
Os melhores cases de mídia do mercado   
 Valerya Borges 
 
Divulgados os vencedores do 5º Prêmio MaxiMídia. GP será conhecido no dia 20 de 
setembro, na noite de abertura do 14º MaxiMídia  
  
O Grupo Meio & Mensagem revelou na semana passada os vencedores da 5ª edição do 
Prêmio MaxiMídia, criado com o objetivo de destacar os melhores cases de 
planejamento de mídia dos últimos 12 meses. Este ano foram contemplados nove 
trabalhos nas categorias Televisão, Cinema, Revista, Jornal, Rádio, Outdoor, Internet e 
Mídia Mix (ver tabela). A cerimônia de entrega dos troféus está marcada para 20 de 
setembro, noite de abertura da 14ª edição do MaxiMídia, que acontece entre os dias 
20 e 23 de setembro no Transamérica Expo, em São Paulo. 
 
Na ocasião, será anunciado o ganhador do Grand Prix. Os nove vencedores serão 
incluídos na edição 2004 do Anuário de Mídia. A escolha ficou a cargo de um júri 
formado por nomes das mais importantes agências e veículos do mercado, que se 
reuniu no dia 4.  
 
Presididos por Daniel Barbará, diretor comercial da DPZ, os jurados que analisaram os 
cases foram: Antonio Carlos Guerino (Cinar), Cláudio Ferreira (Editora Abril), Daniel 
Chalfon (MPM Propaganda), Eduardo Aidar (Meio & Mensagem), Eduardo Barrieu 
(SBT), Ênio Vergeiro (Band), Flávio Ferrari (Ibope), Jackson Fullen (Estadão), José 
Alves (Ogilvy) e Marcelo Salles Gomes (M&M).  
 
Este ano, o Prêmio MaxiMídia recebeu um total de 116 inscrições. O volume 
representou um aumento de 38% em relação a 2003, quando foram inscritos 84 cases.  
 
"Esse é um ótimo sinal. Principalmente se pensarmos que esses trabalhos são 
referentes ao ano passado, período considerado ruim, o aumento torna-se ainda mais 
significativo", analisa o presidente do júri, Daniel Barbará. De acordo com o vice-
presidente executivo da M&M Eventos, Eduardo Petit, o principal critério na hora das 
avaliações foi a busca da excelência. "Para premiarmos um case é fundamental que ele 
apresente pertinência e eficácia. Ao longo de todas as edições do Prêmio MaxiMídia, 
nossa maior preocupação sempre foi que as peças tivessem o mesmo padrão de 
qualidade", explica Petit.  
 
MídiaQ e MaxiMídia 
 
Os presentes na entrega dos troféus do Prêmio MaxiMídia poderão acompanhar 
também a entrega do Prêmio MídiaQ, que vai contemplar os melhores programas 
voltados para crianças e adolescentes. A premiação tem como objetivo destacar a 
programação de qualidade criada para esse público e os profissionais envolvidos em 
sua realização. O MídiaQ é uma realização do Midiativa - Centro Brasileiro de Mídia 
para Crianças e Adolescentes em conjunto com a Fundação Avina, e tem promoção do 
Grupo Meio & Mensagem. O projeto conta com o apoio da Multifocus Pesquisa de 
Mercado e da Singular Arquitetura de Mídia, e colaboração da Associação Comercial do 
Estado de São Paulo, DPaschoal, Têxtil Matec, Laramara, ToolBox e Vox Mundi 
Audiovisual.  
 
Além da entrega dos dois prêmios, o MaxiMídia, que terá como tema principal O 
Marketing em Busca de sua Essência, traz outra novidade. Afora o seminário principal, 
conhecido como MaxiCom, e a segunda edição do MaxiDirect (ciclo de palestras 



dirigidas aos profissionais de marketing direto), este ano será realizado pela primeira 
vez o MaxiWeb, que conta com a participação e o apoio dos principais portais de 
acesso à internet do Brasil. 
 
 

Conheça os vencedores 

Categoria Agência Anunciante Case 

Televisão Lew,Lara Hopi Hari 
O Hopi Hari "invade" a TV a la 
Orson Welles 

Cinema Promocine iG Último Segundo no cinema  

Revista Synapsys Avon Nova Avon 

Jornal DM9DDB Tam 
A sombra do airbus da Tam 
sobre a matéria do jornal 

Rádio Carillo Pastore Euro 
RSCG 

Embratel Poucas palavras grandes 
resultados 

Outdoor 
Biruta Mídias 
Mirabolantes 

O Dia O Dia na praia 

Internet DM9DDB 
Johnson & 
Johnson 

24 horas de sucesso na internet  

Mídia Mix Quê Comunicação Petrobras 
Petrobras 50 anos - A história 
de um sonho 
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