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Novamente campanhas dos candidatos ao mais importante prêmio da comunicação extrapolam o 
mercado com suas ações para conquistar votos   
 
A disputa pelo Caboré, o mais importante prêmio da indústria da comunicação nacional, mobilizou 
mais uma vez a maioria dos 36 finalistas das 12 categorias que compõem o certame. Com boa 
dose de criatividade, os candidatos recorreram a vários meios para conquistar a simpatia e os 
votos dos eleitores. Apesar de restrita à base de assinantes do Meio & Mensagem, a eleição 
rompeu novamente a barreira da indústria brasileira da comunicação e chegou às ruas como se 
todos tivessem direito ao voto. Peças de mídia exterior e até adesivos em carros foram vistos pela 
população. No dia 23, por exemplo, durante o programa Plantão de Domingo, transmitido pela 
Joven Pan, o apresentador Milton Neves comentou sobre o pedido de voto de um dos indicados e 
chegou a anunciar nomes de candidatos que receberam seu voto. 
 
"As campanhas dos indicados ao Caboré não só evidenciam a posição de prestígio que o prêmio 
atingiu como também representam uma maneira inteligente de aproveitar a oportunidade de 
agregar valor institucional e alavancar os negócios, independentemente do resultado final da 
votação. O fato de figurar entre os três melhores já é uma conquista", declara José Carlos de 
Salles Gomes Neto, presidente do Grupo Meio & Mensagem. O prazo para a votação, realizada por 
meio da Internet, foi encerrado na sexta-feira, dia 28. Os votos, como sempre, são contabilizados 
pela PricewaterhouseCoopers, que manterá sigilo absoluto sobre o resultado até a noite desta 
quinta-feira, dia 4, na festa de entrega do prêmio no Credicard Hall, em São Paulo, durante a 
comemoração do Dia Mundial da Propaganda. O Prêmio Caboré, criado em 1980, é uma realização 
da Editora Abril e da Editora Meio & Mensagem, com patrocínio dos jornais O Estado de S. Paulo, 
O Globo, Zero Hora e também da revista Veja. 
 
Neste ano, a disputa chegou a um nível tal de profissionalismo que até os serviços do publicitário 
Duda Mendonça, coordenador da última campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, foram 
requisitados por pelo menos três finalistas: Luiz Carlos Burti (categoria Empresário ou Dirigente 
da Indústria da Comunicação), Jodaf (Fornecedor) e Ângelo de Sá Júnior (Profissional de Veículo). 
A agência do publicitário também assina a criação da campanha do Prêmio Caboré (ler box).  
 
Sorteio de carro 
 
Um dos destaques este ano é a iniciativa da Rede Record, indicada na categoria Veículo - Mídia 
Eletrônica, que não só lançou campanha com várias peças criadas pela CaliaAssumpção como 
também prometeu festa com show ao vivo e sorteio de um carro Renault Clio zero quilômetro 
entre os convidados do evento, caso seja a escolhida. O portal Terra, que concorre na mesma 
categoria, não deixou por menos: desenvolveu uma série de anúncios com títulos como "Nossa 
vitória vai ser com W", e adocicou a boca dos eleitores com potes de balas, enviados aos 
endereços dos assinantes de M&M. O concorrente Sportv, por sua vez, pediu votos reforçando sua 
importância como emissora especializada em cobertura esportiva, tanto na série de anúncios 
quanto na fita de vídeo encaminhada aos eleitores. Os anúncios, por exemplo, trazem uma 
pergunta ("Se eu vi a cesta do Pipoca?") e uma resposta ("Ué, não ficou ali do lado do 
refrigerante?"), para concluir: "Se não fosse pelo Sportv, uma grande parte do esporte brasileiro 
não seria conhecida". 
 
