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Consumidores
a melhor

Realizado pela 20" vez, o Prêmio Voto Po-
pular destacou o melhor da propaganda

brasileira na visão dos consumidores, que

constituem o júri do único prêmio do mun-
do avaliado exclusivamente pelas pessoas a

quem a propaganda é efetivamente dirigida.

O prêmio apresentou aumento de 20%
no volume de inscrições em relação à ver-

são anterior, sendo que a quantidade de

peças cresceu 30% em função tanto do
maior número de campanhas e séries con-

correntes como devido ao incremento no
número médio de peças em sua média.

Isto é um bom sinal, pois significa maio-
res investimentos por parte dos anuncian-
tes, mediante campanhas mais amplas que

nos últimos anos, revertendo a tendência de

A Campanha do Ano do Voto Popular foi
"TC HSBC", da JWT Curitiba, Cine

e Lua Nova para o HSBC

queda e iniciando um novo ciclo de pro-
gresso na área, inclusive com a participação

de mais agências e produtoras de todo o

Brasil. São Paulo continua liderando com
vantagem, mas a qualidade do que vem dos

outros centros publicitários do País aumen-
ta de forma considerável, fazendo a distân-
cia de performance entre os mercados se

reduzir a cada versão do Voto Popular.

Uma evidência dessa aproximação entre
os padrões médios é o fato de que 55 agên-
cias de todo o Brasil foram premiadas com
trabalhos para 163 anunciantes; clientes tão
diferentes como a Unilever e a churrascaria
Rubayat, a prefeitura de Santarém e o

Ministério da Saúde, a OAB e a Liga das

Senhoras Católicas, a Casas Bahia e a Vi-
toriawagen, a Folha de S.Paulo e o Diário

de Itabira.

Mesmo levando em conta que os jurados
mudam todos os anos — pois nenhum deles
jamais é repetido, para se manter a máxima

naturalidade —, é possível se aferir uma ten-

dência de crescente ceticismo e rigor crítico

em relação à propaganda em geral. Já regis-
tramos que, no passado, os consumidores
costumavam ser mais duros apenas em cate-

gorias como bancos, bebidas, serviços públi-
cos, varejo e produtos de limpeza. Nos últi-

mos anos, a postura menos condescendente

é geral, inclusive para com categorias como
educação pública e comunitária.

Além disso, não se pode dizer que exista
uma abordagem dominante para se cair no
gosto popular. Tanto que um dos Grand



escolhem
propaganda

Prix foi para uma campanha ancorada no
humor, outro ficou para um comercial
com apelo totalmente emocional e um ter-

ceiro para um anúncio fundamentado em
uma mensagem direta e informativa.

Como já ocorre há muitos anos, o Voto
Popular conta com o suporte da Interativa,

na coleta e processamento eletrônico das

notas dos jurados, e com o apoio da RWA,
que prove o material promocional e opera-

cional da premiação.

Melhores performances
Pelo conjunto de sua performance na

premiação, a Ogilvy foi, pela terceira vez
consecutiva, eleita a Agência do Ano, que é

um destaque que apenas outras quatro já
conquistaram na história do Voto Popular.
A Ogilvy somou 58 pontos, com 7 Ouros, 4

Pratas e 4 Bronzes; sendo seguida pela
McCann-Erickson, com 56 pontos; e pela
DPZ, com 54.

A quarta agência de melhor performance

e a mais premiada de fora de São Paulo foi a
JWT Curitiba, com 51 pontos e que, eviden-

temente, foi a líder da região
Sul. Em Minas Gerais, a de

melhor performance foi a RC;
no Espírito Santo, a Aquatro; na

região Norte, a Galvão, de Be-

lém; do Centro-Oeste, a Mr.
Brain, de Brasília; e no Nordeste,

o Gruponove, do Recife.

O Anunciante do Ano, com
35 pontos, foi o HSBC; seguido

pela Fiat, com 32; o Ministério
da Saúde, com 28; e a Nova
Schin, com 14 pontos.

Com 41 pontos, a Jodaf Mi-
xer sagrou-se como Produtora

do Ano, título que alcança pela
sexta vez consecutiva. No se-

gundo lugar, entre as produto-
ras que se inscreveram na pre-
miação, ficou a Dínamo, com
22 pontos; seguida pela Carade-
Cão, com 19.

Pela nona vez, a Lua Nova

consagrou-se como a Produtora de Som do

Ano, somando 8o pontos — a melhor per-
formance de todo o prêmio. A segunda
posição foi da In Sonoris, com 27 pontos;
seguida pela Mr. Vox, com 19.

O Fornecedor Gráfico do Ano foi, pela
primeira vez, a Stilgraf, que somou 23 pon-

tos; sendo seguida pelo Burti, com 20; e a
Litografia, com 13 pontos.

Como Comercial do Ano, os consumidores
escolheram "Amigo", da mineira RC para o Instituto
Mário Penna, produzido pela CaradeCão e Oitava

Com uma imagem forte, um título
de impacto e um texto

• informativo, o Anúncio do Ano foi
"Pedofilia é crime", da Agnelo

Pacheco para a OAB-SP
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Os JURADOS

Recrutados e selecionados segundo os padrões adotados
pela área de pesquisa, os 24 consumidores, abaixo relacionados —

das classes A, B e C, homens e mulheres, de quatro faixas
de idade —, reuniram-se no terceiro fim de semana de fevereiro

para julgar os concorrentes ao 20° Voto Popular.

