
30. meio&mensagem 27 DE NOVEMBRO DE 2006CRIAÇÃO

Novembro de 2006 termina 
como um mês excelente para a 
F/Nazca Saatchi & Saatchi, pelo 
menos no quesito prêmios de 
criação. Nas últimas semanas 
a agência venceu o Festival 
da ABP e levou os principais 
troféus do Profi ssionais do Ano, 
da TV Globo. Agora, confi gura-
se como o grande destaque 
da quinta edição do Festival 
Melhor do Rio, realizado em 
Búzios, na Região dos Lagos, 
pelo Clube de Criação do Rio 
de Janeiro (CCRJ). A empresa 
de Fábio Fernandes e Ivan 
Marques conquistou três Grand 
Prix, nas categorias TV/Cine-
ma, Mídia Exterior e Material 
Promocional.

Na principal delas (TV/Cine-
ma), a campanha vencedora foi 

F/Nazca leva três Grand Prix 
no Festival Melhor do Rio
Publicis (com dois GPs), Duda e McCann também se destacam no 
prêmio concedido pelo CCRJ, que apresentou o anuário Exercício
Robert Galbraith

que incentivam doações com 
ilustrações da bolsa vazia ou 
cheia com o texto: “Cheia ou 
vazia, só depende de você”. 
Uma peça de endomarketing 
em que a agência anunciava 
seu churrasco de fi m de ano 
ficou com o GP de Material 
Promocional. Dentro de um 
pequeno envelope colocado 

no teclado dos computadores, 
o convite aparece rasgado em 
pedacinhos. Ao ler a mensa-
gem, pedacinho por pedacinho, 
era proposto “jogar tudo para o 
alto” e ir comemorar.

Bavaria dá GPs à Publicis
A Publicis também se desta-

cou, levando os GPs em Revista 
e Rádio, ambos para a cerveja 
Bavaria Premium. A melhor 
campanha de revista foi a série 
“Retratos antigos”, em que fotos 
antigas de pessoas bebendo cer-
veja remetiam à data de criação 
da bebida, em 1873. Em rádio, 
venceu o spot “Vozes”.

A Duda Propaganda ficou 
com o prêmio máximo em Jornal, 
e a McCann-Erickson venceu 
em Internet, categoria que não 

existia no ano passado. O GP 
Voto Popular fi cou com o fi lme 
“Porteiro”, da VS, para o canal 
Sexy Hot. Já o prêmio Melhor 
do Melhor do Rio — do con-
curso que reuniu os estudantes 
mais bem colocados no Clube 
do Futuro — fi cou com Rodrigo 
Dorfman, da PUC-Rio.

Os vencedores foram reve-
lados em cerimônia realizada 
na casa Privilége, de Búzios, 
onde o CCRJ também anun-
ciou o mais novo integrante 
de seu Hall da Fama: Cristóvão 
Martins, da Agência 3, “pela 
sua grande trajetória na pro-
paganda carioca”. Os patroci-
nadores do festival deste ano 
foram ESPM, Fotosfera e Se-
cretaria de Turismo de Búzios, 
que a partir de 2007 colocará 
o evento no calendário oficial 
da cidade.

252 melhores
Batizado de Exercício, o 

anuá rio do CCRJ deste ano 
— que reuniu as 252 melhores 
peças de 2005, selecionadas 
entre 1.372 inscrições — foi 
desenvolvido pelo diretor de 
arte Luís Cláudio Salvestroni, 
da Agência 3. Segundo o cria-
tivo, sua inspiração está nas 
academias de ginástica, de onde 
decidiu parodiar os ícones que 
indicam que parte do corpo 
se exercita em cada aparelho, 
propondo um tipo de malhação 
mental. Assim, em vez do tradi-
cional leg press, surgiu o brain 
press ou o horizontal thinking. 

“A brincadeira é mostrar que os 
profi ssionais de criação estão 
sempre exercitando a mente”, 
explica Salvestroni.

Além das principais peças 
feitas por profi ssionais do mer-
cado local, o anuário também 
abriu espaço para os melhores 
trabalhos selecionados por 
clubes de criação de outros 
Estados, como Paraná, Goiás 
e Pará, e da cidade de Juiz de 
Fora, onde houve acirrados júris 
para escolher uma felizarda. 
O presidente do CCRJ, Flávio 
Medeiros, informou que o di-
retor de arte responsável pelo 
anuário de 2007 será Marcello 
Noronha, da NBS. Medeiros 
também anunciou que a entida-
de encerra este ano com todos 
seus passivos liquidados.

a dos comerciais “Sensações”, 
criada para a Unimed Rio. Em 
um dos fi lmes, um homem se 
emociona ao ouvir fi lho dizen-
do “papai” pela primeira vez e 
comemora em uma alucinação 

na qual se abraça a um ser 
extraterrestre. O GP de Mídia 
Exterior também foi conferido 
com criação para a Unimed das 
peças para mobiliário urbano 
batizadas “Bolsa de sangue”, 

Filme da F/Nazca para Unimed: GP em TV/Cinema no festival do CCRJ

Anúncio da Publicis para Bavaria Premium que conquistou o GP na categoria Revista
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