Entre os finalistas na categoria Anunciante, um dos destaques é a campanha da Credicard, 
assinada pela DPZ, que aproveitou o ator Rodrigo Santoro e a top model Gisele Bündchen - 
garotos-propaganda da companhia - para ilustrar os anúncios criados para o Caboré. Todas as 
peças, incluindo uma camiseta enviada aos eleitores, trazem a assinatura "Vote no melhor da 
vida. Vote Credicard". Mais bem-humorada, a ação da concorrente São Paulo Alpargatas - 



desenvolvida pela AlmapBBDO - destaca-se pelo título "O primeiro candidato que, ao invés de sair 
dando a mão nas campanhas, sai dando o pé". Enquanto isso, Casas Bahia solicitou votos por 
meio de anúncio criado pela NewcommBates. Nele, a própria agência justificou os motivos pelos 
quais seu cliente mereceria os votos dos eleitores. 
 
Muito concorrida também foi a disputa na categoria Profissional de Mídia. Boa parte das peças dos 
indicados mostrou os principais cases de mídia da agência, seguidos de uma mensagem 
conclusiva. "Você não acha que essas inovações merecem o Caboré este ano?", questiona um dos 
materiais impressos de Luiz Fernando Vieira, da Africa. Na mesma linha de comunicação, um dos 
anúncios de Claudio Barres, da Newcomm, trouxe mensagens como "Na hora de marcar um x, 
confie na opinião de um mídia. Ele faz isso todos os dias. Ele atinge até os targets mais difíceis", 
enquanto Fernando Sales, da Giovanni,FCB, optou por um apelo bem-humorado: "Não perca a 
última chance do ano de fazer um corintiano feliz". 
 
Schwarzenegger brasileiro 
 
Quem não deixou a peteca cair desde o momento da revelação dos indicados ao prêmio foi o 
publicitário Luiz Lara (Lew,Lara), que concorre na categoria Empresário ou Dirigente da Indústria 
da Comunicação. Ele mandou produzir buttons, máscaras, anúncios, folhetos e até uma divertida 
fita de vídeo, embalada pela música Tema de Lara, trilha do clássico filme Dr. Jivago. Igualmente 
bem-humorada foi a campanha de Luiz Carlos Burti (Gráficos Burti). As peças, inspiradas na 
recente campanha eleitoral do ator Arnold Schwarzenegger, agora governador da Califórnia, nos 
EUA, mostram o rosto de Burti num bronzeado corpo de halterofilista, sempre acompanhadas de 
mensagens como "O Schwarzenegger deles teve vários escândalos durante a campanha. O nosso 
teve várias campanhas escandalosas".  
 
A principal ação de Burti, porém, foi o encarte personalizado que circulou na edição passada de 
M&M. Na primeira página aparece o título "Você é tão importante que a Burti é capaz de 
reconhecê-lo no meio da multidão". Na central, onde consta a relação de todos os eleitores, o 
nome do assinante é visto destacado num círculo. Já na quarta e última página do encarte, surge 
o pedido "No Caboré, lembre-se de quem nunca esqueceu o seu nome: Burti". 
 
Mas quem fez "barulho" em torno da indicação foi a gaúcha DCS. Todos os anúncios ressaltam o 
fato de que é a primeira agência indicada fora do centro do País, depois de 20 anos. Após a 
informação aparecem títulos sugestivos, como "Vote DCS para agência do ano. Oportunidade 
como essa não aparece toda década". A Fischer América, por sua vez, criou material impresso no 
qual apresenta seu pensamento sobre "ética na propaganda para futuras gerações". Sem a 
mesma aura filosófica, a concorrente DM9DDB preferiu mostrar suas realizações durante o ano 
por meio de anúncio com fotos de suas principais campanhas. Foi o que fez a Synapsys, indicada 
na categoria Serviços Especializados, que aproveitou o Caboré para distribuir seu novo portfólio. 
 
Concorrente da Synapsys, a GreyZest apresentou campanha com vários anúncios, até mesmo 
testemunhais, em que solicitou voto ao marketing direto, segmento em que atua. A Sight 
Momentum, que disputa a mesma categoria, também apelou para o testemunhal, com várias 
personalidades do mercado publicitário. Já a Jodaf, indicada na categoria Fornecedor, publicou 
anúncios com os títulos "A verdadeira história de João Daniel na cova dos leões" e "Em 30 anos de 
história, ninguém contou histórias de 30 segundos melhor que a Jodaf", numa clara alusão aos 
filmes dirigidos por João Daniel Tikhomiroff. 
 
