
desempenhos do festival é com-
posta ainda por Ogilvy & Mather, 
como Melhor Rede; Landia, como 
Melhor Produtora; Andy Fogwill 
(Landia), como Melhor Realiza-
dor e a Coca-Cola, como Melhor 
Anunciante. 

Na categoria Desempenho 
Local, em que jurados analisam 
peças do próprio país, a Ogilvy 
também se destacou, ficando com 
o prêmio de Melhor Agência. "É 
a confirmação de que estamos 
fazendo um bom trabalho, que 
estamos no caminho certo. E é 
bom ganhar no El Ojo, um festi-

val que conta com grandes no-
mes do mercado iberoamericano. 
É uma honra para nós conquistar 
este prêmio no ano do centenário 
do David Ogilvy. Graças aos ensi-
namentos dele temos mudado a 
Ogilvy Brasil e colocado a criati-
vidade em tudo que nós fazemos", 
afirmou Anselmo Ramos, que re-
cebeu o prêmio de Melhor Dire-
tor Criativo. Completam a lista de 
Melhor Desempenho a Corpora-
ção Fantástica, Melhor Produtora; 
Marlon Klug (Corporação Fantás-
tica), Melhor Realizador e Fiat, 
Melhor Anunciante. 

Para o criativo, o resultado tem 
uma ligação muito forte com o 
trabalho de análise crítica que o 
escritório brasileiro faz em con-
junto com os seus pares latinoa-
mericanos da Ogilvy & Mather, 
que ganhou pelo segundo ano 
consecutivo como Melhor Rede. 
"Nós estamos muito integrados. 
Fazemos três reuniões anuais e 
conseguimos fazer com que o ní-
vel latinoamericano melhorasse. 
Ganhamos com grande distância 
do segundo colocado", acrescen-
tou. A rede somou 468 pontos 
no festival contra 254 da Saatchi 
&Saatchi, em segundo. 

Entre as melhores brasileiras, 
estão a AlmapBBDO, no segundo 
lugar, com dois ouros, duas pratas 
e 10 bronzes e a Santa Clara, em 
terceiro, ao receber três ouros, cin-
co pratas e cinco bronzes. Guga 
Ketzer, sócio e vp de criação 
da Loducca, que representou a 
agência na cerimônia de entrega 
em que recebeu o GP, destacou 
o envolvimento para o desenvol-
vimento da campanha. "Foi um 
trabalho difícil de fazer, mas este 
tipo de reconhecimento é muito 
bacana. O Dulcídio [Caldeira, da 
produtora ParanoidBR, que pro-
duziu a campanha] perdeu os 
cabelos. E o resultado ficou mui-
to legal. Acho que ele tem um 
pouco deste sangue que nós dei-
xamos nele", disse. 

Na divisão por categorias, o 
Brasil conquistou mais em Inte-

rativo, com 21 troféus; Cine/TV, 
11; Design, 10 e Marketing dire-
to, 9. Os outros prêmios foram 
em Promo, 8; Mídia impressa, 7; 
Inovador, 7; Produção Audiovi-
sual, 6; Mídia Exterior, 5; Conteú-
do, 5; Produção Gráfica, 4; PR, 4; 
Campanhas Integradas, 3, Tercer 
Ojo, 2; Sustentabilidade, 1. Nas 
categorias Postais e Rádio, ó Bra-
sil não tinha representantes nos 
shorlists. 

Para Fernando Campos, presi-
dente da Santa Clara e do júri de 
Inovador, o sucesso do Brasil em 
Interativo se deve ao amadureci-
mento da área no país. "No Brasil, 
a web tem um peso para o consu-
midor e alguns players entendem 
o potencial da internet. São traba-
lhos com qualidade e maduros", 
afirma. Já em Inovação, categoria 
em que o Brasil não teve nenhum 
ouro (foram quatro pratas e três 
bronzes), o criativo acredita que 
o resultado é conseqüência de in-
vestimentos mais fortes em cam-
panhas integradas. Segundo ele, 
a característica peculiar da cate-
goria Inovação são trabalhos que 
subvertem em apenas um meio. 
Aliado a isso, Campos critica o 
processo produtivo existente hoje 
no Brasil, que acaba por impedir 
que mais trabalhos no segmento 
sejam feitos no país. "Com a nossa 
realidade econômica, todos que-
rem as coisas para ontem. Só que 
subverter as regras de um meio 
requer tempo e dedicação de 
agência, cliente e veículo", afirma. 

O presidente do festival El Ojo, 
Santiago Keller, se disse "muito 
contente" com a edição, que rece-
beu mais de cinco mil inscrições, 
sendo mais de 20% brasileiras. 
"Contamos com uma seleção mui-
to boa dos jurados. E posso perce-
ber que as peças trazem cada vez 
mais autoestima da região, com 
idéias muito locais". Para ele, o 
festival de 2012 já começou - o El 
Ojo conta com um tempo de orga-
nização de um ano e meio. Como 
novidade, o El Ojo terá mais uma 
categoria: móvel. 