Agnaldo Natal Sanches, 43 anos, feirante;

Alécio Galdino da Silva, 40 anos, motorista;

Aleir Bertasso de Oliveira, 26 anos, corretor de seguros;

Alessandra de Souza Carvalho, 35 anos, garçonete;

Carlos Andrade Rivas Gutierrez, 21 anos, estudante;

Célio Pissi Neto, 26 anos, técnico eletrônico;

Cláudio Eduardo A. Grimaldi, 35 anos, depositário;

Cristiane Rocha Sales, 32 anos, manicure;

Daiane Vieira da Silva, 19 anos, do lar;

Daisy Vieira Zorron, 50 anos, secretária;

Elma Ribeiro Cicivizzo, 51 anos, microempresária;

Fernando Agna da Silva, 15 anos, estudante;

Irene Cardoso de Andrade, 52 anos, aposentada;

Leonardo Santos Oliveira, 10 anos, estudante;

Luana Mendes Ângelo, 11 anos, estudante;

Luciana Camilo Jorge, 33 anos, revendedora Natura;

Ludmila Gomes de Oliveira, 10 anos, estudante;

Neide Rodrigues dos Santos Caíres, 30 anos, escrivã;

Rafael Henrique Michelucci, 19 anos, estudante;

Renan Alves Baselli, 15 anos, estudante;

Ricardo Cunha Marculino, 34 anos, técnico de microcomputador;

Silvia Regina Palmiero, 30 anos, vendedora externa;

Thaís Helena Velloso, 11 anos, estudante; e

Vilmar Bravin, 48 anos, decorador.

Grand Prix
A Campanha do Ano do Voto

Popular foi "TC HSBC", criada pela

JWT Curitiba e produzida pela Cine e

Lua Nova para o HSBC. São filmes

muito bem-humorados, que mostram

as conseqüências da explosão de ale-

gria de ganhadores dos prêmios desse

título de capitalização. Criação de

Cláudio Freire e Fábio Miraglia, que

também dirigiu a criação com Mario

D'Andrea. Direção dos comerciais de

Clóvis Mello. Atendimento de Jac-

queline Vieira, Pedro Franco e Daniel-

le Béllio. Aprovação de Glen Valente e

Gustavo Araújo.

Como Comercial do Ano, os consu-

midores escolheram "Amigo", da minei-

ra RC para o Instituto Mário Penna,

produzido pela CaradeCão e Oitava. O

filme é uma obra-prima da emoção e

mostra como um menino insiste diaria-

mente em brincar com um vizinho

com câncer e combater a depressão do

doente. Criação de Carol Penido, Dan

Zecchinelli, José Geraldo Rocha, Wag-

ner Dolabela e Wagner Lanna, com

direção da dupla Carol e Dan. Pro-

dução de RTV de Luis Salles. Fotogra-

fia de Marko Costa e direção de cena de

Ernani Nunes. Atendimento de Simo-

ne Caribe e Maria Carmem Renault.

Aprovação de Sérgio Prates e Cássio

Eduardo Resende.

O Anúncio do Ano foi "Pedofilia é

crime", da Agnelo Pacheco para a OAB-

SP. Com uma imagem forte, um título

de impacto e um texto informativo, a

peça faz qualquer um parar e pensar na

dramática dimensão do problema.

Criação de Agnelo Pacheco, Marianne

Bechara e Vinícius Panvechi, com dire-

ção do próprio Agnelo. Atendimento de

Renata Botene. Aprovação de Luiz

Flávio Borges D'Urso.

Como Peça de Mídia Exterior do

Ano, os jurados elegeram "Fugitivo", da

Leo Burnett e FuturaTech para o Fiat

Idea. Um excelente aproveitamento dos

recursos da empena de um prédio e

uma perfeita integração com a linha de

campanha que lançou esse carro. Cria-

ção de Guilherme Facci, Sidney Braz,
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A Peca de Mídia Exterior do Ano foi
"Fugitivo", da Leo Burnett e FuturaTech
para o Fiat Idea

Benjamin Yung Jr. e André Kirkelis,
com direção de Ruy Lindenberg. Pro-

dução de Zezinho Lima e Ricardo So-

telo. Atendimento de Denise Millan,
Renato Broggin e Pérola Cussiano.

Aprovação de Lélio Ramos, João Ciaco
e Maria Lúcia Antônio.

E o Comercial de Rádio do Ano foi a

série "GP Fi", da Fischer América e Lua
Nova para Nova Schin. Criação de

Flavio Casarotti, Pedro Utzeri, Marcelo
Portolano e da equipe da Lua Nova,
com direção de Jáder Rossetto, Pedro
Cappeletti e do próprio Flavio. Produ-

ção de Rachel Folino, Fernanda Sousa e

da equipe da Lua Nova.
Os demais Ouros para trabalhos de

rádio foram conquistados pela série

"Presunto", da DPZ e Tesis para a Sadia,
em Alimentos; "Forró", da Artlan e Mr.

Vox para o Sesi, em Educação Pública;
série "Facilidades", da JWT Curitiba e

Lua Nova para o HSBC, em Bancos;

série "Futebol", da McCann e Baticum
para o Mastercard, em Instituições

Financeiras; "Beep", da Ogilvy e Lua
Nova para ela própria, em Serviços; e

"Fique Esperto", da Master e In Sonoris
para o Ministério da Saúde.

Os Ouros concedidos em Campa-

nhas, Anúncios, Comerciais, Mídia
Exterior e Indoor são apresentados nas

próximas páginas, sendo seguidos pela
tabela com todos os resultados do Voto

Popular 2006. ©
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