A revista Veja, que disputa a categoria Veículo - Mídia Impressa, veiculou anúncios em forma de 
uma página editorial da publicação. O destaque ficou por conta dos títulos, como "Não esqueça os 
números do seu candidato: 35 anos, 9 milhões de leitores e 1,1 milhão de exemplares semanais" 
e "Isso que é plataforma populista: sai todo fim de semana para falar com o povo". Já na 
categoria Profissional de Marketing, quem teve maior visibilidade foi Eduardo Romero, do Pão de 



Açúcar. Os anúncios trouxeram testemunhais de várias personalidades, como Abílio Diniz, Claudio 
Carillo, Fabio Fernandes, Armando Strozenberg, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Lars Grael e outros. 
 
Campanha similar foi a de Ruy Lindenberg, da Leo Burnett, indicado na categoria Profissional de 
Criação. Um dos anúncios traz o título "Você está pensando em votar no Ruy Lindenberg? Eles já 
tiveram essa idéia antes", contendo na parte inferior a relação de importantes nomes do mercado. 
Em outra peça, intitulada "Quem diria: o Ruy Lindenberg mostrando a pasta pra você!", são 
exibidas imagens de várias campanhas assinadas pelo criativo. Já a concorrente Adriana Cury, da 
Ogilvy, produziu uma fita de vídeo e veiculou anúncio em que se apresentava como "uma mulher 
que vale por dois".  
 
Na disputa para a escolha do Profissional de Atendimento/Planejamento, a campanha mais 
destacada foi a de Jurandir Craveiro, da NBS, que veiculou anúncio contendo os motivos para que 
o eleitor votasse nele. Nessa mesma categoria, o candidato Luiz Francisco Meirelles, o Fico, da 
AlmapBBDO, optou por banner na Internet. Finalmente, entre os indicados na categoria 
Profissional de Veículo, a maior ação foi a de Sandra Sampaio, da Editora Abril. Um dos anúncios, 
com imagens de capas de revistas, por exemplo, trouxe a mensagem "Se depender do sucesso 
dos seus títulos, ela merece seu voto". Já o candidato Ângelo de Sá Júnior, da Editora Globo, 
pediu ajuda dos eleitores para faturar o seu Caboré. O anúncio traz uma rápida trajetória do 
profissional e lembra que esta é a terceira indicação de JR, como é conhecido, ao prêmio. Por essa 
razão, o texto complementa: "Só que desta vez nós decidimos tomar uma atitude: chamar o 
Duda. Quem sabe, assim, o Ângelo Jr. consegue, finalmente, faturar o seu tão merecido Caboré". 
 
Os indicados de 2003 
 
Empresário ou Dirigente da Indústria da Comunicação  
 
Luiz Carlos Burti  
Luiz Lara  
Nizan Guanaes  
 
Agência 
 
DCS  
DM9DDB  
Fischer América  
 
Veículo - Mídia Eletrônica  
 
Rede Record  
Sportv 
Terra  
 
Veículo - Mídia Impressa  
 
Caras 
O Globo  
Veja  
 
Profissional de Criação  
 
Adriana Cury (Ogilvy)  
Rodolfo Sampaio (Publicis Salles Norton)  
Ruy Lindenberg (Leo Burnett)  



 
Profissional de Mídia  
 
Cláudio Barres (NewcommBates) 
Fernando Sales (Giovanni,FCB)  
Luiz Fernando Vieira (Africa)  
 
Profissional de Atendimento/Planejamento  
 
Ivan Marques (F/Nazca)  
Jurandir Craveiro (NBS) 
Luiz Francisco Meirelles  
(AlmapBBDO)  
 
Profissional de Veículo  
 
Angelo de Sá Jr. (Editora Globo) 
Rubens Campos (Sistema Globo de Rádio)  
Sandra Sampaio(Abril)  
 
Profissional de Marketing  
 
Eduardo Romero (Pão de Açúcar)  
Luiz Carlos Pimentel (Telefônica)  
Mario Castelar (Nestlé)  
 
Anunciante  
 
Casas Bahia  
Credicard  
São Paulo Alpargatas  
 
Serviços Especializados  
 
GreyZest  
Sight Momentum  
Synapsys  
 
Fornecedor  
 
Jodaf  
O2  
Play It Again 
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