A campanha "República Popular do Corinthians", criada pela F/Nazca para a Nike, levou GP 

"Balões", da Loducca para a MTV, também conquistou GP no El Ojo A ut
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Idéia sempre comanda a comunicação 

por Marcos Bonfim 
- de Buenos Aires 

Em meio a toda tecnologia é os 
meios que brotam diariamen-

te, os conferencistas do festival 
El Ojo celebraram a idéia como 
o principal motor da indústria 
de comunicação. Num contexto 
geral, para eles, a definição do 
canal ocupa o segundo lugar e o 
conteúdo é quem dita o sucesso 
do investimento. 

Inspirado na frase clássica do 
pensador René Descartes, o co-
lombiano Juan Carlos Ortiz, pre-

sidente da DDB latina, começou a 
sua palestra: "Compartilho, logo 
existo", contando a história do 
seu livro "Cortos", escrito no seu 
BlackBerry enquanto fazia suas 
viagens de avião, para explicar 
que a essência é o conteúdo e não 
a mídia escolhida para fazer as 
ações. 

"Se o conteúdo é bom, as pes-
soas irão querer", disse Ortiz. E 
acrescentou: "Nunca na minha vi-
da eu tinha visto um cenário com 
tantas possibilidades no mercado 
de comunicação. O conteúdo com 
um poder como nunca antes." Pa-
ra ele, o problema são os formatos 
de negócios que têm fracassado, 
enquanto o produto continua fir-
me, como no caso da indústria 
fonográfica. "As agências de pu-

blicidade continuam pensando 
da mesma forma que o mercado 
de música", provocou. 

De acordo com Ortiz, o mode-
lo de 360° está acabado, por sua 
característica de excesso que aca-
ba asfixiando os consumidores. 
E comentou sobre os seis graus, 
utilizados na estratégia de comu-
nicação da DDB Latina desde o 
ano passado, uma teoria de neu-
romarketing segundo a qual a 
distância entre duas pessoas em 
qualquer parte do mundo é seis 
graus. "As pessoas não são o fim 
da comunicação. Podem ajudar 
na divulgação, ser partícipe do 
processo de comunicação". A par-
tir dessa perspectiva, disse ele, 
as marcas poderão compartilhar 
mais da vida dos consumidores. 

Para argumentar sobre o mo-
vimento dos consumidores, Ortiz 
exemplicou com imagens de car-
dumes de peixes, uma referência 
à sincronicidade e a interligação 
que os une. "Nós não podemos 
controlar estes passos das pes-
soas, mas podemos influenciar", 
afirmou. "O livro está sendo escri-
to ainda". E destacou a importân-
cia do emocional para conseguir 
os objetivos na comunicação das 
marcas. "A emoção lidera a ação. 
A pessoa sente a mensagem, cur-
te, envia e compartilha. É 100% 
emocional". Isso tudo, comple-
mentou, sem esquecer que "a 
maior tecnologia ainda é a gran-
de idéia". 

Como disse Luiz Sanchez, di-
retor geral de criação da Alma-

pBBDO, em sua palestra www. 
oqueimportaéaideia.com, toda a 
idéia nasce em um papel em bran-
co, ou seja, sem um meio prévio. 
"Somos contadores de história. Se 
ela é boa, vão querer ver em qual-
quer canal", pontuou. 

Em uma das conferências 
mais engraçadas do El Ojo, Luca 
Lindner, presidente da McCann 
Erickson latinoamericana, Áfri-
ca e Oriente Médio, disse que o 
amor mais importante é o "amor 
criativo". "Cuidem da idéia porque 
o risco de morte dela é de 99%. 
Não faltam idéias no mercado, o 
que falta é a sobrevivência delas", 
disse. Segundo ele, as idéias são 
abandonadas por motivos diver-
sos, como semelhança com outra, 
orçamento do anunciante, e pou-

cas passam dos nove meses ou 
chegam aos 18 anos. 

Para ele, a busca freqüente 
por conhecimento deve ser uma 
constante e independe da questão 
de idade. "Precisamos amar esta 
curiosidade. Buscar a história do 
produto, da marca. Descoberta e 
inovação não são sinônimos de 
tecnologia, que apenas acelera 
as coisas, mas nunca substitui o 
amor, o suor". Lindner recordou 
que não se pode confundir reali-
dade com realidade virtual e que 
a vida não acaba no Facebook. 
"Apesar da tecnologia, pensem 
em coisas muito simples: a gene-
rosidade, amor", pediu. 

Com tanta citação ao "amor", o 
título da palestra dele não poderia 
ser outro: "Ali we need is love".. A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 nov. 2011, p. 10-11.




