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Com 23 prêmios, o Brasil brilhou ontem na categoria Cyber (propaganda na internet) da 52 edição 
do Festival Internacional de Publicidade de Cannes. Foram 22 Leões, um Grand Prix e ainda a 
eleição da DM9DDB como a agência do ano em internet. Recheada de prêmios, a DM9 conquistou 
o Grand Prix com o trabalho Reality Advertising, para Super Bonder (Henkel), além de receber 
dois Leões de ouro, um de prata e três de bronze. A agência brasileira ainda superou a americana 
Crispin Porter + Bogusky, vice-campeã em Cyber.  
 
Com 23 prêmios, Brasil destaca-se em internet 
  
Foram 22 Leões e 1 Grand Prix, além da eleição da DM9DDB como agência do ano na categoria.  
 
Em marketing direto e em Media não houve um Leão sequer na 52 edição do Festival 
Internacional de Publicidade de Cannes, que termina neste fim de semana. Em compensação, 
foram confirmados oficialmente as 12 estatuetas em Press & Outdoor, além da informação extra-
oficial de que o Brasil teria potencialmente 10 trabalhos no short list da categoria Film. Ontem 
também foi divulgada a lista dos vencedores de Cyber, que tinha apontado 69 peças no short list. 
Só deu Brasil. E com forca total. Foram 1 Grand Prix, 22 Leões e ainda a eleição da DM9DDB 
como a agência do ano na categoria. O Cyber Lions, inclusive, teve dois representantes brasileiros 
na mesa de jurados: o presidente, PJ Pereira, da agência AKQA, de São Francisco, nos Estados 
Unidos, e Fabio Simões Pinto, da F/Nazca S&S.  
 
Recheada de prêmios, a DM9 conquistou o Grand Prix da categoria, com o trabalho "Reality 
Advertising", para a Super Bonder (Henkel), além de conquistar dois Leões de ouro, um de prata 
e três de bronze. A agência brasileira ainda superou a norte-americana Crispin Porter + Bogusky, 
vice-campeã da categoria Cyber. Os Leões de ouro da DM9DDB, presidida por Sérgio Valente, 
foram para "Corra!", da Companhia Athletica, e "Just in Time", da FedEx. A prata foi para a 
campanha "Downloads’", da Telefônica, enquanto os bronzes ficaram com "Quarto", criada para 
Masp, "Viva mais", também de Cia. Athletica, e "Creme", para Johnson & Johnson.  
 
Valente, inclusive, fez festa ontem em Cannes para comemorar tantos prêmios. O brinde foi feito 
ao lado da diretora de outras mídias e projetos especiais da DM9, Fernanda Romano. "O Brasil 
ganhou mais Leões que os Estados Unidos. Isso é para ser comemorado mesmo. Mostra que 
nossas campanhas estão surpreendendo e atraindo a atenção do consumidor", comenta Fernanda. 
Já o presidente da agência ressalta que este sucesso está apoiado no fato de a DM9 trabalhar com 
a filosofia da comunicação e não pensando apenas em uma estratégia específica.  
 
"Não somos uma agência de internet, somos uma agência que cuida da conta do cliente como um 
todo", menciona o publicitário. "Valores da marca, este é o conceito para o qual a DM9 trabalha, 
sem se esquecer de dar retorno aos nossos clientes, a principal função da propaganda", diz 
Valente, dando destaque a palavra "homogeneização". "É como na hora de fazer um bolo. Se 
colocar tudo junto e não mexer, não dá certo."  
 
Avaliação dos jurados  
 
"90% dos trabalhos que ganharam prata ou bronze foram decididos por unanimidade", conta 
Pereira, complementando ainda que dos dois trabalhos que receberam Grand Prix, um foi decidido 
imediatamente pelos jurados, mostrando a boa qualidade do anúncio, no caso o feito no Brasil.  
 
Quando questionado sobre a tendência que o festival de 2005 aponta na categoria Cyber, Pereira 
vai direto ao ponto: "é a idéia forte e bacana", simplifica. Fabio Simões Pinto completa ao 
informar que muitos dos vídeos (para internet) apresentados tem a mesma qualidade que os da 



televisão. "Este festival mostra a superioridade brasileira em mídia on-line, apesar de ainda 
termos que avançar um pouco em web site", pontua o criativo.  
 
Segundo ele, também é preciso pensar não apenas em imagem, mas distribuir esta atenção do 
anúncio em internet com o conteúdo. "Além disso, mais verbas precisam ser direcionadas para a 
internet." Simões Pinto diz que interatividade também deu o tom de muitos trabalhos, mundiais, 
premiados no festival de Cannes.  
 
Mas não foi apenas a DM9 que contribui para o Brasil se destacar ontem durante o mais 
importante festival de propaganda do mundo. A EuroRSCG 4D, por exemplo, ganhou cinco 
estatuetas, enquanto Tequila, F/Nazca S&S, AgênciaClick e OgilvyOne receberam dois Leões cada 
uma. AlmapBBDO e Loo saem de Cannes com um Leão (cada uma) na categoria Cyber.  

 
 
Leia Mais 
 
Para Silvério, País merecia mais 
  
O diretor de criação da agência DPZ, Carlos Silvério, representante do Brasil como jurado na 
categoria Press & Outdoor, confirma a fama do País como um dos melhores no que diz respeito à 
propaganda. "Por isso mesmo acho que merecíamos mais", comenta o criativo, referindo aos 12 
Leões conquistados no Festival de Cannes 2005.  
 
Na categoria, o Brasil emplacou 133 peças no short list, de um total de 1.485 inscrições (902 em 
Press e 583 em Outdoor). Silvério é um dos mais respeitados criativos no Brasil e está na DPZ há 
18 anos. O publicitário é jurado pela segunda vez no Festival de Cannes. A anterior foi em 1999.  
 
Dentro da sua avaliação do evento, Silvério ressalta que a grande quantidade de peças inscritas 
de certa forma prejudica o trabalho dos jurados. Sobre as peças, diz que as que exploravam 
bastante o visual tiveram mais destaque. "O que se nota é uma propaganda mais preparada, 
menos elementar. Mas não vi claramente uma tendência", considera Silvério. "A contundência, a 
simplicidade e a clareza de idéias foram que para mim prevaleceram", comenta o publicitário.  
 
Vitrine mundial  
 
Silvério faz questão de ressaltar que Cannes é uma vitrine. "Busca a quebra de rotina pela 
originalidade. Os anúncios de revista, por exemplo, não podem ficar tão parecidos com os de 
outdoor", fala o publicitário, ao mencionar seu gosto pela mídia jornal. O diretor de criação da 
DPZ finaliza expondo o crescimento no festival de países asiáticos, como Tailândia.  
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